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Forord 
Dette notat er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra DREAMgruppen, som ønskede input til, i hvor 
høj grad mængden af landbrugsjord, der benyttes til landbrugsproduktion, er afhængig af afgifter, som 
bliver pålagt dyrkning til udvikling af GrønREFORM-modellen. 

Forud for dette notat har der været et forprojekt, hvor IFRO har givet input til indledende tanker om at 
modellere mængden af landbrugsjord på baggrund af handelsstatistik for landbrugsejendomme. IFRO 
frarådede denne tilgang, da der er andre faktorer af betydning for landbrugsejendommes pris end 
dyrkningsværdien for landbrugsjorden. 

Selvom notatet er tænkt som input til modellering af en CO2e-afgift for landbruget, så indeholder dette 
notat alene en vurdering af, hvor meget landbrugsjord der ville blive udtaget givet en dyrkningsafgift, som 
skal betales pr. ha ved dyrkning. Givet budgettet og den tidsramme, der er sat af til projektet, var det den 
mulige afgrænsning. 

DREAMgruppen benytter dette dokument videre i modelleringen af en CO2e –afgift i GrønREFORM. Derfor 
er Louis Birk Søndergaard Stewart, GrønREFORM, medforfatter på hovedafsnittet Indledning, hvor det er 
beskrevet, hvordan dette notat passer ind i modelleringsarbejdet. Den resterende del af notatet er skrevet 
af notatets forfattere, og forfatterne står inde for indholdet i hele notatet. 

Notatet er fagligt kommenteret af Henning Otte Hansen. 

Tabel 5b er ændret efter høringsperioden, da forudsætningerne vedrørende budgetrammen for 
bioordningen for biodiversitet og bæredygtighed, ved stor søgning, blev justeret ned af Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
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Indledning1 
GrønREFORM er en miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi, som skal modellere, hvordan den 
forventede økonomiske udvikling forventes at påvirke miljø og klima. Modellen skal blandt andet bruges til 
at vurdere effekterne af CO2e-afgifter i Danmark. Det er vigtigt at modellere, hvordan mængden af 
landbrugsjord i drift påvirkes, når det kommer til at vurdere effekterne af CO2e-afgifter på landbruget. Indtil 
nu har mængden af landbrugsjord været eksogen i modellen, det vil sige upåvirket af, om landbruget 
pålægges en CO2e-afgift eller ej. 

Ambitionen er, at mængden af landbrugsjord i stedet modelleres endogent i GrønREFORM. Formålet med 
dette projekt er at bidrage med den nødvendige viden til at lave denne modellering i GrønREFORM. Dette 
IFRO-notat bidrager med input til dette arbejde i form af beregninger af, hvor meget landbrugsjord der kan 
forventes at blive udtaget, hvis aflønningen af jord falder, for eksempel som følge af en CO2e-afgift. 
Metoden i dette notat er at vurdere fald i aflønningen af jord ved at indføre en hektarafgift på dyrkning af 
landbrugsjord og så beregne konsekvensen på mængden af udtaget landbrugsjord. Beregningerne er lavet 
individuelt for hver jord- og bedriftstype, så med det forbehold, at det er en statisk model, kan det udtagne 
areal for et givet afgiftsniveau aflæses for hver jord- og bedriftstype. 

Leverancen fra IFRO til GrønREFORM er partielle beregninger, hvor alle priser tages for givet. Det har to 
vigtige konsekvenser. For det første er der ikke taget højde for markedsmæssige effekter: Hvis den danske 
vegetabilske produktion falder betragteligt, må det forventes, at priserne på afgrøder stiger, men denne 
prismekanisme er ikke medtaget i beregningerne. Det betyder, at effekten af dyrkningsafgiften i de partielle 
beregninger vil være pålidelig ved små ændringer, men at det skal fortolkes med stort forbehold ved store 
ændringer. For det andet tages der ikke hensyn til den vigtige interaktion mellem husdyrproduktionen og 
planteproduktionen. Det betyder, at der ikke tages højde for, at et eventuelt fald i produktionen af 
animalske landbrugsprodukter som følge af regulering kan påvirke lokal efterspørgsel og 
produktionsomkostninger på vegetabilske produkter. Det er således kun den direkte effekt af at pålægge 
en afgift, som kan udledes fra estimaterne i denne udredning. Leverancen består af opslagstabeller med 
responsen af en dyrkningsafgift for jord- og bedriftstyperne i de enkelte kolonner, hvis der ikke var nogen 
afgiftsrespons på husdyrproduktionen, og der ikke var nogen markedsmæssig reaktion på den reducerede 
produktion.  

Ovenstående afgrænsning betyder, at resultaterne har begrænset selvstændig værdi. Afgrænsningen er 
dog ikke problematisk, når resultaterne inkorporeres i GrønREFORM-modellen. Det skyldes, at 
GrønREFORM i beregningen af jordaflønning tager højde for de dynamikker, som holdes statiske i de 
partielle beregninger i dette notat. For det første tager GrønREFORM højde for prisændringer på afgrøder, 
hvis det danske udbud falder som følge af en reduceret mængde landbrugsjord. Det skyldes, at 
efterspørgslen efter vegetabilske landbrugsprodukter er modelleret eksplicit i GrønREFORM. For det andet 
er koblingen mellem de vegetabilske og animalske landbrugsbrancher modelleret eksplicit i GrønREFORM. 
De animalske brancher køber korn, grovfoder og strøelse fra de vegetabilske brancher, og de animalske 

 

 

1 Louis Birk Søndergaard Stewart, GrønREFORM, er medforfatter af dette hovedafsnit. 
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brancher sælger gødning til de vegetabilske brancher. På den måde påvirker produktionsændringer i de 
animalske brancher efterspørgsel og priser i de vegetabilske brancher og vice versa. 

GrønREFORM kan således beregne ændringen i aflønning af jord ud fra en generel ligevægtsbetragtning. 
Det betyder, at aflønningen af jord både påvirkes af CO2e-afgifter, generelle ligevægtseffekter fra 
efterspørgselssiden og samspillet med de animalske brancher. Derfor kan GrønREFORM’s beregning af 
ændringen i aflønning af jord sidestilles med dyrkningsafgiften i dette notat. På den måde kan tabellerne 
bruges til at definere mængden af udtagning af landbrugsjord i generel ligevægt i GrønREFORM. Bemærk, 
at det antages, at der stadig kan opnås landbrugsstøtte på de udtagne arealer, for eksempelved 
braklægning, og at der ikke pålægges dyrkningsafgift ved udtagning.  

Afgrænsning 
Det er kun den direkte effekt af at pålægge en afgift, som kan udledes fra estimaterne i denne udredning.  

Leverancen er statiske beregninger, der ikke tager hensyn til den vigtige interaktion mellem 
husdyrproduktion og planteproduktion. Derudover er der heller ikke taget højde for markedsmæssige 
effekter, hvis udbuddet af landbrugsafgrøder reduceres betragteligt. Dette betyder, at beregningerne vil 
være pålidelige ved små ændringer, men at de skal fortolkes med stort forbehold ved store ændringer. 
Bemærk også, at udrulning af høje afgifter på store arealer vil medføre helt andre dynamiske effekter end 
høje afgifter på afgrænsede arealer og relativt lave afgifter på de øvrige arealer. En eventuel CO2e -afgift på 
landbruget vil formentligt have en heterogen direkte effekt på dyrkningen af jorden (blandt andet på grund 
af høje afgifter på kulstofholdige jorder) og vil have en væsentlig indirekte effekt på dyrkningsværdien af 
jorden på grund af reduceret husdyrproduktion. 

De markedsmæssige konsekvenser af en unilateral CO2e -afgift på dansk landbrug vil være beskedne 
sammenlignet med de markedsmæssige konsekvenser af for eksempel en paneuropæisk CO2e-afgift på 
landbruget.2 Den såkaldte lækageeffekt er således meget følsom over for udmøntning af klimapolitikker 
internationalt.  

Ingen af disse vigtige forhold er der taget hensyn til i dette notat. Der er alene set på en statisk direkte 
effekt af en dyrkningsafgift på dansk landbrug. Dette er dog gjort ud fra to forskellige prisscenarier og tre 
forskellige landbrugspolitiske scenarier.  

Data og metode 
Data på omdriftsarealer fordelt på jordbundstyper, arealer med vanding og arealer, som tildeles 
husdyrgødning, stammer fra GKEA-datasættet (Gødningskvote og efterafgrøder), som er dannet på 
baggrund af gødningsregnskaber fra 2021. Dette er suppleret med data vedrørende brugstyper fra 
Martinsen et al. (2020).  

 

 

2 En nedgang i den danske produktion vil ikke påvirke priserne så meget som en nedgang i den europæiske 
produktion. Ved en paneuropæisk regulering vil dansk produktion falde mindre end ved en unilateral dansk 
regulering. 
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GKEA-datasættet indeholder en opgørelse over afgrødevalg og blandt andet jordbundstype (JB.nr.) på 
markniveau (Landbrugsstyrelsen, 2022). Jordbundstypen bliver hentet fra Internet Markkort (IMK), hvor 
den mest udbredte jordbundstype (JB.nr.) er angivet (Landbrugsstyrelsen, 2021a). Da det er den mest 
udbredte jordbundstype, som er angivet, vil der være unøjagtigheder i forhold til en national kortlægning af 
JB.nr. Dette vurderes at være den primære årsag til, at der redegøres for cirka 150.000 ha humusjord (JB.nr. 
11) i stedet for de 171.000 ha lavbundsjord fra Greve et al. (2021). 

