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1 BAGGRUND 
 
Målsætningen for økologisk jordbrug er bl.a.: 
 

 at skabe harmoni mellem planteproduktion og husdyrbrug 

 at udvikle en dyrkningsmæssig praksis, som tager størst muligt hensyn 
til miljø og natur og 

 at arbejde i lukkede stofkredsløb og benytte sig af stedlige ressourcer 

Anvendelsen af ikke økologiske hjælpestoffer herunder ikke økologisk 
husdyrgødning og halm er i konflikt med disse målsætninger. Det økologiske 
jordbrug har imidlertid accepteret, at det under udviklingen og udbredelsen af 
det økologiske jordbrug kan forklares og forsvares, at der anvendes en 
begrænset og kontrolleret mængde ikke økologisk husdyrgødning og halm. Det 
står dog samtidigt klart, selvom der ikke er vedtaget en endelig udløbsdato for 
denne tilladelse, at det ikke må være en permanent situation. Det økologiske 
jordbrug skal fungere uden afhængighed af det konventionelle landbrug. 

På Økologisk Landsforenings generalforsamling i 2003 blev det besluttet, at 
foreningen skulle have følgende målsætning ”anvendelsen af ikke økologisk 
gødning og ikke økologisk halm skal udfases, således at anvendelsen ophører 
fra 2011” 

Foreningen er imidlertid ikke rede til at arbejde for at en udfasning bliver en 
realitet fra 2011, uden at konsekvenserne er bedre undersøgt. Foreningen 
fastholder, at integritet og uafhængighed af det konventionelle landbrug er et 
absolut mål for en økologisk jordbrugsproduktion, men konkrete handlinger i 
den retning skal være baseret på det bedst mulige beslutningsgrundlag med 
størst mulig indsigt i de praktiske følger. 

Foreningen vedtog derfor på generalforsamlingen i 2004, at anvendelsen af 
økologisk husdyrgødning og halm skulle være foreningens fokusområde. 

Med udgangspunkt i denne beslutning og målsætningerne for økologisk 
jordbrug er der udarbejdet en analyse af den nuværende anvendelse af 
konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug og estimeret de 
økonomiske konsekvenser, hvis tilladelsen til at anvende ikke økologisk 
husdyrgødning og halm ophører. 

Dataindsamlingerne og beregningerne er udført af Danmarks 
JordbrugsForskning under ansvar af seniorforsker Ib Sillebak Kristensen og 
Fødevareøkonomisk Institut, Den Kgl. - Veterinær og Landbohøjskole ved Niels 
Tvedegaard. DJF og FØI udgiver en rapport, der samtidigt fungerer som 
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baggrundsreference for denne mere populære redegørelse. Data bag de tal og 
resultater, der er refereret i denne udgivelse må søges i den videnskabelige 
rapport. 

2 REDEGØRELSE 

2.1 Kategorisering af bedrifterne 
 

De økologiske bedrifter i Danmark er opdelt i typebrug baseret på data fra 
2002 registreret i Det centrale husdyrregister (CHR), Det generelle 
Landbrugsregister (GLR), landmændenes indberetning til Plantedirektoratets 
gødningsregnskaber, Studielandbrugene i perioden 1997 – 2003 og 
regnskabsdata fra Fødevareøkonomiskinstitut 1999 – 2002. Typebrugene er 
inddelt i mælkebrug, planter, hobby og gartneri. Malkekvægsbrug er alle 
fuldtidsbrug, mens planteavlsbrug er opdelt i fuld- og deltidsbedrifter. 
Bedrifternes placering på henholdsvis sand- og lerjord indgår i denne 
kategorisering, ligesom den geografiske fordeling i henholdsvis Syd-, Vest- 
(inklusiv Nordjylland), Østjylland og Øerne fremgår. 

Groft sagt er mælkebedrifterne og plantebedrifter placeret på sandjorden 
svarende til 39 og 40 % af det økologiske areal. Mens 21 % af det økologiske 
areal ligger på lerjord, 5 % mælke- og 16 % plantebedrifter. Sandjorden ligger 
i Syd-, Vest- og Østjylland. 73 % af den jord i Århus og Vejle amt, der dyrkes 
økologisk er sandjord. 82 % af de økologiske mælkeproducenter ligger i Syd- 
og Vestjylland. Lerjorden repræsenterer 75% af det økologiske areal på Øerne.  

Denne inddeling er fundet forsvarlig i forhold til balance- og 
systemberegningerne. Der er også udarbejdet et Danmarkskort med en grafisk 
fremstilling af fordelingen af de økologiske dyreenheder og det økologiske 
areal.  

42 % af de økologiske bedrifter er deltids- eller hobbybrug defineret som brug 
med norm arbejdsforbrug på mindre end 823 timer/ha. De dyrker 10 % af det 
økologiske areal, dvs. ca. 18.000 ha ud af 183.000 ha. I analysen lægges der 
mest vægt på forholdene for fuldtidsbedrifterne. 

Analysen er baseret på tal fra år 2002 med henblik på at beskrive den 
nuværende bedriftssammensætning, idet dette er den seneste opdatering af 
data fra alle de centrale registre. Det vil sige, resultater præsenteret som en 
nuværende situation refererer tilbage til 2002. 
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2.2 Anvendelse af husdyrgødning 

2.2.1 Balance husdyrgødning 

Konventionel husdyrgødning bliver brugt af de fleste økologiske jordbrugere i 
dag, hvilket er beskrevet i en DJF-rapport1. Totalt importeres der ca. 4.200 
tons konventionel husdyrgødning N til det samlede økologiske landbrug. I 
gødningsregnskaberne er der ikke skelnet mellem import af økologisk og 
konventionel husdyrgødning, hvorfor importen er beregnet som forskellen 
mellem total import minus eksporteret husdyrgødning fra økologiske 
kvægbrugere. Næsten samme resultat fås ved at antage, at 95 % af total 
udbragt ikke kvæghusdyrgødning er konventionel. I praksis vil importen dog 
ikke fordele sig jævnt på det samlede økologiske areal.  

I gennemsnit tilfører de økologiske bedrifter 88 kg total N/ha fordelt på det 
samlede økologiske harmoniareal areal på 177.000 ha registreret i Det 
Generelle LandbrugsRegister (GLR). Opgjort på harmoniarealet fra 
gødningsregnskaberne (156.000 ha) svarer det til 99 kg total N/ha. Forskellen 
på de to arealer hænger sammen med, at landbrug uden husdyr ikke skal 
indberette gødningsregnskaber. Harmoniarealet i gødningsregnskaberne er 
således 12 % mindre end i GLR-registeret. Forskellen kan også skyldes fejl i 
registrene. I det følgende bruges tal fra  GLR.  

Planteavlere, her defineret som ikke-mælkeproducenter, spreder i gennemsnit 
på landsplan 65 kg husdyrgødning N/ha. Heraf importerer de ifølge 
Plantedirektoratets gødningsregnskaber i gennemsnit 39 kg husdyrgødning 
N/ha, hvoraf ca. 25 kg er ikke økologisk husdyrgødning. Forskellen på den 
udbragte mængde og den importerede mængde stammer fra gødning fra egen 
besætning og sandsynligvis import fra økologiske mælkeproducenter. På øerne 
er tallet opgjort til 45 kg udbragt N, hvoraf 24 kg N importeres og ca. 20 kg N 
som ikke økologisk. 

Mælkeproducenter spreder i gennemsnit på landsplan 116 kg husdyrgødnings- 
N per ha harmoniareal. Det er på Øerne i gennemsnit 103 kg husdyrgødning 
N/ha og i Jylland 117 kg husdyrgødning N/ha. 

I Tabel 1 er lavet et oversigtsbillede. Som det fremgår, udbringer planteavlere 
på Øerne kun knap halvt så meget husdyrgødning N som mælkeproducenter. 
Importen af ikke økologisk husdyrgødning til planteavlsbedrifter på Øerne er 
ca. den samme i kg N/ha, som til alle mælkeproducenter. På planteavlsbrug på 
Øerne udgør importen 44 % af den udbragte mængde husdyrgødning, mens 
importeret gødning kun udgør 19 % af den udbragte husdyrgødning på 

                                    
1 Berntsen, J., Petersen, B. M., Kristensen, I. S., and Olesen J.E.  2004: Nitratudvaskning fra 
økologiske og konventionelle planteavlsbedrifter. - simuleringer med FASSET bedriftsmodellen. 
DJF-rapport. Markbrug, nr. 107. 
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mælkebedrifterne. Importen af ikke økologisk husdyrgødning udgør således en 
relativ stor mængde af den tilførte gødning på økologiske planteavlsbrug.  

Tabel 1. Samlet mængde udbragt husdyrgødning, import af ikke økologisk husdyrgødning og 
salg af økologisk husdyrgødning 

  Planteavl   Mælk   
Kg total N/ha Gennemsnit 

alle DK 
Alle Øerne 

(ler) 
Sand 

Fuldtids 
Sand ler Alle 

Udbragt 
husdyrgødning i 
alt 

99(88)1) 75(65) 53(45) 83(72) 128(116) 122(106) 128(116) 

Importeret 
ikke økologisk 
husdyrgødning  

(24) (25) (20) (18) (23) (17) (22) 

Salg af 
økologisk 
husdyrgødning 

0 0 0 0 15 10 14 
 

1) Tal i parentes er beregnet på areal registreret ved GLR 

Det ses af  Tabel 1, at mælkeproducenter importerer 22 kg husdyrgødning 
N/ha. Den importerede gødning består sandsynligvis primært af konventionel 
svinegylle. 

Importen af konventionel husdyrgødning til mælkebedrifter erstatter en 
eksport fra disse bedrifter bestående af eksport af økologisk kvæggylle til 
bedrifter uden mælkeproduktion. Det forventes, at eksporten af økologisk 
kvæggylle er led i et samarbejde primært mellem mælkeproducenter og store 
hobbyplanteavlere, hvor planteavlerne til gengæld producerer foder til 
mælkeproducenten. Således fremgår det også af Tabel 1, at både indførsel og 
udbragt mængde husdyrgødning for planteavlere er noget højere på 
sandjorden end på lerjorden. Da de fleste mælkekvægsbedrifter ligger på 
sandjord har økologiske plantebedrifter på sandjord lettest ved at skaffe 
adgang til at importere husdyrgødning. Effekten er, at både mælkeproducent 
og økologisk planteavler, der indgår i samarbejdet får mulighed for at ligge på 
et N niveau på 1,4 DE/ha.  

I praksis udnyttes loftet for import af konventionel husdyrgødning dog ikke i 
fuldt omfang på bedrifterne, jf. ovennævnte tal og tabel 2, hvor det blandt 
andet fremgår, at mælkeproducenter i gennemsnit udbringer 116 kg 
husdyrgødning N/ha. Teoretisk er der mulighed for at importere i alt til alle 
økologiske bedrifter 12.400 tons N (Harmoniareal på 177.000 hektar gange 70 
kg), dvs. der er en uudnyttet importkapacitet på godt 8.000 tons N, når det 
antages, at der er en import på 4.200 tons N. Årsagerne til, at der ikke 
importeres mere kan være idealisme, deltidsbrugere som ikke optimerer, at 
det ikke er muligt at få fat på gødning, eller at det ikke kan betale sig, når der 
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indregnes transport- og udbringningsomkostninger samt indkøbspris og 
udbytterespons. 

I tabel 2 ses hvilke typer husdyrgødning der udbringes i Danmark 26 % er 
dybstrøelse, 17 % svinegylle, 39 % kvæggylle og 14 % er andet flydende 
gødning. Importen af ikke økologisk husdyrgødning er primært svinegylle. Af 
Tabel 2 fremgår det, at svinegylle spiller en væsentlig større rolle på lerjorden, 
hvilket også er bedrifter uden mælkeproduktion. Det skyldes, der både er 
begrænset adgang til økologisk husdyrgødning på lerjorden og formentlig også 
begrænset adgang til ikke økologisk kvæggylle. 

Tabel 2 Procentvis fordeling af type udbragt husdyrgødning  

 Mælk, sand Ej mælk, ler 
fuldtid 

Hele DK 

Dybstrøelse 23 25 26 
Kvæggylle 52 24 39 
Svinegylle 10 30 17 
Andet flydende 12 15 14 
Andet organisk 
affald 

2 3 2 

Tallene udgør ikke 100 %, blandt andet er ikke vist fast møg 

2.2.2 Udbytterespons 

Følgende parametre er bestemmende for udbyttet i en given afgrøde i 
planteproduktion: 

 Tildeling af husdyrgødning 

 Gode fangafgrøder i form af en efterafgrøde  

 Kvælstoffikserende forfrugter 

 Jordens generelle næringsstof husholdning 

 Jordens mineraliseringsevne (jordstruktur, organisk indhold….) 

 Mulighed for vanding 

 Planternes rodnet 

Af disse parametre er det tilførsel af husdyrgødning og forfrugterne, der 
tillægges størst betydning, og som vi behandler i denne redegørelse.  

Gødskningsniveauet på de økologiske bedrifter er så lavt, at der kan forventes 
en lineær respons på ændret gødskning dvs., at udbyttet øges lineært i forhold 
til hvor meget ekstra gødning, der gives. Denne respons er for kornafgrøder 
sat til 17 kg kerne per kg total kvæggylle på sandjord og 13 kg kerne på 
lerjord. I kløvergræs til slæt er der en respons på 5,5 FE  per kg total N i 
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husdyrgødning. Disse tal stammer fra den respons, der er fundet i 8 års 
økologiske sædskifteforsøg i kornrige sædskifter uden tidligere tilførsel af 
husdyrgødning2. Den samlede udbyttenedgang beregnes på grundlag af disse 
registreringer til 51 millioner FE, hvis der kun må anvendes økologisk 
husdyrgødning. Udbyttetabet svarer til en gennemsnitlig N-respons på 10 FE 
per kg husdyrgødnings-N (total-N). 

Hvis det antages, at udbytterespons i de frugtbare kvægsædskifter kun er 
75 % af udbytterespons fundet i sædskifteforsøgenes kornrige sædskifter 
reduceres den beregnede samlede udbyttenedgang for hele Danmark til 46 
millioner FE. 

Det gennemsnitlige økologiske kornudbytte opgjort ud fra FØI-regnskabsdata i 
årene 1999 - 2002 på bedrifter uden mælkeproduktion er på 33 hkg/ha på 
sandjord og 39 hkg/ha på lerjord. De gennemsnitlige kornudbytter forventes 
reduceret til i gennemsnit 32 hkg/ha i en situation, hvor der kun må anvendes 
økologisk husdyrgødning svarende til en udbyttenedgang på 12 % i korn.  

Hvis det ikke længere tillades, at der anvendes ikke økologisk husdyrgødning, 
så vil efterspørgslen på økologisk husdyrgødning stige. Hvorvidt 
mælkeproducenterne vil være indstillet på at sælge noget af deres økologiske 
husdyrgødning til økologiske planteavlere må antages at afhænge af, hvor 
meget planteavleren vil betale for den økologiske husdyrgødning. Dog må det 
også forventes, at mælkeproducenten har en nedre grænse for, hvor stor en 
mængde af husdyrgødningen, han vil holde til sig selv. I denne rapports 
beregninger er det antaget, at mælkeproducenter vil være villige til at 
eksportere husdyrgødning til planteavlere, så længe de selv har henholdsvis 90 
kg N/ha tilbage til eget brug på sandjorden og 60 – 70 kg N/ha på lerjorden 
henholdsvis de jyske jorde og på Øerne. Ligeledes er det antaget, at der ikke 
kan flyttes økologisk husdyrgødning fra Jylland til Øerne.  

I Tabel 3 er der en opgørelse over den nuværende tildeling af 
handelsgødningsækvivalenter på mælkebedrifter og bedrifter uden 
mælkeproduktion på henholdsvis sand- og lerjord. Dernæst er de registrerede 
og beregnede kerneudbytter vist ved henholdsvis nuværende regler og en 
situation, hvor der ikke må anvendes ikke økologisk husdyrgødning. 

                                    
2 (Askegaard et al 2005) Grøn Viden, markbrug 298, 
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Tabel 3 Udbragt husdyrgødning og kerneudbytter hvis der kun må anvendes økologisk 
husdyrgødning 

 
1) N-krævende afgrøder er alle afgrøder uden bælgplanter. 
2) Inklusiv 1. års forfrugtsvirkning på 70 kg N/ha til 1. års korn efter kløvergræs. Ét kg 

husdyrgødnings total-N omregnes til 60 % handelsgødningsækvivalener. 