Udgangspunktet for denne analyse er, at landmanden vælger at dyrke sine marker, så længe det forventes 
at være bedre end alternativet. Alternativerne varierer efter, om problemstillingen betragtes på kort sigt 
eller på lang sigt. På kort sigt vil der være faste omkostninger i form af for eksempel forrentning og 
afskrivninger på traktorer og redskaber samt anvendelse af arbejdskraft, der ikke kan tilpasses. Hvis arealet 
indskrænkes, vil forrentningen og en del af afskrivningerne stadig være til stede, ligesom arbejdskraften 
ikke nødvendigvis kan finde anden anvendelse. Efter tilpasningsomkostningerne er taget, vil der (på lang 
sigt) være et nyt relevant omkostningsniveau. I dette notat tages der udgangspunkt i de langsigtede 
omkostninger efter eventuelle tilpasningsomkostninger. Dette betyder, at det ikke er den umiddelbare 
arealrespons på en dyrkningsafgift, der fremgår, men den arealrespons, der forventes på lang sigt. Bemærk, 
at den kommende landbrugspolitik (2023–2027) ikke kan betragtes som landbrugspolitikken på lang sigt.  

Når landmanden skal beslutte, om landbrugsjorden skal dyrkes eller ej, kendes forholdene i den kommende 
dyrkningssæson ikke. Landmanden vælger således ud fra forventninger. Både forventninger til priser på 
afgrøder og inputfaktorer, men også forventninger til dyrkningsforholdene som for eksempel vejret, 
herunder nedbørsmængder og tidspunkter for nedbør.  

Blandt andet med baggrund i, at det er forventninger til for eksempel priser og udbytter, der er afgørende 
for landmandens produktionsbeslutning, tages der udgangspunkt i de såkaldte budgetkalkuler (Farmtal 
Online, 2021), jævnfør Martinsen et al. (2020). Budgetkalkulerne vurderes at afspejle landmandens 
forventninger til de enkelte afgrøder, og derfor benyttes disse i stedet for realiserede regnskabstal. 
Derudover varierer budgetkalkulerne afhængig af boniteten, hvilket bidrager med forklaret variation i 
resultaterne, som ikke fremgår af produktionsgrensstatistikken. Fordele, ulemper og forskel i resultat per 
hektar for budgetkalkuler i forhold til produktionsgrensstatistikken (Danmarks Statistik, 2020) er beskrevet i 
Martinsen et al. (2020).  

Resultatet i dette notat baseres på en beregning/vurdering af niveauet for Dækningsbidrag II (DB II), hvilket 
i nogle opgørelser også omtales som resultatet efter maskin- og arbejdsomkostninger. I DB II er alle 
omkostninger, som landmanden har til dyrkning af afgrøderne, inkluderet, herunder afskrivningerne på 
maskiner og redskaber. Der er derimod ikke inkluderet ejendomsskat og afskrivninger på for eksempel 
maskinhuse. For jorde, som kan vandes, er de faste omkostninger til vanding ikke inkluderet i de her 
anvendte DB II niveauer, da for eksempel afskrivninger på jordfaste dele af vandingsanlæg ikke forsvinder, 
hvis jorden ikke dyrkes. Det kan ikke betale sig at grave rørene op og for eksempel sælge dem. Dette er en 
justering af budgetkalkuler fra Farmtal Online (2021).  

Hvis DB II er større end dyrkningsafgiften på jord i omdrift, så forventes landmanden at fortsætte driften af 
landbrugsjorden. Men hvis DB II omvendt er mindre end dyrkningsafgiften, så forventes det principielt, at 
jorden tages ud af drift for dermed at undgå afgift. Med andre ord; det forudsættes, at landmanden kan 
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undgå dyrkningsafgift ved at udtage jorden fra omdrift. Det er dermed også implicit antaget, at der ikke er 
andre reelle alternativer end udtagning3. 

Landbrugsstøtten i form af grundbetaling fra EU’s fælles landbrugspolitik er dog en vigtig indkomstkilde i 
landbruget, som forudsættes at kunne modtages på arealer undtaget fra dyrkningsafgift, for eksempel 
braklagte arealer. For at kunne modtage landbrugsstøtte er der dog krav om, at der foretages en 
landbrugsaktivitet på arealerne. Denne landbrugsaktivitet har en omkostning, der dog er væsentlig lavere 
end niveauet af landbrugsstøtte.  

Dyrkning af landbrugsjorden er også en landbrugsaktivitet, så ved valget om udtagning af landbrugsjorden 
fra omdrift fravælger landmanden dyrkningsværdien og dyrkningsafgiften, men tilvælger omkostningen til 
landbrugsaktivitet på arealer uden dyrkningsafgift (for eksempel brak). Hvis landmanden vælger at dyrke 
arealer, spares omkostningen til landbrugsaktivitet i den alternative anvendelse således.  

Dette er illustreret med to taleksempler nedenfor. I det første eksempel er dyrkningsværdien på 2.700 kr. 
pr. ha, og der skal betales 3.000 kr. i dyrkningsafgift. Hvis landmanden vælger at braklægge, så betales der 
ingen dyrkningsafgift, men der er en omkostning til en landbrugsaktivitet på 300 kr. pr. ha. Landmanden er 
indifferent, men vi har forudsat, at dyrkningen fortsættes ved samme resultat ved dyrkning og udtagning. 
 

Dyrkes 
2.700 𝑘𝑟./ℎ𝑎

æ

− 3.000 𝑘𝑟./ℎ𝑎 + 300  𝑘𝑟./ℎ𝑎

.     

≥ 0 

  

I det andet eksempel lægges landbrugsjorden brak, da den samlede værdi ved dyrkning er mindre end ved 
alternativet. 
 

Dyrkes ikke 
2.600 𝑘𝑟./ℎ𝑎

æ

− 3.000 𝑘𝑟./ℎ𝑎 + 300  𝑘𝑟./ℎ𝑎

.     

< 0 

 

Landmandens bedste alternativ afhænger i høj grad også af andre politikker på tidspunktet for indførsel af 
en eventuel afgift, og her spiller den kommende regulering af den fælles landbrugspolitik (Common 
Agricultural Policy – CAP) en væsentlig rolle. I det følgende omtales CAP i perioden 2023–2027 som det 
kommende støtteregime, mens det nuværende støtteregime er regimet, som er gældende i perioden fra 
2014 til 2022.  

Forudsætningen for det kommende støtteregime er, at der tages 32.200 ha mere ud af drift (ekstensiveres) 
under GLM 8-kravet om 4 procent udyrkede arealer, end der allerede er udtaget i det nuværende regime. 

 

 

3 Der findes en række alternativer til dyrkning af jorden, for eksempel udstykning, solceller med videre. For disse 
alternativer er aflønningen til jorden dog typisk væsentlig bedre end dyrkningen af jorden, men disse alternative 
anvendelser er begrænset reguleringsmæssigt. Vores antagelse er, at der ikke er andre alternativer, der er dårligere 
end dyrkningen af jorden, men bedre end udtagning. Vi har således antaget, at for eksempel skovrejsning ikke er en 
alternativ anvendelse. Bemærk, at vores udtagningskategori ellers er relativt bred.  
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Derudover kan landmænd modtage 2.740 kr. pr. ha for at ekstensivere yderligere arealer op til halvdelen af 
bedriftens samlede ansøgte areal under bioordningen for biodiversitet og bæredygtighed. Der er budget til 
50.000 ha under denne ordning. Hvis ordningen bliver overansøgt i forhold til det oprindelige budget, kan 
der tilflyde midler fra basisindkomststøtten (op til 3 procent af basisindkomststøtten).  

Det forudsættes, at det samlede ressourcetræk i ordningen holdes på maksimalt 275 mio. kr., så det 
maksimale areal, der samlet kan udtages, er 100.000 ha.  

Hvis/når den estimerede udtagning når dette areal, antages det, at de 100.000 ha udtages, startende med 
arealerne med lavest jordrente, ind til budgetbegrænsningen er nået. Forudsætninger vedrørende 
budgetbegrænsninger følger af et internt notat fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fra 2022.4 

Det antages, at arealer, som modtager støtte under bioordningen for natur og miljøvenligt græs, ikke 
ændrer status med hensyn til, om de opfattes som udtagne arealer eller ej. I denne ordning kan der gives 
støtte til vedvarende græs, som i forvejen er udtaget, så de ændrer ikke status. Derudover er det muligt 
fortsat at have for eksempel sædskiftegræs, men med længere tid mellem omlægningerne. Og selvom der 
for eksempel er fire år mellem omlægningerne, så opfattes disse arealer som værende i omdrift, og derfor 
ændres deres status ikke.  

Arealer under bioordningen med ekstensivering med slæt kan modtage støtte på op 3.526 kr. pr. ha, og 
denne støtte kan kun benyttes på arealer med organisk indhold på mere end 6 procent (lavbundsjord/ 
humusjord). Der er i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris interne notat fra 20225 estimeret et 
muligt areal på 38.000 ha. Det er usikkert, om dette vil føre til yderligere udtagning, eller om de 38.000 ha 
ekstensiveret areal med slæt helt eller delvis bliver ansøgt til arealer, der er udtaget i forvejen. I dette notat 
forudsættes det, at bioordningen vil blive udbetalt til arealer, der i forvejen var udtaget. 