De økologiske mælkeproducenter har relativt gode muligheder for at 
opretholde et rimeligt udbytteniveau uden import af konventionel gødning. De 
vil f.eks. kunne prioritere husdyrgødningen til de N-krævende afgrøder, 
således at kløvergræsmarkerne kun får 60 kg total N/ha i stedet for de 107 kg 
total N/ha, der er registreret tildelt i gennemsnit på studielandbrug. De 60 kg 
total N/ha praktiseres i dag på den sjettedel af de økologiske mælkebedrifter 
med den laveste gødningstildeling. Hertil kommer den gødning, der afsættes 
ved afgræsning, svarende til godt 70 kg total N/ha.  

Det skal dog nævnes, at kaliums betydning som udbyttebegrænsende 
næringsstof ikke er beregnet i denne rapport. Kløvergræsmarkerne på 
sandjord tildeles primært husdyrgødning for at få en kalitilførsel. I slætmarker 
(uden gødning afsat under afgræsning) på let sandjord kan 60 kg total N/ha 
være for lidt til at opretholde udbyttet på nuværende niveau. Hvis der ikke 
længere kan indkøbes ikke økologisk husdyrgødning bør der derfor 
tilvejebringes en bedre indsigt i, hvilken betydning kalium har for 
udbytteniveauerne på såvel kløvergræsmarker som øvrige agerjordskulturer på 
sandjord. Kaliummangel på sandjorde kan vise  sig at føre til større 
udbyttenedgange end manglen på husdyrgødning N, således at det reelt er 
kalium, der burde have størst bevågenhed i et analysearbejde angående 
muligheden for at fungere uafhængigt af det konventionelle landbrug. 

2.2.3 Udbud og adgang til husdyrgødning 

Balancen mellem udbud af økologisk husdyrgødning og behov for 
husdyrgødning vil afspejle sammensætningen af det økologiske jordbrug. Dvs. 
forholdet mellem husdyrproduktion og planteavl. Jo større forskel på udbud og 

 
 

Mælkebedrifter 
sand 

Plantebedrifter 
i alt  

Plantebedrifter 
sand 

Plantebedrifter 
ler 

Nuværende tildeling af 
handelsgødningsækvivalenter2) 
til N-krævende afgrøder1),  
kg N/ha 

94 53 60 39 

Total husdyrgødning,  
kg N kg/ha 

89 78 88 56 

Kerneudbytte 1999-2002, hkg/ha 42 35 33 39 
Kerneudbytte ved kun økologisk 
gødning, hkg/ha 

35 31 30 36 
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efterspørgsel jo mere afhængigt er det økologiske jordbrug af det 
konventionelle landbrug.  

Det er dog et groft udtryk for det økologiske jordbrugs afhængighed af det 
konventionelle landbrug, idet næringsstofbehovet ikke alene opfyldes via 
tildeling af husdyrgødning. Anvendelsen af sædskiftet herunder en 
tilrettelæggelse, der sikrer en god udnyttelse af efterafgrøder og forfrugter er 
naturligvis meget vigtig.  

Interessen for anvendelsen af grøntgødning har dog sine begrænsninger. 
Vigtigst er at grøntgødninger optager et areal til en afgrøde, der ikke kan 
sælges. Og der er også et behov for adgang til gødningstyper, der kan 
udbringes  til eftergødskning i voksende kulturer. Det skal nævnes, at der 
arbejdes på at opdyrke mulighederne i mobile grøngødninger, men mobile 
grøngødninger kan endnu ikke imødekomme behovet for eftergødskning. 
Anvendelsen af kløver som grøngødning kan også volde problemer for bedrifter 
med kløverfrøavl i form af, kløverbladrandbiller, kløversnudebiller og 
kløvertræthed.  Det er derfor  alt andet lige en fordel eller nemmere for 
planteavlere uden husdyrproduktion, hvis der er adgang til at købe 
husdyrgødning. 

For at vurdere, hvor mange bedrifter eller hvor stort et økologisk areal, der vil 
blive berørt af et krav om, at der udelukkende må anvendes økologisk 
husdyrgødning, er der udarbejdet en opgørelse over fordelingen af økologisk 
husdyrgødning fordelt per kommune. Der er anvendt kommunegrænserne fra  
før kommunalreformen i 2005 jf. figur 1. På kortet er angivet antal økologiske 
dyreenheder per ha, og der er sat en signatur på, der illustrerer hvor mange 
økologiske ha, der er i den pågældende kommune.  
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Hvis det samlede økologiske areal er lille i en given kommune, så er det 
mindre væsentligt, at der er en høj belægningsgrad. Her vil der være ringe 
halmproduktion og eksporten af husdyrgødning kommer næppe på tale, da der 
sandsynligvis vil være for langt til en anden økologisk bedrift med et 
importbehov. 

Hvis der er en høj belægningsgrad og et stort økologisk areal, vil der ligeledes 
være begrænset halmproduktion sammenholdt med behovet og begrænsede 
muligheder for eksport af gødning. Dette er f.eks. scenariet i Sdr. Jylland. I 
denne region er producenterne nødt til at hente halm langt væk fra eller 
udvide arealet med planteavl. Udvidelsen kan ske enten ved at reducere 
besætningsstørrelsen eller ved at omlægge mere jord.  

2.2.4 Det økologiske landbrugs placering i den samlede 
landbrugsstruktur 

Det fremgik af figur 1, at den økologiske husdyrproduktion og planteavl er 
skævt fordelt over landet. Det samme gør sig gældende med den 
konventionelle produktion, hvor husdyrene ligeledes er placeret på sandjorden 
og planteavlen på lerjorden. Dette faktum sammen med Landbrugslovens 
ejerkrav og Miljøbeskyttelseslovens krav vedr. harmoniareal betyder, at det 
kan være særdeles vanskeligt at udvide den økologiske produktion, hvis den 
økologiske producent ikke må aftage konventionel husdyrgødning.  

Køb af jord er en primæromkostning i et økologisk landbrug, idet afbetalingen 
skal forrentes direkte gennem dækningsbidraget. Den konventionelle 
svineproducent er tvunget til at købe mere jord, hvis bedriften skal udvides. 
Men afkastet skal dækkes ind ved produktionsforøgelsen i svineproduktionen, 
og ikke ved jordens dækningsbidrag. Det vil sige, køb af jord er alene en 
investeringsomkostning og ikke værdien på et primært produktionsinput. Det 
betyder, at den konventionelle svineproducents efterspørgsel på jord og 
betalingsdygtighed presser priserne højere op end det kan bære, når der 
investeres i jorden som primært produktionsinput. I en situation med 
jordhandel, vil jorden derfor ofte gå til svineproducenten, hvis der er sådan én, 
der efterspørger jorden. 

Det vil sige, arealudvidelser på økologiske ejendomme er i den nuværende 
struktur med de nuværende landbrugs og miljølove mange gange baseret på 
forpagtninger. Forudsætningen for at kunne få en forpagtningsaftale kan med 
stor sandsynlighed indebære, at der skal aftages konventionel gylle. Jorden 
danner jo grundlag for den konventionelle producents opfyldelse af 
harmonikravene. Opgjort i ha så indebærer et forbud mod ikke økologisk 
husdyrgødning, at de konventionelle husdyrbrugere skal tilvejebringe et 
udspredningsareal til de 4.200 tons N, som økologerne i dag importerer fra 
dem, på ca. 30.000 ha med en N-tildeling på 140 kg N pr ha. 
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Det betyder, at det ikke alene kan være vanskeligt at fastholde det 
eksisterende økologiske areal i egne med en høj husdyrbelægning, hvor det 
økologiske areal aftager en del ikke økologisk husdyrgødning. Det vil også 
være vanskeligt at udvide det økologiske areal i egne med en høj økologisk 
husdyrbelægning og et stort økologisk areal f.eks. for at få mere planteavl. 
Den større mængde planteavl må under de nuværende forudsætninger for 
udviklingen af det danske landbrug forventes at skulle indplaceres på det 
eksisterende økologiske areal. 

De konventionelle svineproducenters pres på jordpriserne vil også begrænse 
udvidelsesmulighederne i egne med et lille økologisk areal, hvis der er 
svineproducenter i området. 

En anden effekt af forbud mod konventionel husdyrgødning optræder på 
bedrifter med fjerkræ eller mink. Fjerkræbedrifterne kan have et behov for at 
få en mere hurtigvirkende gødning eller en gødning med et lavere 
fosforindhold og evt. mere kalirig gødning. Det betyder, at de i nogle tilfælde 
kan have en fordel af at sælge deres gødning, og derefter købe  svine- eller 
kvæggylle hjem.  Denne vil i dag oftest være konventionel. 

Økologiske ejendomme med en minkavl eller svineproduktion organiseret som 
samtidig drift mellem en økologisk og en konventionel bedriftsenhed vil blive 
afhængig af at kunne eksportere hele den konventionelle gødning. Dette må 
også forventes at blive vanskeligt særligt i de husdyrrige områder. 

Ud fra en samlet betragtning må det forventes, at et krav om udelukkende 
økologisk husdyrgødning vil vanskeliggøre en udvidelse af det økologiske areal 
i de områder, hvor der er konventionel husdyrproduktion og i særdeleshed 
konventionel svineproduktion. 

2.3 Anvendelse af halm 
 

2.3.1 Halmbalance 

Den samlede økologiske halmproduktion på fuldtidsbrug er beregnet til 
117.000 tons på baggrund af de aktuelle kerneudbytter og forhold mellem 
produceret halm og kerne og den nuværende import af ikke økologisk 
husdyrgødning. Således er der anvendt en faktor på 0,58 for halmudbytte i 
forhold til kg kerne samt gennemsnitlige kornudbytter på 36 hkg/ha (gns. af 
FØI-regnskabstal 1999-2002). Faktoren 0,58 er beregnet ud fra arealerne med 
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de enkelte kornarter og en kornartsfaktor, se Oversigt over Landsforsøg, 
19963. 

Den økologiske halmproduktion omsættes imidlertid ikke i nævneværdigt 
omfang mellem bedrifterne. 

 

Af Tabel 4 fremgår hvordan malkekvægsbrugernes behov, produktion og 
underskud er fordelt i landet, og hvor meget det økologiske kornareal skal 
udvides i den pågældende region, hvis regionen skal være selvforsynende med 
halm. Det er i den forbindelse antaget, at en økologisk planteavler er rede til at 
lade 70% af bedriftens halmproduktion (udover det der evt. anvendes til egen 
besætning)indgå i en omfordeling. Denne antagelse er en væsentlig forskel fra, 
hvad vi ser i dag, hvor det antages, at mælkebedrifterne kun anvender egen 
økologisk halm, således at den importerede halm er ikke økologisk. 

 

Tabel 4 Økologisk halmproduktion og behov 2002 dvs. med tilladt anvendelse af ikke økologisk 
husdyrgødning 

Halmbalance 
 

Behov hos 
kvæg-
brugere1, 
1000 tons 

Egenprod. 
ved kvæg-
brugere, 
1000 tons 

Balance 
på 
kvægbrug 
1000 tons 

Oversky-
dende halm 
fra øko- 
plante-
avlere 

Balance, 
korrigeret 
for forsyning 
fra øko 
planteavlere 
1000 tons1 

Nødvendig 
udvidelse 
af  
økologisk 
planteareal 
ha4  

Sønderjylland 31 13 -18   7 -11 8.000 
Vestjylland 55 17 -38 20 -18 13.000 
Østjylland 14  4 -10 14    4 -3.000 

Øerne  6 4  -1 18  17 0 
Landsplan 106 39 -67 59 -8/ -253 5./18.000 

1 Halmbehov til afdækning af grøntsager på kvægbrug er inkluderet i tallene for de enkelte 
regioner. 
2 Beregnet ved antagelse af at 70 % af halmavlen kan flyttes fra planteavler til 
mælkeproducent, inkl. nuværende anvendelse af ikke økologisk husdyrgødning.   
3Hvis det antages, at produktionen på Øerne på 17.000 tons halm ikke flyttes til Jylland, så er 
der et halmunderskud på 25.000 tons. Det er dette tal, der anvendes til beregning af behovet 
for udvidelse af det økologiske planteavlsareal, hvis det økologiske jordbrug skal være 
selvforsynende med halm 
4 Halmbehov til grøntsager er inkluderet i regionernes halmbehov. 

 
                                    

3 Pedersen, J. B, Nielsen, G. C., and Kristensen, H.  1996: Måling af bjærgede 
halmmængder 1994-96. Oversigt over Landsforsøgene, 1996, 119.   
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Der er et overskud af halm på økologiske planteavlsbedrifter på lerjorden 
hvilket primært vil sige Øerne på 17.000 tons halm efter, at disse regioners 
økologiske mælkeproducenter har fået deres halmbehov dækket fra økologiske 
planteavlere. Overskuddet på Øerne kan dog ikke komme de regioner til gavn, 
hvor der er et underskud.  Hvis der alene  anlægges en bedriftsøkonomisk 
betragtning og ikke tages hensyn til principper om reduceret energiforbrug og 
nærhed, så er det beregnet, at halm højst transporteres 50 – 100 km under en 
antagelse af, at prisen per kilo halm per transporteret kilometer ved afstande 
på 50 – 100 km er kr. 0,62 – 0,7. Prisen ved en afstand på 200 km er 
0,85/km/kg halm eksklusiv en evt. brobillet. Beregningen er baseret på 
antagelser om planteavlerens krav til dækningsbidrag.  Inddrages hensyn til 
princippet om nærhed og lokale ressourcer og reduceret energiforbrug ville 
transportafstanden  skulle reduceres yderligere. 

Det vil sige, at transportafstanden mellem regioner med overskud af halm og 
den overvejende del af Jylland, hvor der mangler halm, ofte vil være for lang 
til, at halmen kan komme regioner med underskud til gode. Hvis der heller 
ikke tillades ikke økologisk husdyrgødning, så vil planteavleren sandsynligvis 
selv beholde halmen for at værne om sin egen jords frugtbarhed og som 
gødning. I den situation vil der formentlig kun blive tale om en eksport af 
halm, hvis det sker som led i en udveksling af foder, gødning og halm mellem 
mælkeproducent og planteavler. 

Det betyder, at det er halmbalancen på sandjorden i Jylland, der udtrykker, 
hvor meget ekstra økologisk halm, der er behov for.  Dette underskud er  
beregnet til 25.000 tons jf. Tabel 4 og svarer til, at planteavlere på sandjorden 
i Jylland og med de nuværende gødningsregler i Jylland ville kunne forsyne 
kvægbrugere og grøntsagsproducenter med 41.000 tons økologisk halm. 

Registreringerne og beregningen af den faktiske import i 2002 viser, imidlertid, 
at en mælkeproducent i gennemsnit indkøbte 95 tons ikke økologisk halm (i 
Jylland godt 100 tons). Det giver en total import i Danmark på 67.000 tons 
halm ikke økologisk  halm og ikke kun de 25.000 tons, som svarer til det 
beregnede underskud, når 70 % af planteavlernes halm  anvendes. En import 
på 67.000 tons halm svarer til, at der i dag importeres halm fra et 
konventionelt kornareal på ca. 20.000 ha svarende til 1/4 af arealet på 
økologiske mælkebedrifter, hvis det konventionelle kerneudbytte er på 60 
hkg/ha og halmprocenten på 55. Det økologiske areal hos mælkeproducenter 
er på 81.000 ha. Hvis importen begrænsede sig til det beregnede underskud 
under antagelsen om, at 70% af den økologiske halmproduktion udnyttes, så 
ville importen kunne reduceres til halm fra et areal på 8.000 ha svarende til 
1/10 af det økologiske areal på mælkebedrifter. 

Et underskud på 25.000 tons halm, kræver en arealudvidelse med økologisk 
korn på 18.000 ha svarende til 24.000 ha sædskifteareal, forudsat at der 
anvendes ovennævnte udbyttetal og forholdstal mellem kg kerne og kg korn. 
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Hvis der samtidigt er forbud mod ikke økologisk husdyrgødning, vil det give 12 
% lavere korn- og halmudbytter. Dermed vil der være behov for et ekstra 
økologisk kornareal på 32.000 ha svarende til 43.000 ha økologisk 
sædskifteareal. 

Økologiske grøntsagsavlerne anvender en vis mængde halm til afdækning af 
især jordbær og gulerødder til vintersalg. Ved brug af 15 tons halm per ha 
jordbær og 48 tons halm/ha vinterdækkede gulerødder (31 % af 
gulerodsarealet i 2002) så bliver halmforbruget i 2002 ca. 5.000 tons. I det 
samlede regnestykker er der tale om en beskeden mængde, men for den 
enkelte producent har det stor betydning, og adgangen til halmen i 
konkurrence med mælkeproducenten vil blive afgjort af, hvem der vil betale 
den bedste pris.  