Udover CAP’en har prisniveauet for afgrøder og input stor betydning for økonomien i dyrkningen af 
landbrugsafgrøder. Da der netop i 2022 er højere priser, så præsenteres resultater for højere forventede 
priser end de ”historiske priser”. Historiske priser er gennemsnitspriser for priserne anvendt i 
budgetkalkuler for perioden fra 2013 til 2018, hvilket er identisk med priserne i Martinsen et al. (2020). 
Derudover er der lavet scenarier for højere priser, hvor der er taget udgangspunkt i priserne for marts til 
maj 2022 som retningsgivende for niveauet i et alternativt scenarie, hvor landbrugerne har høje 
forventninger til fremtidige priser. For at sætte disse prisniveauer i relief er prisniveauerne, som er anvendt 
i Klimastatus og -fremskrivning for 2022 (KF22) (Energistyrelsen, 2022), også vist i tabel 1. I KF22 er priserne 
på gødning og den interne overførselspris mellem mark og stald ikke eksplicit modelleret.6 Priserne på 
gødning i KF22 forventes dermed implicit at følge BNP-deflatoren, som i 2025 forventes at være på indeks 

 

 

4 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2022). Notat: Estimat på maksimal budgetramme for 
bioordningen ”Biodiversitet og bæredygtighed”. Internt notat om rammerne for bioordninger. 
5 Som fodnote 4. 
6 Personlig meddelelse, Jørgen Dejgaard Jensen, professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, 
Københavns Universitet, 2022. 
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108,4 i forhold til indeks 100 i 2020. Foderprisudviklingen i KF22 antages at følge prisudviklingen for korn og 
oliekager. 

Tabel 1. Priser anvendt i scenarierne og sammenholdt med udvalgte priser fra Klimastatus- og 
fremskrivning for 2022 

Input / output Nuværende priser  
(høje) 

Historiske priser1  
(lave) 

Klimastatus og             
-fremskrivning for 
2022 - priser for 
20253 

Kornpris [kr./hkg] 200 120 113 
Græsfrøpris (alm. rajgræs) [kr./kg] 13,5 8,3 - 
Rapspris [kr./hkg] 460 272 269 
Stivelseskartoffelpris [kr./kg] 0,80 0,59 0,77 
Kvælstofpris i handelsgødning  
[kr./kg]2 

16,3 7,5 6,2 

Fosforpris i handelsgødning  
[kr./kg]2 

24 12,3 9,8 

Kaliumpris i handelsgødning [kr./kg]2 13 6,0 6,5 
Intern overførselspris på majsensilage 

[kr./FEN]2 
1,24 1,03 0,96 

Intern overførselspris på græsensilage 

[kr./FEN]2 
1,65 1,19 1,28 

1) Historiske priser er de gennemsnitlige priser for perioden fra 2013 til 2018 fra budgetkalkulerne (løbende priser) 
(Farmtal Online, 2022). 
2) I Klimastatus og -fremskrivning for 2022 er indekserede priser i forhold til 2020 benyttet.7 Disse er omregnet til 
absolutte priser baseret på Farmtal Online (2022). 
3) Priserne for KF22 er i 2025-priser. 

Derudover er priser på udsæd justeret op, så de har samme prisdifference til afgrødeprisen som i 
udgangspunktet.  

Som udgangspunkt for beregningen af afkastet på bedriftstyperne er der regnet med et typisk sædskifte for 
den type bedrifter. Planteavlsbedrifterne og svinebedrifterne har samme typesædskifte, mens 
kvægbedrifterne har et andet typesædskifte, jævnfør oversigten i tabel 2. Endelig er typesædskifterne for 
lavbundsjord med og uden højværdiafgrøder præsenteret i tabel 2. Disse forudsættes uafhængige af 
bedriftstype. 

 

 

 

 

 

7 Som fodnote 6. 
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Tabel 2. Typesædskifter for jord- og bedriftstyper  
Afgrøde Planteavls- og 

svinebedrifter 
Kvægbedrifter Lavbundsjord uden 

højværdiafgrøder 
Lavbundsjord med 
højværdiafgrøder 

1 Vårbyg Vårbyg med udlæg Vårbyg med udlæg Vårbyg 
2 Vinterbyg Sædskiftegræs 1/2*slæt + 

afgræsning/ staldfodring 
(2-års kløvergræs) 

Sædskiftegræs 1/2*slæt + 
afgræsning/staldfodring      
(2-års kløvergræs) 

Vårbyg 

3 Vinterraps Sædskiftegræs 1/2*slæt + 
afgræsning/ staldfodring 
(2-års kløvergræs) 

Sædskiftegræs 1/2*slæt + 
afgræsning/staldfodring (2-
års kløvergræs) 

Vårbyg 

4 Vinterhvede 
(1. års) Vårbyg Vårbyg 

Stivelseskartofler  

5 Vinterhvede 
(2. års) Majs til helsæd  

 

 Kilde: Martinsen et al. (2020); egne forudsætninger vedrørende typesædskifter for lavbundsjord 

Baseret på ovenstående forudsætninger er der i tabel 3 til tabel 7 vist det udtagne areal og dermed også 
niveauet for dyrkningsafgift, før landmændene på lang sigt vælger at opgive dyrkningen.  

Tabellerne 3-7 indeholder: 

 historiske (lave) priser og det nuværende landbrugsstøtteregime (tabel 3) 
 nuværende (høje) priser og det nuværende landbrugsstøtteregime (tabel 4) 
 historiske (lave) priser og det kommende landbrugsstøtteregime med étårige tilskud til udtagning (tabel 

5a og 5b) 
 nuværende (høje) priser og det kommende landbrugsstøtteregime med étårige tilskud til udtagning 

(tabel 6) 
 tabel for lavbundsjord med højværdiafgrøder (JB.nr. 11, humus), hvor dyrkningsafgiftsniveauerne er 

højere (tabel 7).  
 

I dette notat forudsættes dyrkningsafgiften at være designet således: 

 Landmanden undgår dyrkningsafgiften ved at lægge jorden brak 
 Landmanden kan opretholde EU-støtte og samtidig undgå dyrkningsafgift 
 Der bliver ikke pålagt afgifter på den animalske produktion 
 Der er ikke taget hensyn til eventuel tilbageførsel af afgift til landbruget 
 Der er fortsat et aktivitetskrav for at modtage landbrugsstøtte på ekstensiverede arealer 
 
Den præcise definition af, hvilke afgrødekoder som vurderes at være udtaget, og hvilke afgrødekoder som 
er højværdiafgrøder, er vist i bilaget.  
 
I designet af tabellerne er spredningen i resultater mellem forskellige jord- og bedriftstyper repræsenteret. 
Dette er relevant for at repræsentere den store spredning i dyrkningsværdien, der ligger bag ved de enkelte 
jord- og bedriftstyper på tværs af landmænd, og er konkret lavet som en skønnet fordeling af DB II inden 
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for jord- og typebedrifter. Principielt set er det ikke umiddelbart muligt at bestemme 
sandsynlighedsfordelingen baseret på empiri, da det er landmændenes forventninger til fremtidige DB II’er, 
som er afgørende for, om de vælger at dyrke jorden eller ej.  
 
Derfor er der lavet en simpel beslutningsregel for spredningen for DB II inden for typebedrifter og 
jordbundstyper for at afspejle denne variation. Fordelingsantagelsen er, at det er normalfordelingen med 
en spredning på 1/3 af middelværdien, dog altid mindst 500 kr. Dette spredningsniveau vurderes at være 
rimeligt. Hvis der havde været en antagelse om højere spredning, ville kurven for DB II inden for jord- og 
typebedrifter have været fladere, men med samme gennemsnit. Resultatet af dette ville have været, at der 
ville blive taget mere jord ud til lavere dyrkningsafgift i bunden af fordelingen, men også at 
dyrkningsafgiften skulle være højere for at tage alt jorden ud inden for en jord- og bedriftstype. 
 
Fordelingen af den aggregerede jordmængde og dyrkningsværdien bestemmes ud fra fem punkter på den 
skønnede sandsynlighedsfordeling inden for hver jord- og bedriftstype (P10, P30, P50, P70 og P90).  
Figur 1 viser den samlede fordeling på tværs af alle jord- og brugstyper ved det nuværende støtteregime for 
henholdsvis 2013-2018 priser som i Martinsen et al. (2020) og de aktuelt høje priser. Arealerne, der udtages 
ved en given dyrkningsafgift, er de arealer, der vil være under skæringen med en vandret linje på niveau 
med dyrkningsafgiften (plus omkostningerne ved at opretholde en landbrugsaktivitet (braklægning), sådan 
at der fortsat er adgang til landbrugsstøtte på arealerne). Disse samlede arealer er delt op på jord- og 
bedriftstyper i tabellerne nedenfor.  
 
Mængden af jord inden for jord- og bedriftstypen, som udtages ved en given dyrkningsafgift, findes ved 
interpolation mellem punkterne på fordelingen, hvis nødvendigt. Behovet for interpolation opstår i de 
tilfælde, hvor dyrkningsafgiften ikke rammer et knæk på fordelingskurven. I disse tilfælde er der 
interpoleret mellem de to punkter på hver side af dyrkningsafgiftsniveauet. 
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Figur 1: Fordelingskurve for dyrkningsværdier ved nuværende støtteregime for hhv. gns. 2013-
2018-priser og aktuelt høje priser  

Kilde: Egen tilvirkning 

Resultater 
Resultaterne i tabellerne 3-7 viser, at der ved historiske priser er ganske betragtelig udtagning, selv ved 
relativt lave dyrkningsafgifter. For eksempel forventes der ved historiske priser og nuværende støtteregime 
udtagning af 450.000 ha ved en dyrkningsafgift på 1.000 kr. pr. ha (tabel 3). Som det også fremgår af 
tabellen, er det sandjorden uden vanding og uden tildeling af husdyrgødning, som tages ud først (JB 1 + 3).  

Med høje priser og nuværende støtteniveau skal der en dyrkningsafgift på omkring 3.000 kr. pr. ha til, før 
der forventes udtagning. Også her er det sandjorden, som tages ud først (tabel 4). 

Med de historiske priser og det kommende støtteregime er det så attraktivt at søge biodiversitets- og 
bæredygtighedsbioordningen, at der vil blive afløb for alle midler, og budgetbegrænsningen i dette scenarie 
medfører, at der vil blive udtaget 50.000 ha som følge af denne bioordning. Suppleret med de 32.200 ha, 
som forventes udtaget som følge af GLM 8-kravet, så er der i den CAP-justerede baseline udtaget 82.200 ha 
mere end i den oprindelige baseline. Jævnfør tabel 5a vil det udtagne areal i baselinen stige fra 389.000 ha 
til 472.000 ha som følge af den nye CAP. 

I scenariet for tabel 5b er der anvendt et højere budget, så der kan udtages op til 100.000 ha i bioordningen 
for biodiversitet og bæredygtighed. Da pris- og støtteregimet er identisk med scenariet i tabel 5a, er det 
stadig attraktivt at søge biodiversitet- og bæredygtighedsbioordningen, og også her vil der blive afløb for 
alle midler. Budgetbegrænsningen i dette scenarie medfører, at der vil blive udtaget 100.000 ha som følge 
af denne bioordning. Suppleret med de 32.200 ha, som forventes udtaget som følge af GLM 8-kravet, så er 
der i den CAP-justerede baseline udtaget 132.200 ha mere end i den oprindelige baseline. Jævnfør tabel 5b 
vil det udtagne areal i baselinen stige fra 389.000 ha til 521.000 ha som følge af den nye CAP. 
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Med høje priser vil der med det kommende støtteregime lige netop være afløb for alle midlerne i 
bioordningen med budgetbegrænsningen på 50.000 ha for biodiversitet, jævnfør resultaterne i tabel 6. Den 
justerede baseline i medfør af CAP er her 82.200 ha højere end baselinescenariet.  

Der er ikke et scenarie 6b, hvor budgetbegrænsningen er på 100.000 ha for bioordningen for biodiversitet 
og bæredygtighed. Det er der ikke, da det ikke virker relevant at forestille sig, at et budgetbegrænset 
tilskud til udtagning vil være en aktiv politik samtidig med en generel dyrkningsafgift. Derfor er der ikke 
indarbejdet en dynamisk budgetbegrænsning op til 100.000 ha, som kombinerer en dyrkningsafgift og 
biodiversitetsstøtte i dette scenarie.  

For lavbundsjord er cirka 20.700 ha med højværdiafgrøder, mens der er cirka 50.000 ha uden 
højværdiafgrøder, som ikke er udtaget i baselinen. I tabel 7 fremgår det, hvor højt dyrkningsafgiften skal 
op, før disse arealer er fuldt udtaget. Bemærk, at der ikke udtages yderligere arealer som følge af 
bioordningen for ekstensivering med slæt.  
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Tabel 3. Vurderet udtaget areal fordelt på jordbundstyper - nuværende støtteregime gns. 2013-2018-priser  
Omdrift 
JB.nr. 
1+3 

Omdrift 
JB.nr. 1-
4 m. 
vand 

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4  

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 
og 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
11 

Omdrift 
JB.nr. 1-
4 m. 
vand og 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
5-9  

Omdrift 
JB.nr. 
5-9 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 5-
9 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 11 
m. 
højværdi 

I alt 

Totalt areal  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   778.561   105.211   168.337   20.700   2.635.896  

Gns. DB II i 
baseline, kr./ha 

-44 691 806 1.158 1.748 1.756 2.091 2.144 2.284 2.284 2.846 2.994 3.882 3.882 1.883 

Ej udtaget, 
baseline 

 161.005   264.537   45.194   297.932   76.266   45.467   83.630   141.126   50.140   103.335   708.348   95.723   153.156   20.700   2.246.559  

Udtaget, baseline  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Udtaget areal ved dyrkningsafgift på: 

Kr. 250 / ha  92.569   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    414.438  

Kr. 500 / ha  101.986   64.505   30.085   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    493.442  

Kr. 750 / ha  137.429   132.137   30.085   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    596.517  

Kr. 1000 / ha  228.473   187.021   40.658   131.474   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    834.418  

Kr. 1250 / ha  228.473   187.021   49.942   195.237   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    907.465  

Kr. 1500 / ha  228.473   239.765   58.933   255.597   53.461   13.862   37.635   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    1.087.461  

Kr. 1750 / ha  228.473   270.602   58.933   314.709   69.361   23.341   37.635   63.509   92.902   31.504   269.930   9.488   15.181   -    1.485.567  

Kr. 2000 / ha  228.473   270.602   64.133   314.709   69.361   23.341   37.635   63.509   92.902   31.504   269.930   9.488   15.181   -    1.490.767  

Kr. 2250 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   84.731   32.504   55.070   92.931   103.355   53.047   269.930   36.477   15.181   -    1.654.438  

Kr. 2500 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   99.858   41.522   71.925   121.373   103.355   53.047   269.930   36.477   15.181   5.766   1.729.645  

Kr. 3000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   99.858   41.522   88.512   149.364   123.405   94.368   417.603   56.433   58.363   5.836   2.046.476  

Kr. 4000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   700.855   94.710   90.293   10.152   2.459.096  

Kr. 5000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   778.561   105.211   151.536   18.429   2.616.824  

Note: Husdyr refererer til andre husdyr end kvæg og dermed sædskifter, hvor der ikke indgår grovfoder. Kvæg refererer til arealer med kvæg og sædskifter med grovfoder 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Tabel 4. Vurderet udtaget areal fordelt på jordbundstyper - nuværende støtteregime med høje priser (som forår 2022)  
Omdrift 
JB.nr. 
1+3 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4  

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 
og 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
11 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 
og 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
5-9  

Omdrift 
JB.nr. 
5-9 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
5-9 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB 11 m. 
højværdi 

I alt 

Totalt areal  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   778.561   105.211   168.337   20.700   2.635.896  

Gns. DB II i baseline  2.768   4.584   5.575   4.986   5.420   6.673   7.931   6.173   5.495   6.953   8.113   7.664   11.247   10.332  6.703 

Ej udtaget, baseline  161.005   264.537   45.194   297.932   76.266   45.467   83.630   141.126   50.140   103.335   708.348   95.723   153.156   20.700   2.246.559  

Udtaget, baseline  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Udtaget areal ved dyrkningsafgift på: 

Kr. 250 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 500 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 750 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 1000 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 1250 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 1500 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 1750 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 2000 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 2250 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 2500 / ha  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Kr. 3000 / ha  78.961   80.650   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    475.415  

Kr. 4000 / ha  143.343   80.650   31.681   134.075   53.461   1.042   14.056   63.509   92.902   2.369   70.213   9.488   15.181   -    711.971  

Kr. 5000 / ha  228.473   189.114   41.103   196.187   69.361   13.862   37.635   63.509   103.355   31.504   269.930   36.477   15.181   -    1.295.690  

Note: Husdyr refererer til andre husdyr end kvæg og dermed sædskifter, hvor der ikke indgår grovfoder. Kvæg refererer til arealer med kvæg og sædskifter med grovfoder. 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Tabel 5a. Vurderet udtaget areal fordelt på jordbundstyper - kommende støtteregime gns. 2013-2018-priser. Budgetbegrænsning ved 50.000 ha for 
bioordning for biodiversitet og bæredygtighed  

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4  

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 
og 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
11 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 
og 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
5-9  

Omdrift 
JB.nr. 
5-9 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
5-9 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 11 
m. 
højværdi 

I alt 

Totalt areal  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   778.561   105.211   168.337   20.700   2.635.896  

Gns. DB II i baseline -44 691 806 1.158 1.748 1.756 2.091 2.144 2.284 2.284 2.846 2.994 3.882 3.882 1.883 

Ej udtaget, baseline  161.005   264.537   45.194   297.932   76.266   45.467   83.630   141.126   50.140   103.335   708.348   95.723   153.156   20.700   2.246.559  

Udtaget, baseline  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Udtaget baseline,  
justeret CAP 

 97.991   57.741   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Udtaget areal ved dyrkningsafgift på: 

Kr. 250 / ha  137.429   64.505   30.085   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    528.885  

Kr. 500 / ha  137.429   132.137   40.658   131.474   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    688.490  

Kr. 750 / ha  228.473   187.021   40.658   131.474   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    834.418  

Kr. 1000 / ha  228.473   239.765   49.942   195.237   53.461   13.862   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    994.531  

Kr. 1250 / ha  228.473   239.765   58.933   255.597   53.461   13.862   37.635   63.509   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    1.127.251  

Kr. 1500 / ha  228.473   270.602   64.133   314.709   69.361   23.341   37.635   63.509   92.902   31.504   70.213   9.488   15.181   -    1.291.050  

Kr. 1750 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   84.731   32.504   55.070   92.931   92.902   31.504   269.930   36.477   15.181   -    1.622.442  

Kr. 2000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   84.731   32.504   55.070   92.931   103.355   53.047   269.930   36.477   15.181   -    1.654.438  

Kr. 2250 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   99.858   41.522   71.925   121.373   113.460   73.873   269.930   36.477   58.363   5.836   1.803.829  