En beregning af, hvor stort et konventionelt areal, der i dag leverer halm til de 
økologiske grøntsagsproducenter viser, at der importeres halm fra et areal, der 
er 9 gange større end det areal, der skal modtage halm. Arealet er beregnet til 
1.515 ha med et kerneudbytte på 60 hkg/ha og 55% halm. 

Det skal bemærkes, at tallene angående halmbalance og behov på 
kvægbrugene er behæftet med stor usikkerhed. Det anvendte halmforbrug i 
beregningerne er baseret på registreringen af halmforbruget på studielandbrug 
opgjort per ko med opdræt. Halmforbruget er meget afhængig af 
opstaldningssystemerne og for at få et nøjagtigt bud herpå kræves et meget 
detaljeret kendskab til den blandede sammensætning af forskellige 
opstaldningssystemer, der anvendes på de enkelte kvægbrug.  

Registreringerne i studielandbrugene viser, at 22% af de økologiske kreaturer 
omfattende køer med opdræt er opstaldet på dybstrøelse. Det har imidlertid 
ikke været muligt at udtale sig præcist om, hvordan opstaldningen på 
dybstrøelse fordeler sig mellem køer og kvier. Sandsynligvis er det primært 
kvierne, der er opstaldet på dybstrøelsen. Strøelsesforbruget på 
studielandbrugsbedrifter med køer på dybstrøelse er registreret til at være 3 
gange så højt som på bedrifter med køerne i gyllesystemer. Det vil sige, der er 
regnet med et forbrug på 11,6 kg halm per mælkeproducerende enhed (MPE = 
1 årsko med alle ungdyr) i dybstrøelsessystemer og 3,3 kg halm/MPE i 
gyllesystemer.  

Strøelsesforbruget kan sandsynligvis også optimeres eller reduceres i forhold 
til de 11,6 kg per MPE. Registreringer på Studielandbrug viser, at der er stor 
spredning i den anvendte mængde halm også mellem sammenlignelige 
bedrifter med samme opstaldning. F.eks. ses der en sammenhæng mellem 
belægningsgrad og halmforbrug. Et halmforbrug svarende til den 1/6 af 
bedrifterne med lavest halmforbrug medfører derfor, at den økologiske 
produktion af halm lige akkurat slår til, såfremt hver et strå kan udnyttes. Men 
er forbruget 1/3 højere, svarende til den 1/6 bedrifter med det højeste 
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halmforbrug, så vil underskuddet være 57 tons højere per økologisk 
mælkeproducent. 

Det skal også bemærkes, at det økologiske kornareal areal er faldet med ca. 
10.600 ha i perioden 2002 – 2005, det vil sige, den nødvendige arealudvidelse 
kan være større, end det der er præsenteret i Tabel 4, som tager 
udgangspunkt i det økologiske areal i år 2002. Endvidere tager beregningen 
ikke hensyn til kornarters egnethed som strøhalm. Det er byg-, hvede- og 
triticalehalm, der er mest interessant som strøhalm, mens rug er mindre 
interessant og havre mindst egnet. Arealet med byg er faldet fra 22.027 ha i 
2002 til 9.637 ha i 2005 og udgør kun 25% af kornarealet. Arealet med hvede 
er ligeledes reduceret noget, særligt sammenholdt med 2003 og 2004, mens 
arealet med havre er stigende og udgjorde i 2005 25 %4.  

Det fald, der er sket i dyrkningen af byg, hænger sandsynligvis sammen med, 
at byg skal bruge meget kvælstof over en kort periode, og derfor er mindre 
egnet i økologisk drift. En opstramning, der reducerer adgangen til kvælstof, 
kan risikere at betyde, at dyrkningen af såvel byg som hvede går yderligere 
tilbage. 

Desværre er der formentlig også en tendens til, at økologisk halm har en 
lavere kvalitet end konventionelt halm, hvis f.eks. ukrudt i halmen gør det 
vanskeligt at få det tilstrækkeligt tørt. 
 

2.3.2 Staldsystemer og dyrevelfærd 

I den økologiske produktion er det reelt at forholde sig til, om der er en 
dyrevelfærdsmæssig forskel på opstaldning i sengebåsestalde og 
dybstrøelsesstalde. 

En dybstrøelsesstald præsenterer sig umiddelbart godt. De to staldsystemer 
har imidlertid hver deres fordele og ulemper. 

Velfærdsmæssigt vil valg af opstaldningssystem give udslag på parametrene: 

 Lemmelidelser 

 Yversundhed 

 Dødelighed 

 Forekomst af taberkøer 

Men det er ikke være muligt at konkludere, at det ene system er bedre end det 
andet i forhold til disse parameter. Det er management, der skal være tilpasset 
systemet.  

                                    
4 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2005. Maj 2006, Plantedirektoratet. 
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Der har f.eks. været en tendens til, at der var en højere forekomst af 
miljøbetinget mastitis i dybstrøelsessystemer. Årsagen er at 
dybstrøelsesmåtten har temperaturforhold og organisk materiale, som 
miljøbakterier sætter stor pris på. Erfaringerne viser dog også, at problemet 
med miljøbetinget mastitis delvist kan forebygges gennem to daglige 
strøninger og evt. ved at sikre, at køerne først får adgang til dybstrøelsen ½ 
time efter malkning, således at mælkekirtlerne har lukket sig igen, så de ikke 
er så modtagelige for bakterier (personlig meddelelse5).  

Peter T. Thomsen, DJF oplyser på grundlag af sine studier ved DJF, at der ikke 
ses ikke udskridningsskader i en dybstrøelse. Men til gengæld er der stor 
behov for klovbeskæringer. Dette er ikke i sig selv et problem, hvis 
beskæringen foregår.  

Antallet af lemmelidelser er mindre i dybstrøelsesstalde, fordi køerne rejser og 
lægger sig uhindret, og ligger på et blødt underlag. Sand- eller halmsenge kan 
give den samme liggekomfort, men madrasserne gør det ikke.  

Sengebåsestalde giver en begrænsning i køernes bevægelsesfrihed. Om 
sommeren er dette ikke det store problem, da køerne får motion på græs og 
primært bruger stalden til at hvile og æde i. Men især i ældre sengebåsestalde 
med begrænsede pladsforhold, kan der være behov for at give køerne 
mulighed for at komme ud om vinteren på en støbt plads, eller på en mark, 
der skal pløjes op om foråret, hvis jordbundsforholdene tillader det.  

Peter Thomsen, DJF, har i sit ph.d.-projekt om taberkøer (2002-2005) 6 
dokumenteret, at forekomsten af taberkøer reduceres med ca. 30 % i 
systemer med blødt underlag sammenholdt med systemer med hårdt 
underlag. Systemer med blødt underlag er dybstrøelsessystemer eller 
sengebåse med sand, savsmuld eller en egentlig dybstrøelsesmåtte (typisk 20-
30 cm tyk). Systemer med hårdt underlag er sengebåse med bar beton, beton 
med sparsom strøelse, gummimåtter eller madrasser. Forekomsten af 
taberkøer er reduceret til 1/10 når køerne opstaldes på blødt underlag og er på 
græs om sommeren sammenlignet med et system med hårdt underlag og 
ingen afgræsning. Dødeligheden på besætningsniveau er også mindst i 
besætninger med dybstrøelse. Effekten på dødeligheden er ikke en effekt af 
f.eks. besætningens race, størrelse, driftsform (økologisk/konventionel) eller 
andet, som blev inkluderet i undersøgelsen, men en direkte effekt af 
staldsystemet.  

                                    
5 Thorkild Bülow Nissen, kvægbrugskonsulent, Økologisk Landsforening 
6  Peter T. Thomsen. Loser cows in Danish dairy herds with loose-housing systems: Definition, 
prevalence, consequences and risk factors. Ph.d.-afhandling. Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole, 2005. 
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Ud fra en overvejelse angående velfærd, så er det altid en diskussion, hvordan 
vi måler velfærd og hvilke kriterier, vi lægger til grund for denne vurdering.  

Foreløbig må vi konkludere, at velfærden i den sidste ende afhænger af 
management, og at det er muligt at kompensere for ulemperne gennem 
management.  Det er således også muligt at lave dårlig velfærd i et ”godt” 
system. 