Kr. 2500 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   88.512   149.364   113.460   73.873   417.603   56.433   58.363   5.836   2.029.390  

Kr. 3000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   149.364   123.405   94.368   560.363   75.725   58.363   5.836   2.231.056  

Kr. 4000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   700.855   94.710   121.160   14.323   2.494.135  

Kr. 5000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   778.561   105.211   151.536   18.429   2.616.824  

Note: Husdyr refererer til andre husdyr end kvæg og dermed sædskifter, hvor der ikke indgår grovfoder. Kvæg refererer til arealer med kvæg og sædskifter med grovfoder. 
Kilde: Egen tilvirkning 

 



  13 

 

 

Tabel 5b. Vurderet udtaget areal fordelt på jordbundstyper - kommende støtteregime gns. 2013-2018-priser. Budgetbegrænsning ved 100.000 ha for 
bioordning for biodiversitet og bæredygtighed  

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4  

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 
og 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
11 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 
og 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
5-9  

Omdrift 
JB.nr. 
5-9 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
5-9 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 11 
m. 
højværdi 

I alt 

Totalt areal  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   778.561   105.211   168.337   20.700   2.635.896  

Gns. DB II i baseline -44 691 806 1.158 1.748 1.756 2.091 2.144 2.284 2.284 2.846 2.994 3.882 3.882 1.883 

Ej udtaget, baseline  161.005   264.537   45.194   297.932   76.266   45.467   83.630   141.126   50.140   103.335   708.348   95.723   153.156   20.700   2.246.559  

Udtaget, baseline  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Udtaget baseline,  
justeret CAP 

 112.109   86.510   26.051   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    521.537  

Udtaget areal ved dyrkningsafgift på: 

Kr. 250 / ha  137.429   132.137   30.085   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    596.517  

Kr. 500 / ha  228.473   187.021   40.658   131.474   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    834.418  

Kr. 750 / ha  228.473   239.765   49.942   195.237   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    960.209  

Kr. 1000 / ha  228.473   239.765   58.933   255.597   53.461   13.862   37.635   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    1.087.461  

Kr.1 250 / ha  228.473   270.602   64.133   314.709   69.361   23.341   37.635   63.509   92.902   31.504   70.213   9.488   15.181   -    1.291.050  

Kr. 1500 / ha  228.473   270.602   64.133   314.709   69.361   23.341   37.635   63.509   92.902   31.504   269.930   36.477   15.181   -    1.517.756  

Kr. 1750 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   84.731   32.504   55.070   92.931   103.355   53.047   269.930   36.477   15.181   -    1.654.438  

Kr. 2000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   99.858   41.522   71.925   121.373   103.355   53.047   269.930   36.477   15.181   -    1.723.880  

Kr. 2250 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   99.858   41.522   88.512   121.373   113.460   73.873   417.603   36.477   58.363   5.836   1.968.090  

Kr. 2500 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   88.512   149.364   123.405   94.368   417.603   56.433   58.363   5.836   2.059.830  

Kr. 3000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   123.405   94.368   560.363   75.725   90.293   10.152   2.282.782  

Kr. 4000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   778.561   94.710   121.160   14.323   2.571.841  

Kr. 5000 / ha  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   778.561   105.211   151.536   18.429   2.616.824  

Note: Husdyr refererer til andre husdyr end kvæg og dermed sædskifter, hvor der ikke indgår grovfoder. Kvæg refererer til arealer med kvæg og sædskifter med grovfoder. 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Tabel 6. Vurderet udtaget areal fordelt på jordbundstyper – kommende støtteregime med høje priser (som forår 2022). Budgetbegrænsning ved 
50.000 ha for bioordning for biodiversitet og bæredygtighed  

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand 

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4  

Omdrift 
JB.nr. 
1+3 m 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand og 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
2+4 m 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
11 

Omdrift 
JB.nr. 
1-4 m. 
vand og 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
5-9  

Omdrift 
JB.nr. 
5-9 m. 
kvæg 

Omdrift 
JB.nr. 
5-9 m. 
husdyr 

Omdrift 
JB.nr. 
11 m. 
høj-
værdi 

I alt 

Totalt areal  228.473   270.602   64.133   348.006   108.224   46.510   97.686   164.845   128.905   105.704   778.561   105.211   168.337   20.700   2.635.896  

Gns. DB II i baseline  2.768   4.584   5.575   4.986   5.420   6.673   7.931   6.173   5.495   6.953   8.113   7.664   11.247   10.332  6.703 

Ej udtaget, baseline  161.005   264.537   45.194   297.932   76.266   45.467   83.630   141.126   50.140   103.335   708.348   95.723   153.156   20.700   2.246.559  

Udtaget, baseline  67.468   6.065   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    389.337  

Udtaget baseline,  
justeret CAP (ej nået) 

 78.443   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Udtaget areal ved dyrkningsafgift på: 

Kr. 250 / ha  78.443   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Kr. 500 / ha  78.443   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Kr. 750 / ha  78.443   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Kr. 1000 / ha  78.443   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Kr. 1250 / ha  78.443   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Kr. 1500 / ha  78.443   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Kr. 1750 / ha  78.443   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Kr. 2000 / ha  78.443   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    471.537  

Kr. 2250 / ha  78.961   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    472.055  

Kr. 2500 / ha  78.961   77.290   18.938   50.074   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    472.055  

Kr. 3000 / ha  111.409   80.650   18.938   134.075   31.958   1.042   14.056   23.719   78.765   2.369   70.213   9.488   15.181   -    591.865  

Kr. 4000 / ha  228.473   135.800   31.681   134.075   53.461   13.862   14.056   63.509   92.902   31.504   70.213   9.488   15.181   -    894.204  

Kr. 5000 / ha  228.473   189.114   41.103   256.232   69.361   13.862   37.635   63.509   103.355   31.504   269.930   36.477   15.181   -    1.355.735  

Note: Husdyr refererer til andre husdyr end kvæg og dermed sædskifter, hvor der ikke indgår grovfoder. Kvæg refererer til arealer med kvæg og sædskifter med grovfoder. 
Kilde: Egen tilvirkning   
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Tabel 7. Vurderet udtaget areal med lavbundsjord – forskellige støtteregimer og prisniveauer 

 Nuværende støtteregime med 
gns. 2013-2018 priser 

Nuværende støtteregime med 
høje priser 

Kommende støtteregime med 
gns. 2013-2018 priser 

Kommende støtteregime med 
høje priser 

 Lavbundsjorde 
i omdrift – med 
højværdi-
afgrøder 

Lavbundsjorde 
i omdrift – 
uden højværdi-
afgrøder 

Lavbundsjorde 
i omdrift – med 
højværdi-
afgrøder 

Lavbundsjorde 
i omdrift – 
uden højværdi-
afgrøder 

Lavbundsjorde 
i omdrift – med 
højværdi-
afgrøder 

Lavbundsjorde 
i omdrift – 
uden højværdi-
afgrøder 

Lavbundsjorde 
i omdrift – med 
højværdi-
afgrøder 

Lavbundsjorde 
i omdrift – 
uden højværdi-
afgrøder 

Totalt areal 20.700 128.905 20.700 128.905 20.700 128.905 20.700 128.905 

Udtaget, baseline  -   78.765  -   78.765  -   78.765  -   78.765 

2.500 kr./ha  -   103.355  -    78.765  5.836 113.460  -    78.765 

3.000 kr./ha 5.836 123.405  -    78.765  5.836 123.405  -   78.765 

4.000 kr./ha 10.152 128.905  -    92.902  14.323 128.905  -   92.902 

5.000 kr./ha 18.429 128.905  -    103.355  18.429 128.905  -   103.355 

6.000 kr./ha 20.700 128.905  -   113.460 20.700 128.905 5.836 113.460 

7.000 kr./ha 20.700 128.905 5.836 123.405 20.700 128.905 5.836 123.405 

8.000 kr./ha 20.700 128.905 5.836 123.405 20.700 128.905 5.836 128.905 

9.000 kr./ha 20.700 128.905 10.152 128.905 20.700 128.905 10.152 128.905 

10.000 kr./ha 20.700 128.905 10.152 128.905 20.700 128.905 10.152 128.905 

11.000 kr./ha 20.700 128.905 14.323 128.905 20.700 128.905 14.323 128.905 

12.000 kr./ha 20.700 128.905 14.323 128.905 20.700 128.905 14.323 128.905 

13.000 kr./ha 20.700 128.905 18.429 128.905 20.700 128.905 18.429 128.905 

14.000 kr./ha 20.700 128.905 18.429 128.905 20.700 128.905 18.429 128.905 

15.000 kr./ha 20.700 128.905 18.429 128.905 20.700 128.905 20.700 128.905 

16.000 kr./ha 20.700 128.905 20.700 128.905 20.700 128.905 20.700 128.905 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Diskussion 
Resultaterne i dette notat er baseret på gennemsnitstal samt skønnede sandsynlighedsfordelinger og 
baseret på typesædskifter med almindelige afgrøder for den type bedrift. I praksis bliver der dyrket mange 
andre afgrøder, og nogle af disse vil være forbundet med højere DB II og formentlig også højere risiko. Den 
metodemæssige tilgang i dette notat vil ikke afspejle disse nuancer ud over det, der fanges af den indlagte 
spredning. Spredningen i resultaterne mellem landmændene er repræsenteret med en skønnet 
sandsynlighedsfordeling for at illustrere, at der inden for jord- og typebedrifterne er en væsentlig spredning 
i resultaterne. På individuelle bedrifter vil der ofte være individuelle forhold, som gør, at de pågældende 
landmænds beslutningssituation afviger fra det, som er beskrevet i dette notat.  