3 ØKONOMISKE 
KONSEKVENSBEREGNINGER 

Hvis der skal sættes økonomi på konsekvenserne af kun at tillade økologisk 
husdyrgødning og halm så er der rigtig mange faktorer, der skal forudsiges. 
Det handler om: 

 Påvirkning af sædskiftet, ny sammensætning, nye sorter,  

 Priser, prisrelationer mellem produkter 

 Antal dyr, nye staldsystemer, investeringer 

 Placering af bedrifterne, flytter de sig 

 Ikke bedriftsøkonomisk baserede beslutninger  

 Innovation, agronomisk, teknologisk, virksomheds 

Med andre ord, det er umuligt at komme med en sandhed. Der kan kun blive 
tale om de bedst mulige beregninger med afsæt i de mest sandsynlige 
forudsætninger. 

Udgangspunktet for beregningerne er, at de økologiske producenter ikke kan 
opnå en merpris på deres produkter med henvisning til, at der kun er anvendt 
økologisk husdyrgødning og halm. Der er ikke nogen positiv historie i denne 
opstramning, da det svarer til den forventning, forbrugerne i forvejen har. En 
anprisning af gødning og halm vil tværtimod kunne reducere forbrugernes tillid 
til det økologiske produkt, fordi de erfarer, at det ikke lever op til den 
forestilling, de havde. 

Beregningerne er fortaget med udgangspunkt i et 0-scenarie, hvilket vil sige, 
at der ikke er foretaget ændringer i driften i øvrigt. Det er nødvendigt at 
opstille dette 0-scenarie, for at få en reference at sammenholde med. Det vil 
sige, beregningerne illustrerer, hvilket tab en ændret adfærd skal kompensere.  
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3.1 Gødning 

3.1.1 Prissætning af husdyrgødning 

Værdien af importen på 4.200 tons ikke økologisk husdyrgødning N til den 
økologiske planteavl kan på basis af målte i høstudbytte beregnes til brutto 51 
millioner kr., ved en pris på 1 kr. per kg kerne(FE), og en kernerespons på 16 
kg/kg total N og 5,5 FE/kg N i kløvergræs. Derfra skal fratrækkes udgifter til 
køb og udbringning. Sættes udbringningsomkostningerne til i gennemsnit kr. 
20/per 4 kg N og øgede transportomkostninger til flytning af en dobbelt så stor 
mængde økologisk husdyrgødning som i dag (1.349 tons økologisk 
husdyrgødnings-N i dag og 2.245 tons N efter udfasning) til 4 kr./kg N bliver 
netto tabet 30 millioner kr. 

I det følgende er beregninger af, hvor meget mælkeproducenten skal have for 
sin gødning i salg, hvor stor en merudgift minimumsprisen på husdyrgødning 
bliver for planteavleren, og hvor meget planteavleren kan betale for 
gødningen. 

Mælkeproducentens salgspris i område med høj belægning: 

Mælkeproducenten vil få et udbyttetab, som følge af solgt gødning. Beregnet i 
grovfoderenheder er tabet estimeret til 5,5 FE per kg N. 1 FE sættes til 1 kr. 
det giver dermed et tab på 5,5 kr. per mistet FE. 

Minimumsprisen for gødning er beregnet til: 

Udgift gødning 4kg N/tons (4x5,5) ...........   22 

Sparede udgifter i kr. udbringning/tons ..... -14 

Minimum pris kr./tons ........................    8 

En prisberegning der alene skal kompensere tabt udbytte viser, at 
mælkeproducenten skal have kr. 8/tons husdyrgødning. I praksis vil prisen dog 
ligge højere, for at mælkeproducenten skal have en interesse i at sælge, da 
det må forventes, at mælkeproducenten både vil have noget fortjeneste og 
have dækket tidsforbruget.  

Mælkeproducentens pris i område med lav belægning 

I områder med lav belægning vil et forbud mod anvendelsen af konventionel 
husdyrgødning slå igennem på planteavlsarealerne. Udbyttetabet opgøres 
derfor i kg kerne respons per kg total husdyrgødning N. Kerneresponsen 
sættes til 16 kg kerne per kg N á 1 kr. Det giver et tab på 16 kr.   
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Udgift gødning 4kg N/tons (4x16) ............   64 

Sparede udgifter i kr. udbringning/tons ..... -14 

Minimum pris kr./tons ........................   50 

Mælkeproducenten skal med udgangspunkt i den alternative værdi for 
gødningen på egen ejendom mindst have 50 kr./tons. Prisen i praksis må dog  
tilsvarende som redegjort for ovenfor forventes at ligge højere. 

Disse priser giver en merudgift til gødning hos planteavlerne som er opgjort til 
henholdsvis 17 kr./tons og 61 kr. /tons indkøbt husdyrgødning inklusiv 
transport og udbringning. Merudgiften fremkommer af nedenstående to 
regneeksempler Tabel 5 og Tabel 6 i områder med henholdsvis høj og lav 
belægningsgrad. 

Tabel 5 Udgiften til gødning for planteavleren i område med høj belægning, kr./ton 

 Før Efter 
Pris pr tons  0 8  
Transport 3/10 
km: 

8 17 

Udbringning: 14 14 
I alt per tons 22 kr. 39 kr. 
 

Tabel 6 Udgiften til gødning for planteavleren i område med lav belægning, kr./ton 

 Før Efter 
Pris per tons 5 50 
Transport 5/30 
km: 

11 27 

Udbringning 14 14 
I alt per tons 30 91 

 

Der er opstillet en Tabel 7, der viser merudgiften til indkøb af gødning i 
områderne med høj og lav belægningsgrad.  
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Tabel 7 Merudgift til indkøb af gødning kr./ha 

Tons/ha Områder med høj 
belægning 

Områder med lav 
belægning 

10 170 610 
20 340 1.220 
30 510 1.830 
40 680 2.440 
50 850 3.050 
60 1.020 3.660 

Sammenholdes Tabel 7 med opgørelsen af import fremgår det, at merudgiften 
til gødning i områder med lav belægningsgrad mange gange vil være mere end 
kr. 1.000, - på de importerende bedrifter. Dette kan sammenholdes med et 
gns. dækningsbidrag på kr. 2.500 – 4.000 før maskin- og arbejdsomkostninger 
og uden enkeltbetalingstilskud. 

Planteavlerens indkøbspris og betalingsevne i områder med høj 
belægning 

Kerneresponsen er 16 kg/kg N. 1 kg N sættes til kr. 1, - 

4 kg N/tons gødning (4x16)  ............................................ 64 kr. 

Købspris per tons  ........................................................... - 8 kr. 

Udgifter til udbringning er  ............................................. - 14 kr. 

Overskud til at dække udgifter til 

transporten, det vil sige at hente gødningen. .............. 42 kr.   

Beregninger på transportomkostninger viser, at den økologiske husdyrgødning 
skal kunne hentes inden for en afstand af 40 km, når der er et overskud på kr. 
42, - til at betale transporten. Denne import vil ikke give et merindtægt, den 
vil alene fastholde et udbytte. I praksis er afstanden dog nok snarere nede på 
30 km. Dels er prisen for gødning sandsynligvis sat for lavt, da 
mælkeproducenten ikke har noget incitament til at sælge gødningen til en pris 
af 8 kr./tons, da prisen alene er omkostningsneutral for mælkeproducenten og 
ikke dækker arbejdstid i forbindelse med salg. Dels er det usandsynligt, at 
planteavleren vil anvende hele fortjenesten til at transportere gødning.  

Beregningen viser også, at en pris på gødning på 50 kr. per tons som beregnet 
for områder med lav belægning stort set vil gøre det umuligt at importere 
gødning, idet det ikke efterlader økonomi til at hente gødningen. Kun 
specialafgrøder som frøgræs eller lignende vil kunne betale den høje pris. 
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Dette resultat bekræfter, at et forbud mod at anvende ikke økologisk 
husdyrgødning vil ramme hårdt i de egne, hvor der ikke er mange husdyr dvs. 
på øerne. Det økologiske areal er størst i Jylland og lang størstedelen af det 
økologiske korn dyrkes i Jylland. Men planteavl er den primære produktion på 
det økologiske areal på Øerne, og disse planteavlere vil ofte være i den 
situation, at de har mere end 30 km til en økologisk husdyrproducent.  

Nedenfor er opgjort dækningsbidraget hos henholdsvis en planteavler, der i 
den nuværende situation, udnytter max. tilladte import af konventionel 
husdyrgødning, en planteavler, der kun har adgang til 30 kg økologisk 
husdyrgødning N, og en planteavler for hvem et forbud mod konventionel 
husdyrgødning betyder ingen anvendelse af husdyrgødning. 

Som det fremgår så reduceres dækningsbidraget fra kr. 4.100, - til kr. 3.500, - 
til kr. 2.600, -. Det vil sige dækningsbidraget bliver næsten halveret hos de 
producenter, der ikke kan anvende husdyrgødning. 

 

Professionel planteavler, 70 kg Nkonv importeres/ha 
25 ha vårhavre med udlæg  
25 ha alm. rajgræs 
25 ha markærter 
25 ha vintertriticale med efterafgrøder 
100 ha i alt 
 
Omkostninger husdyrgødning ..................   16.000 kr. 
Udbytteværdi ........................................ 178.000 kr. 
Nettogevinst .......................................... 162.000 kr.  
DB pr hektar ........................................     4.100 kr. 
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Professionel planteavler, 30 kg Nøko importeres/ha 
20 ha vårhavre med udlæg    
20 ha alm. rajgræs 
20 ha markærter 
20 ha vårhavre med udlæg 
20 ha kløvergræs til afpudsning 
100 ha i alt 
 
Omkostninger husdyrgødning .................. 25.000 kr. 
Udbytteværdi ........................................ 96.000 kr. 
Nettogevinst .......................................... 71.000 kr. 
DB pr ha  .............................................    3.500 kr. 
 
 
 

Professionel planteavler, 0 kg N 
25 ha Vårhavre med udlæg    
25 ha Kløvergræs til afpudsning 
25 ha Vintertriticale 
25 ha Markærter 
100 ha i alt 
 
 
Omkostninger husdyrgødning .............       0 kr.  
DB pr hektar ........................................ 2.600 kr. 
 
 

3.2 Halm 

3.2.1 Prissætning af halm 
 

Det er meget usikkert, hvordan prisdannelsen på økologisk halm vil blive efter 
et evt. forbud mod at anvende konventionelt halm og gødning. 

Planteavlerens pris for halm kan fastsættes ud fra et præmis om, at 
dækningsbidraget til planteavleren skal fastholdes. Det vil sige tabt udbytte 
opgjort i kernerespons skal kompenseres ved en indtægt fra halm altså ved 
halmprisen. Det kan bemærkes, at prisen på korn er fastholdt i beregningerne. 
Hvis der dyrkes mere korn, hvilket vil give mere halm, så vil prisen på korn 
måske falde. 
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Nedenfor er der beregnet et eksempel på et dækningsbidrag under nuværende 
forhold samt et eksempel på, hvad planteavleren skal have for halmen for at 
fastholde det nuværende dækningsbidrag.  

Dækningsbidrag under nuværende forhold, 70 kg Nkonv importeres/ha 

Vårbyg 

Kerne 35,0 hkg á 100 kr. ........................................... 3.500 kr. 

Halm 17,5 hkg á 10 kr. ..............................................    175 kr. 

Dækningsbidrag i alt .............................................. 3.675 kr. 
 
 

Triticale 

Kerne 40 hkg á 100 kr. .............................................. 4.000 kr. 

Halm 28 hkg á 10 kr. .................................................    280 kr. 

Dækningsbidrag i alt .............................................. 4.280 kr. 

 

Dækningsbidrag, hvis der udelukkende bruges økologisk 
husdyrgødning 

Vårbyg  

Kerne 30 hkg á 100 kr. .............................................. 3.000 kr. 

Halm 15,0 hkg á 44,7 kr.  .......................................... 670 kr. 

Dækningsbidrag i alt .............................................. 3.670 kr. 

 

Triticale 

Kerne 35 hkg á 100 kr. .............................................. 3.500 kr. 

Halm 25 hkg á 31,2 kr. ..............................................    780 kr. 

Dækningsbidrag i alt .............................................. 4.280 kr. 
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Prisen til planteavleren skal i henhold til ovenstående beregninger ligge mellem 
30 og 45 ører per kg, hvis dækningsbidraget skal bevares. Disse priser er 
beregnet under forudsætning af, at halm kan udveksles med gødning. Dvs. 
halmen vil kun kunne afsættes til denne pris i områder, hvor den højst skal 
transporteres 30 – 40 km, som er grænsen for, hvornår der transporteres 
husdyrgødning.  

3.2.2 Investeringer i staldsystemer 

Investeringsudgiften per ko ved etablering af spaltesystem er kr. 16 – 20.000 
kr. baseret på en m2 pris på kr. 2.000, - og et areal på 8 – 10 m2 per ko. 

Byggeudgifter per ungdyr sættes til kr. 10 – 16.000 baseret på en m2 pris på 
1.600 kr. /m2 og et areal per dyr på 6 – 7 m2. 

Der budgetteres med en udgift på 10 % til forrentning og afskrivning. Det 
giver en samlet investeringsomkostning på 1 MPE på kr. 2.600 – 3.100. 

Udgifter til indkøb af økologisk halm skal sammenholdes med 
investeringsudgiften til bygning af spaltestald.  

Der er beregnet et mindre halmforbrug på 2.500 kg per MPE. i et 
sengebåsesystem. 

Dertil skal lægges sparet arbejdstid og evt. tillæg til mælkeprisen på grund af 
lavere celletal. Endelig er det billigere at køre gylle ud end at køre dybstrøelse 
ud. Efterfølgende tages der udgangspunkt i, at den samlede 
investeringsomkostning udgør kr. 2.600,-  per MPE, og at halvdelen af 
investeringen hentes hjem ved effektivisering i forbindelse med ombygningen. 

Tabel 8 er opstillet som eksempel på hvad mælkeproducenten vil gøre ved 
forskellige halmpriser. Valget står mellem at købe halm til brug i en 
dybstrøelsesstald, købe mere jord til dyrkning af korn, renovere en stald eller 
investering i en løsdriftstald med et lavere halmforbrug. Der er opstillet en 
forudsætning om at planteavleren vil sælge sin halm til 34 øre per kg. Dertil 
skal lægges udgifter til presning og transport for at få pris i alt per kg halm.  
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Tabel 8 Omkostning per årsko ved forskellige halmpriser 

Pris per kg 
halm 

Meromkostning/ko Ingen 
jord 

Jord nok 

0,4 0 Køber 
halm 

Køber halm 

0,5 250 - - 
0,6 500 - - 
0,7 750 - Dyrker mere 

korn 
0,8 1.000 - -  
0,9 1.250 - - 
1,00 1.500 Bygger - 
1,1 1.750 -  
1,2 2.000 -  
1) Heraf 34 øre/kg til betaling af planteavleren 

Beregningerne viser, at prisen for halm op på ca. kr.1, - inklusiv transport, før 
det er rationelt at investere i byggeri. I praksis vil producenten dog givet 
bygge tidligere. Det hænger sammen med en psykologisk barriere i forhold til 
hvor meget, den enkelte er villig til at betale for halm, samt forventninger til 
tidsbesparelse, evne til at styre celletal og muligheder for at udvide 
besætningen i forbindelse med ombygning af stald. Halmbesparelsen ved 
ombygning kan derfor forventes kun at skulle dække halvdelen af 
investeringen. Den anden halvdel skal hentes hjem ved sparet arbejdstid, 
besætningsudvidelser etc.  

I praksis må vi derfor forvente, at producenten vil finde alternativer til indkøb 
af halm ved en transportafstand på 40 km svarende til en halmpris inklusiv 
presning og transport på ca. 60 ører.  

Den økonomiske merudgift beregnet som forskellen ved indkøb af økologisk 
kontra ikke-økologisk halm for mælkeproducenten, kan med udgangspunkt i 
en mælkebedrift i Vestjylland med et nuværende indkøb på 119 tons per 
bedrift beregnes til: 



 28 

Indkøb konventionel halm, -0,1 kr./kg ............  ........ -11.900,- 

Indkøb økologisk halm, 0,34 kr./kg ................  ........ 40.460, - 

Ekstra transport pga. længere afstand, 0,06 kr./kg ... 7.560, - 

Merudgift per bedrift kr...................................... 36.120, - 

3.3 Grøntsagsavl 
Den økologiske grøntsagsavl tæller i alt 911 ha, hertil kommer kartoffelavlen, 
der omfatter 871 ha. Fordelingen af grøntsagsarealet i regionerne og på 
bedriftstyper, fremgår af   

 

Tabel 9. 27 % af grøntsagsarealet ligger på mælkebedrifter og 26 % af arealet 
ligger hos planteavlere på Øerne. Det vil sige, at 3/4 af grøntsagsproduktionen 
foregår i områder, hvor der er en teoretisk adgang til husdyrgødning.  