Ud over de individuelle forskelle mellem landmænd er der også systemiske forskelle forårsaget af klimatisk 
forskel på arealer, som ligger i den sydlige del af landet i forhold til arealer i den nordlige del af landet. 
Derudover betyder for eksempel kystnærhed også noget for, hvor stor risiko der er forbundet med dyrkning 
af for eksempel specialafgrøder, mens infrastruktur betyder noget for transportomkostninger i forbindelse 
med industriafgrøder (for eksempel stivelseskartofler og sukkerroer). Både de individuelle forskelle og de 
systemiske forskelle mellem landmænd er faktorer bag den spredning i sandsynlighedsfordelingen, som er 
introduceret i resultaterne. 

Baselinen skal opfattes som en statisk baseline, som repræsenterer arealanvendelsen i 2021. Det vil sige, at 
arealanvendelsen ikke er kalibreret til det nye prisscenarie, hvor nogle udtagne arealer formentlig vil blive 
taget ind i omdrift igen. Derfor forventes det udtagne areal i baselinen at være lavere, da nogle forpligtelser 
om for eksempel miljøfokusområder kan opfyldes på anden måde end ved udtagning.  

Det er meget usikkert, hvordan bioordningen for ekstensivering med slæt bliver modtaget og benyttet. 
Bioordningen kan kun benyttes på lavbundsjorder med organisk indhold på over 6 procent. For eksempel 
kan det tænkes, at en del permanent græs i lavbundsområder bliver pløjet op i løbet af 2022, for at det kan 
opnå status som omdriftsareal og dermed opnå støtte i bioordningen for ekstensivering med slæt. 

I anden kolonne i tabel 7 fremgår det, at alle lavbundsjorder med højværdiafgrøder er beregnet at blive 
udtaget ved en dyrkningsafgift på 6.000 kr. pr. ha under scenariet med det nuværende støtteregime og 
gennemsnit af 2013-2018 priser. Det vurderes, at dette formentligt er en overvurdering af det udtagne 
areal, som er drevet af den relativt lave standardafvigelse, der er forudsat (1/3 af det gennemsnitlige DB II). 
Standardafvigelsen vurderes netop på lavbundsjorder med højværdiafgrøder at være højere. Som en 
følsomhedsberegning er standardafvigelsen også sat lig med det gennemsnitlige DB II. Under denne 
alternative forudsætning vil alle lavbundsjorder med højværdiafgrøder blive udtaget ved en dyrkningsafgift 
på 10.000 kr. pr. ha. 

Vi har valgt at fastholde spredningen på 1/3 af DB II i tabel 7, da en potentiel afgift på 6.000 kr. pr. ha 
sandsynligvis kun vil være på lavbundsarealer, mens der potentielt vil være en lavere afgift på andre 
arealer. I denne situation er det forventningen, at højværdiafgrøderne vil udkonkurrere andre afgrøder på 
øvrige arealer, da der er substitution mellem jordbundstyperne. Som eksempel vil kartoffeldyrkning 
forventes flyttet fra lavbundsjord til sandjord med vanding, hvis der for eksempel er 5.000 kr. højere 
dyrkningsafgift på lavbundsjord i forhold til sandjord med vanding. Disse dynamiske effekter er dog ikke 
generelt vurderet i notatet. 
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Begrænsninger 
Som beskrevet under afgrænsningsafsnittet er dette en afgrænset opgave, som alene viser en statisk 
vurdering af det udtagne landbrugsareal ved en dyrkningsafgift. Dette er forskelligt fra en CO2e -afgift, da 
der for eksempel ved introduktion af en CO2e -afgift vil være virkemidler, som kan bringes i anvendelse for 
at reducere CO2e-emissionen og dermed også afgiften. I det følgende præsenteres nogle forhold, som var 
afgørende for, at dette notat fokuserer på dyrkningsafgift i stedet for CO2e-afgifter. De præsenterede 
forhold udgør ikke en udtømmende liste, men argumenter for, hvorfor dette notat ikke har haft som formål 
at vurdere CO2e-afgifter. 

Som udgangspunkt er der behov for en mere detaljeret formulering af scenarier for udmøntning af CO2e-
afgifter for at kunne komme med et sobert bud på en effekt på udtagning af landbrugsjord.  

Der er således en række spørgsmål ved indførsel af CO2e-afgift. Hvis der pålægges en CO2e-afgift i Danmark, 
bliver det så uafhængigt af andre landes regulering af landbruget? Eller kan man forvente en simultan 
omkostningsstigning i andre lande i kraft af lignende regulering? Over hvor lang en periode indføres CO2e-
afgiften? Er der mulighed for at nå at investere i emissionsreducerende teknologier? Hvor stor er 
biogaskapaciteten ved indførslen af CO2e-afgiften? Hvordan bliver afgiftsprovenuet brugt (eventuelt 
tilbageført?)? Derudover er der en række andre relevante spørgsmål. 

Udgangspunktet for at lave en CO2e-afgift må være, at udlederne af klimagasser har mulighed for at tilpasse 
produktionen og faktisk ændre adfærd, og at de dermed får tilpasset produktionen på den billigste mulige 
måde samfundsøkonomisk, uden unødvendigt store formueeffekter. Hvis ikke de mulige tilpasninger er 
kendte, så er det som udgangspunkt ikke muligt at komme med et realistisk bud på, hvor meget landbruget 
kan reducere, og hvor meget landbruget kommer til at betale i CO2e-afgift. Der foreligger ikke et konkret 
udspil til, hvordan en CO2e-afgift skal indrettes, men det er netop det, som ekspertgruppen for en ensartet 
CO2e-afgift skal komme med forslag til.  

De Økonomiske Råds formandskab (2018) har som udgangspunkt for Økonomi og Miljø 2018 anvendt 
virkemidlerne beskrevet i Dubgaard og Ståhl (2018) som relevante virkemidler. Dette kan opfattes som 
grundlaget for en tidlig version af en Marginal Abatement Cost (MAC) kurve. Grundlæggende er der behov 
for en detaljeret MAC-kurve for landbruget med anvisninger på, hvilke tilpasninger der tillades anvendt i et 
eventuelt afgiftssystem.  

Samtidig er det vigtigt, at godkendelsesprocesserne i et afgiftssystem bliver så smidige, at nye innovative 
måder at reducere CO2e-emissionerne på hurtigt kan blive tilladt og godskrevet i afgiftssystemet. MAC-
kurven vil derfor også være dynamisk, idet man over tid kan forvente nye teknologiske løsninger til 
reduktion af emissioner. Forventningerne til fremtidige teknologier er i sagens natur underlagt stor 
usikkerhed, men en forventning om, at der ikke kommer nye teknologiske løsninger i fremtiden, er med 
stor sikkerhed for pessimistisk.  

Ud over en MAC-kurve er der behov for en klar baseline med for eksempel CO2e-emission fra dyrkede 
marker opgjort i forhold til bonitet samt anvendelse af husdyrgødning/kunstgødning. Der er desuden behov 
for en baseline for CO2e-emission fra udyrkede marker afhængig af bonitet og status i forhold til 
vådlægning. 

Det er vigtigt, at et afgiftssystem har fokus på samfundsøkonomisk attraktive adfærdsændringer og ikke 
emissioner, der ikke kan undgås. For eksempel har jordens vandmætning stor betydning for iltforholdene 
og dermed for balancen mellem aerob (CO2) og anaerob (CH4) omsætning. Under både aerobe og anaerobe 
forhold gælder dog, at den mikrobielle aktivitet vil danne drivhusgasser (Elsgaard & Gyldenkærne, 2021). 
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Ved udtagning og vådlægning af landbrugsjord vil der således være en erstatning af CO2-emissioner med 
CH4-emissioner med en samlet reduktion målt i CO2e. Det er den potentielle reduktion, der skal gives 
incitamenter til via et afgiftssystem, og en eventuel afgift bør således ikke lægges på emissionen, der måtte 
være fra arealet efter en eventuel vådlægning.  

Derudover er der behov for afklaring af en lang række detaljer i forhold til den præcise udmøntning af en 
CO2e-afgift. Dette er yderst relevant i forhold til at modellere landmandens tilpasninger. Hvis ikke der i 
modellen gives mulighed for incitamenter, samt for at landmanden kan tilpasse sig, vil det blot være en skat 
på landbrugsproduktion eller fast ejendom.  
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Bilag 1. Definition af udtagning 
Tabel B1. Definition af udtagning og højværdiafgrøder 

Afgrødekode Afgrøde Højværdi Udtagning 

1 Vårbyg Nej Ikke udtaget 

2 Vårhvede Nej Ikke udtaget 

3 Vårhavre Nej Ikke udtaget 

4 Blanding af vårsåede arter Nej Ikke udtaget 

5 Majs til modenhed Nej Ikke udtaget 

6 Vårhvede, brødhvede Nej Ikke udtaget 

7 Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd Nej Ikke udtaget 

8 Vårspelt Nej Ikke udtaget 

9 Vinterspelt Nej Ikke udtaget 

10 Vinterbyg Nej Ikke udtaget 

11 Vinterhvede Nej Ikke udtaget 

13 Vinterhvede, brødhvede Nej Ikke udtaget 

14 Vinterrug Nej Ikke udtaget 

15 Vinterhybridrug Nej Ikke udtaget 

16 Vintertriticale Nej Ikke udtaget 

17 Blanding af efterårssåede arter Nej Ikke udtaget 

21 Vårraps Nej Ikke udtaget 

22 Vinterraps Nej Ikke udtaget 

23 Rybs Nej Ikke udtaget 

24 Solsikke Nej Ikke udtaget 

25 Sojabønner Nej Ikke udtaget 

30 Ærter Nej Ikke udtaget 

31 Hestebønner Nej Ikke udtaget 

32 Sødlupin Nej Ikke udtaget 

35 Bælgsæd, flerårig blanding Nej Ikke udtaget 

36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding Nej Ikke udtaget 

40 Oliehør Nej Ikke udtaget 

41 Spindhør Nej Ikke udtaget 

42 Hamp Nej Ikke udtaget 

51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne Nej Ikke udtaget 

52 Quinoa Nej Ikke udtaget 

53 Boghvede Nej Ikke udtaget 

54 Bælgsæd blanding Nej Ikke udtaget 

55 Vårrug Nej Ikke udtaget 

56 Vårtriticale Nej Ikke udtaget 

57 Vinterhavre Nej Ikke udtaget 

58 Sorghum Nej Ikke udtaget 

101 Rajgræsfrø, alm. Ja Ikke udtaget 

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt Ja Ikke udtaget 

103 Rajgræsfrø, ital. Ja Ikke udtaget 

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt Ja Ikke udtaget 
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105 Timothefrø Ja Ikke udtaget 

106 Hundegræsfrø Ja Ikke udtaget 

107 Engsvingelfrø Ja Ikke udtaget 

108 Rødsvingelfrø Ja Ikke udtaget 

109 Rajsvingelfrø Ja Ikke udtaget 

110 Svingelfrø, stivbladet Ja Ikke udtaget 

111 Svingelfrø, strand- Ja Ikke udtaget 

112 Engrapgræsfrø (marktype) Ja Ikke udtaget 

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) Ja Ikke udtaget 

114 Rapgræsfrø, alm. Ja Ikke udtaget 

115 Hvenefrø, alm. og krybende Ja Ikke udtaget 

116 Rajgræs, hybrid Ja Ikke udtaget 

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid Ja Ikke udtaget 

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt Ja Ikke udtaget 

120 Kløverfrø Ja Ikke udtaget 

121 Bælgplanter, frø Ja Ikke udtaget 

122 Kommenfrø Ja Ikke udtaget 

123 Valmuefrø Ja Ikke udtaget 

124 Spinatfrø Ja Ikke udtaget 

125 Bederoefrø Ja Ikke udtaget 

126 Blanding af markfrø til udsæd Ja Ikke udtaget 

149 Kartofler, lægge- (certificerede) Ja Ikke udtaget 

150 Kartofler, lægge- (egen opformering) Ja Ikke udtaget 

151 Kartofler, stivelses- Ja Ikke udtaget 

152 Kartofler, spise- Ja Ikke udtaget 

153 Kartofler, andre Ja Ikke udtaget 

154 Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte) Ja Ikke udtaget 

155 Kartofler, pulver/granules- Ja Ikke udtaget 

156 Kartofler, friteret/chips/pommes frites Ja Ikke udtaget 

160 Sukkerroer til fabrik Nej Ikke udtaget 

161 Cikorierødder Nej Ikke udtaget 

162 Blanding, andre industriafgr. Nej Ikke udtaget 

170 Græs til fabrik (omdrift) Nej Ikke udtaget 

171 Lucerne, slæt Nej Ikke udtaget 

172 
Lucernegræs, over 25 % græs til slæt inkl. eget 
foder Nej Ikke udtaget 

173 Kløver til slæt Nej Ikke udtaget 

174 Kløvergræs til fabrik Nej Ikke udtaget 

180 Gul sennep Nej Ikke udtaget 

182 Blanding af oliearter Nej Ikke udtaget 

210 Vårbyg, helsæd Nej Ikke udtaget 

211 Vårhvede, helsæd Nej Ikke udtaget 

212 Vårhavre, helsæd Nej Ikke udtaget 

213 Blandkorn, vårsået, helsæd Nej Ikke udtaget 

214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd Nej Ikke udtaget 



  21 

 

215 Ærtehelsæd Nej Ikke udtaget 

216 Silomajs Nej Ikke udtaget 

220 Vinterbyg, helsæd Nej Ikke udtaget 

221 Vinterhvede, helsæd Nej Ikke udtaget 

222 Vinterrug, helsæd Nej Ikke udtaget 

223 Vintertriticale, helsæd Nej Ikke udtaget 

224 Blandkorn, efterårssået helsæd Nej Ikke udtaget 

230 Blanding af vårkorn, grønkorn Nej Ikke udtaget 

234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50% bælgsæd Nej Ikke udtaget 

235 Blanding af vinterkorn, grønkorn Nej Ikke udtaget 

247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift Nej Udtaget 

248 Permanent græs ved vandboring Ikke omdrift Udtaget 

249 Udnyttet græs ved vandboring Nej Udtaget 

250 Permanent græs, meget lavt udbytte Ikke omdrift Udtaget 

251 Permanent græs, lavt udbytte Ikke omdrift Udtaget 

252 Permanent græs, normalt udbytte Ikke omdrift Udtaget 

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift Nej Ikke udtaget 

254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent Ikke omdrift Udtaget 

255 Permanent græs, under 50 % kløver/lucerne Ikke omdrift Udtaget 

256 Permanent kløvergræs, over 50 % kløver/lucerne Ikke omdrift Udtaget 

257 Permanent græs, uden kløver Ikke omdrift Udtaget 

259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons Ikke omdrift Udtaget 

260 
Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. 
(omdrift) Nej Ikke udtaget 

261 Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift) Nej Ikke udtaget 

262 Lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift) Nej Ikke udtaget 

263 Græs uden kløvergræs (omdrift) Nej Ikke udtaget 

264 
Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver 
(omdrift) Nej Ikke udtaget 

266 
Græs under 50 % kløver/lucerne, ekstremt lavt 
udbytte (omdrift) Nej Ikke udtaget 

267 
Græs under 50 % kløver/lucerne, meget lavt 
udbytte (omdrift) Nej Ikke udtaget 

268 
Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte 
(omdrift) Nej Ikke udtaget 

269 Græs, rullegræs Nej Ikke udtaget 

270 Græs til udegrise, omdrift Nej Ikke udtaget 

271 Rekreative formål Ikke omdrift Udtaget 

272 Permanent græs til fabrik Ikke omdrift Udtaget 

273 Lucerne til fabrik Nej Ikke udtaget 

274 Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik Ikke omdrift Udtaget 

276 
Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 
50 % kløver Ikke omdrift Udtaget 

277 Kløver til fabrik Nej Ikke udtaget 

278 
Permanent lucerne og lucernegræs over 50 % 
lucerne Ikke omdrift Udtaget 

279 Permanent kløvergræs til fabrik Ikke omdrift Udtaget 

280 Fodersukkerroer Nej Ikke udtaget 
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281 Kålroer Nej Ikke udtaget 

282 Fodermarvkål Nej Ikke udtaget 

283 Fodergulerødder Nej Ikke udtaget 

284 
Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % 
bælgpl. Nej Ikke udtaget 

285 
Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver 
(omdrift) Nej Ikke udtaget 

286 
Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 
% kløver Ikke omdrift Udtaget 

287 Græs til udegrise, permanent Ikke omdrift Ikke udtaget 

305 Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud Ikke omdrift Udtaget 

306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud Nej Udtaget 

308 MFO-brak, sommerslåning Nej Udtaget 

309 Udyrket areal ved vandboring Nej Udtaget 

310 Brak, sommerslåning Nej Udtaget 

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 Ikke omdrift Udtaget 

312 20-årig udtagning Nej Udtaget 

313 
20-årig udtagning af agerjord med frivillig 
skovrejsning Ikke omdrift Udtaget 

314 20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning Ikke omdrift Udtaget 

317 Vådområder med udtagning Nej Udtaget 

318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal Ikke omdrift Udtaget 

319 MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal Ikke omdrift Udtaget 

321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer Ikke omdrift Udtaget 

322 Minivådområder, projekttilsagn Ikke omdrift Udtaget 

323 MFO-udyrket areal ved vandboring Nej Udtaget 

324 Blomsterbrak Nej Udtaget 

325 MFO-Blomsterbrak Nej Udtaget 

326 Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs Ikke omdrift Udtaget 

327 MFO-bræmme, sommerslåning Nej Udtaget 

328 MFO-bræmme med blomsterblanding Nej Udtaget 

329 MFO-bræmme, miljøtilsagn Nej Udtaget 

334 MFO-bræmme, forårsslåning Nej Udtaget 

335 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning Ikke omdrift Udtaget 

336 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning  Ikke omdrift Udtaget 

337 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn Ikke omdrift Udtaget 

338 Brak, forårsslåning Nej Udtaget 

339 MFO-brak, forårsslåning Nej Udtaget 

342 Bestøverbrak  Udtaget 

343 MFO-bestøverbrak  Udtaget 

344 
Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ 
til efterafgrøder) Nej Udtaget 

345 
Brak langs vandløb og søer, sommerslåning 
(alternativ til efterafgrøder) Nej Udtaget 

361 Ikke støtteberettiget landbrugsareal Ikke omdrift Udtaget 

400 Asieagurker Ja Ikke udtaget 

401 Asparges Ikke omdrift Ikke udtaget 
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402 Bladselleri Ja Ikke udtaget 

403 Blomkål Ja Ikke udtaget 

404 Broccoli Ja Ikke udtaget 

405 Courgette, squash Ja Ikke udtaget 

406 Grønkål Ja Ikke udtaget 

407 Gulerod Ja Ikke udtaget 

408 Hvidkål Ja Ikke udtaget 

409 Kinakål Ja Ikke udtaget 

410 Knoldselleri Ja Ikke udtaget 

411 Løg Ja Ikke udtaget 

412 Pastinak Ja Ikke udtaget 

413 Rodpersille Ja Ikke udtaget 

415 Porre Ja Ikke udtaget 

416 Rosenkål Ja Ikke udtaget 

417 Rødbede Ja Ikke udtaget 

418 Rødkål Ja Ikke udtaget 

420 Salat (friland) Ja Ikke udtaget 

421 Savoykål, spidskål Ja Ikke udtaget 

422 Spinat Ja Ikke udtaget 

423 Sukkermajs Ja Ikke udtaget 

424 Ærter, konsum Ja Ikke udtaget 

429 Jordskokker, konsum Ja Ikke udtaget 

430 Bladpersille Ja Ikke udtaget 

431 Purløg Ja Ikke udtaget 

432 Krydderurter (undtagen persille og purløg) Ja Ikke udtaget 

434 Grøntsager, andre (friland) Ja Ikke udtaget 

440 Solhat Ja Ikke udtaget 

448 Medicinpl.. en- og toårige Ja Ikke udtaget 

449 Medicinpl,. stauder  Ja Ikke udtaget 

450 Grøntsager, blandinger Ja Ikke udtaget 

486 Hønsegård uden plantedække Nej Ikke udtaget 

487 Skovlandbrug Ikke omdrift Ikke udtaget 

488 Hønsegård, permanent græs Ikke omdrift Ikke udtaget 

489 Havtorn Ikke omdrift Ikke udtaget 

491 Storfrugtet tranebær Ikke omdrift Ikke udtaget 

492 Tyttebær  Ikke omdrift Ikke udtaget 

493 Surbær  Ikke omdrift Ikke udtaget 

494 Japan kvæde Ikke omdrift Ikke udtaget 

495 Morbær  Ikke omdrift Ikke udtaget 

496 Medicinpl., vedplanter Ikke omdrift Ikke udtaget 

497 Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg Ikke omdrift Ikke udtaget 

499 Lukket system Ikke omdrift Ikke udtaget 

501 Stauder Ja Ikke udtaget 

502 Blomsterløg Ja Ikke udtaget 

503 En- og to-årige planter Ja Ikke udtaget 
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504 Solbær, stiklingeopformering Ikke omdrift Ikke udtaget 

505 Ribs, stiklingeopformering ikke omdrift Ikke udtaget 

506 Stikkelsbær, stiklingeopformering Ikke omdrift Ikke udtaget 

507 Hindbær, stiklingeopformering Ikke omdrift Ikke udtaget 

508 Andre af slægten Vaccinium Ikke omdrift Ikke udtaget 

509 Trækvæde Ikke omdrift Ikke udtaget 

510 Melon Ja Ikke udtaget 

512 Rabarber Ikke omdrift Ikke udtaget 

513 Jordbær Ja Ikke udtaget 

514 Solbær Ikke omdrift Ikke udtaget 

515 Ribs Ikke omdrift Ikke udtaget 

516 Stikkelsbær Ikke omdrift Ikke udtaget 

517 Brombær Ikke omdrift Ikke udtaget 

518 Hindbær Ikke omdrift Ikke udtaget 

519 Blåbær Ikke omdrift Ikke udtaget 

520 Surkirsebær uden undervækst af græs Ikke omdrift Ikke udtaget 

521 Surkirsebær med undervækst af græs Ikke omdrift Ikke udtaget 

522 Blomme uden undervækst af græs Ikke omdrift Ikke udtaget 

523 Blomme med undervækst af græs Ikke omdrift Ikke udtaget 

524 Sødkirsebær uden undervækst af græs Ikke omdrift Ikke udtaget 

525 Sødkirsebær med undervækst af græs Ikke omdrift Ikke udtaget 

526 Hyld Ikke omdrift Ikke udtaget 

527 Hassel Ikke omdrift Ikke udtaget 

528 Æbler Ikke omdrift Ikke udtaget 

529 Pærer Ikke omdrift Ikke udtaget 

530 Vindrue Ikke omdrift Ikke udtaget 

531 Anden træfrugt Ikke omdrift Ikke udtaget 

532 Anden buskfrugt Ikke omdrift Ikke udtaget 

533 Rønnebær Ikke omdrift Ikke udtaget 

534 Hyben Ikke omdrift Ikke udtaget 

535 Bærmispel Ikke omdrift Ikke udtaget 

536 Spisedruer Ikke omdrift Ikke udtaget 

537 Valnød (almindelig) Ikke omdrift Ikke udtaget 

538 Kastanje (ægte) Ikke omdrift Ikke udtaget 

539 Blandet frugt Ikke omdrift Ikke udtaget 

540 Tomater Ja Ikke udtaget 

541 Agurker Ja Ikke udtaget 

542 Salat (drivhus) Ja Ikke udtaget 

543 Grøntsager, andre (drivhus) Ja Ikke udtaget 

544 Snitblomster og snitgrønt Ja Ikke udtaget 

545 Potteplanter Ikke omdrift Ikke udtaget 

547 Planteskolekulturer, stauder Ja Ikke udtaget 

548 Småplanter, en-årige Ja Ikke udtaget 

551 Moskusgræskar Ja Ikke udtaget 

552 Mandelgræskar Ja Ikke udtaget 
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553 Centnergræskar Ja Ikke udtaget 

563 Svampe, champignon Ikke omdrift Ikke udtaget 

564 Containerplads Ikke omdrift Ikke udtaget 

570 Humle Ikke omdrift Ikke udtaget 

576 
skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og 
grundvandsbeskyttelse Ikke omdrift Udtaget 

577 Skov med biodiversitetsformål IIkke omdrift Udtaget 

578 
Skovrejsning (privat) – forbedring af vandmiljø og 
grundvandsbeskyttelse Ikke omdrift Udtaget 

579 Tagetes, sygdomssanerende plante Nej Udtaget 

580 Anden skovdrift Ikke omdrift Udtaget 

581 Skovdrift med fjernelse af ved Ikke omdrift Udtaget 

582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug Ikke omdrift Udtaget 

583 Juletræer og pyntegrønt Ikke omdrift Udtaget 

585 
Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet 
af tilsagn Ikke omdrift Udtaget 

586 Offentlig skovrejsning Ikke omdrift Udtaget 

587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 Ikke omdrift Udtaget 

588 Statslig skovrejsning Ikke omdrift Udtaget 

589 Bæredygtig skovdrift Ikke omdrift Udtaget 

590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område Ikke omdrift Udtaget 

591 Lavskov Ikke omdrift Udtaget 

592 Pil Ikke omdrift Udtaget 

593 Poppel (0-100 andre træer pr. ha) Ikke omdrift Udtaget 

594 El Ikke omdrift Udtaget 

596 Elefantgræs Ikke omdrift Udtaget 

597 Rørgræs Ikke omdrift Udtaget 

598 Sorrel Nej Udtaget 

599 Poppel (100-400 andre træer pr. ha) Ikke omdrift Udtaget 

602 MFO - Pil Ikke omdrift Udtaget 

603 MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha) Ikke omdrift Udtaget 

604 MFO - El Ikke omdrift Udtaget 

605 MFO - Lavskov Ikke omdrift Udtaget 

606 MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha) Ikke omdrift Udtaget 

650 Chrysanthemum Garland, frø Ja Ikke udtaget 

651 Dildfrø Ja Ikke udtaget 

652 Kinesisk kålfrø Ja Ikke udtaget 

653 Karsefrø Ja Ikke udtaget 

654 Rucolafrø Ja Ikke udtaget 

655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) Ja Ikke udtaget 

656 Bladbedefrø, rødbedefrø Ja Ikke udtaget 

657 Grønkålfrø Ja Ikke udtaget 

658 Gulerodsfrø Ja Ikke udtaget 

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) Ja Ikke udtaget 

660 Persillefrø Ja Ikke udtaget 

661 Kørvelfrø Ja Ikke udtaget 
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662 Majroefrø Ja Ikke udtaget 

663 Pastinakfrø Ja Ikke udtaget 

664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø Ja Ikke udtaget 

665 Havrerodfrø Ja Ikke udtaget 

666 Purløgsfrø Ja Ikke udtaget 

667 Timianfrø Ja Ikke udtaget 

668 Blomsterfrø Ja Ikke udtaget 

701 Grønkorn af vårbyg Nej Ikke udtaget 

702 Grønkron af vårhvede Nej Ikke udtaget 

703 Grønkorn af vårhavre Nej Ikke udtaget 

704 Grønkorn af vårrug Nej Ikke udtaget 

705 Grønkorn af vårtriticale Nej Ikke udtaget 

706 Grønkorn af vinterbyg Nej Ikke udtaget 

707 Grønkorn af vinterhvede Nej Ikke udtaget 

708 Grønkorn af vinterhavre Nej Ikke udtaget 

709 Grønkorn af vinterrug Nej Ikke udtaget 

710 Grønkorn af hybridrug Nej Ikke udtaget 

711 Grønkorn af vintertriticale Nej Ikke udtaget 

900 Øvrige afgrøder Ikke omdrift Ikke udtaget 

903 Lysåbne arealer i skov Ikke omdrift Udtaget 

905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer Ikke omdrift Udtaget 

907 Naturarealer, økologisk jordbrug Ikke omdrift Udtaget 

Kilde: Landbrugsstyrelsen (2021b); egne forudsætninger vedrørende udtagning 
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