En del af producenterne i Østjylland vil dog nok opleve, at de ligger for langt 
fra husdyrproducenter til, at der kan hentes gødning. Og der er en risiko for, at 
hvis der ikke længere må anvendes ikke økologisk husdyrgødning og halm, så 
vil husdyrgødningen muligvis blive bundet til udveksling med halm, således at 
der heller ikke er adgang til husdyrgødning i Østjylland. Derved er det 48 % af 
grøntsagsavlen, der må forventes at have meget knap adgang til 
husdyrgødning. Til gengæld foregår produktionen af økologiske gulerødder 
overvejende i forpagtede marker hos kvægbrugere, hvor der skulle være god 
mulighed for økologisk gødskning og halmdækning.  

 

Tabel 9 Fordeling af grøntsagsproduktionen i regionerne og på bedriftstype, 
ha2) 
Producenttype Sønderjylland Vestjylland Østjylland Øerne I alt 
Gartnere1) 12    9    11 (1%)  79 

(7,8%) 
111 

Mælkeproducenter 94 107    17   34 253 
Planteavlere  47 168  201 

(19,7%) 
240 
(24%) 

658 

I alt  141 275 218 274 911 
1) Gartnere er defineret som avlere med over 25 % areal med grøntsager(ekskl. Gulerødder) 
2) Grønsagsarealet omfattende grøntsager, jordbær, gulerødder men eksklusiv kartofler fordelt 
på planteavlere, mælkeproducenter og rene gartnerier. Gartnere er defineret som bedrifter 
med >25 % grønsagsareal. Tallene i parentes angiver hvor stor en del af den samlede 
økologiske grøntsagsproduktion, der ligger de pågældende steder. 
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Omvendt så avler grøntsagsproducenterne højværdiafgrøder, hvilket betyder, 
at de vil kunne betale mere for gødningen end øvrige økologiske producenter. 
Det vil også sige, de kan transportere gødningen over længere afstande. Disse 
to aspekter vil afbøde den risiko, der er beskrevet angående muligheden for at 
få adgang til husdyrgødning.  

Grøntsagsproducenterne arbejder i dag på at øge anvendelsen af grøngødning. 
Målsætningen er blandt andet ,at blive mere frit stillet frit i forhold til 
husdyrproduktionen og det konventionelle landbrug og tilvejebringe en 
gødning, der egner sig til eftergødskning af konsumafgrøder.  

Grønsagsproducenterne har dog vanskeligt ved at undvære en gødning som 
gylle, der kan frigive N til de tidlige kulturer som for eksempel kartofler, inden 
jorden er varmet helt op.  

For så vidt angår halm er det vurderet at der anvendes 45 – 50 tons per ha 
vinterafdækkede gulerødder og 10 – 15 tons/ha til afdækning i jordbær. Det 
giver et samlet halmbehov på 4.300 tons til gulerødder og 700 tons til jordbær 
i alt 5.000 tons. I det samlede billede er det kun et lille behov men gartnerne 
vil dog blive berørt af et krav om udelukkende økologisk halm. I områder med 
husdyr vil prisen blive presset op, og planteavlerne vil derudover have større 
interesse i at udveksle halm med gødning fra husdyrbrugerne. I husdyrfattige 
områder vil planteavlerne ikke være interesseret i at sælge deres halm, da de 
skal passe på egne næringsstoffer. 

3.3.1 Omkostninger til halmafdækning af grøntsager 

Nedenfor i Tabel 10 er estimeret udgifter til halm til afdækning af grøntsager 

Tabel 10 Udgifter til halm til afdækning per tons 

 Før Efter udfasning af 
konventionel halm 

Kr. per tons 100 350 
Transport 5 km/ 30 km 35 82 
Kr. i alt per tons 135 432 

Udgifterne stiger fra kr. 135 per tons til kr. 432, - per tons, hvilket er en 
forskel på kr. 297, -. Det giver en merudgift til per ha til afdækning på ca. kr. 
3.000, - til jordbæravlere og kr. 15.000, - til gulerodsavlere. 
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Tabel 11 Ekstraomkostninger til afdækning af grøntsager 

Tons halm/ha Ekstraomkostning til halm til 
afdækning/ha 

10 2.970 
15 13.365 
45 13.365 
50 14.850 
60 17.820 
65 19.305 
70 20.790 

I 2002 blev der registreret 90 ha overdækkede økologiske gulerødder og 60 ha 
overdækkede jordbær. Samlet giver det en merudgift til erhvervet på ca. 2,5 
millioner kr. 

4 Oversigtsresultater 
  

 Gødning transporteres max. 30 km 

 Halm transporteres max 50 – 100 km 

 Udviklingen i planteavlen på Øerne berører ikke mulighederne for at 
være selvforsynende med halm på husdyrbrugene i Jylland. 

 Dækningsbidraget for en planteavler på øerne uden mulighed for import 
af økologisk husdyrgødning vil falde med 1.000 – 1.500 kr./ha. efter 
udfasning af konventionel gødning 

 Forskellen i halmforbruget kg halm/år/ko inkl. opdræt på dybstrøelse og 
sengebåsesystemer er 2.500 kg 

 Merudgiften til økologisk halm for en gennemsnits mælkeproducent i 
Vestjylland (117 ha, 143 De kvæg, 89 MPE) bliver ca. kr. 36.000,  med 
udgangspunkt i en nupris på halm på 10 øre/kg og en scenariepris på 34 
øre/kg. Udgiften er på tværs af systemerne dybstrøelse og sengebåse. 

 Prisen på økologisk gødning i områder med høj økologisk 
husdyrbelægning vil stige fra 22 kr./tons til 39 kr. /tons efter udfasning 
af konventionel gødning 

 Prisen på gødning i område med lav økologisk husdyrbelægning vil stige 
fra 31 til 90 kr./tons efter udfasning af konventionel gødning 
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 30 % af grøntsagsavlen er placeret i regioner med ingen eller begrænset 
adgang til økologisk husdyrgødning. 25% af produktionen ligger på 
mælkebedrifter 

 Andelen af grøntsagsavl, der ligger i regioner med ingen eller begrænset 
adgang til husdyrgødning, kan risikere at stige til 52 %, hvis der ikke må 
anvendes ikke økologisk husdyrgødning og halm. 

 Udgifter til afdækning med halm vil stige fra 135 kr./tons til 432 
kr./tons. Gulerodsproducenter med vintergulerødder får en merudgift på 
15.000 per vinterafdækket ha gulerødder og jordbæravlere får en 
merudgift på ca. 3.000 kr./ha. Samlet svarer det til en merudgift for de 
nuværende arealer med gulerødder og jordbær på ca. kr. 2,5 millioner. 

 Der mangler i dag 25.000 tons økologisk halm i alt til det samlede 
økologiske jordbrug for at være selvforsynende. Det svarer til, at der 
skal tilvejebringes et nyt sædskifteareal med planteavl på 33.000 ha. 
Hvis der også er forbud mod ikke økologisk husdyrgødning vil der skulle 
anvendes et sædskifteareal på 43.000 ha. Underskuddet på 25.000 tons 
økologisk halm er beregnet på grundlag af registreret halmforbrug på 
økologiske studielandbrug, opstaldning i ydelseskontrollerede 
besætninger, samt kornudbytter fra økologiske driftsregnskaber, hvor 
halmudbyttet er beregnet som en fast andel af kerneudbytte. Tillige er 
det antaget at 70 % af halmen fra planteavlerne kan udnyttes på 
husdyrbedrifter.  

 Øerne er/kan være selvforsynende med halm. 

 Mælkebedrifter importerer 67.000 tons ikke økologisk halm og udnytter i 
dag ikke halmen fra økologiske planteavlere. Den konventionelle kornavl, 
der ligger til grund for importen svarer til 1/4 af det økologiske areal på 
mælkebedrifter. 

 Grøntsagsproducenter importerer halm fra et konventionelt areal, der 
svarer til 9 gange det økologiske grøntsagsareal 

 Der importeres i dag ca. 2.500 tons N i ikke økologisk husdyrgødning til 
økologiske planteavlere og 4.200 tons N til det samlede økologiske 
landbrug. Uden denne import af konventionel gødning giver det et samlet 
udbyttefald på henholdsvis på 21 millioner FE hos planteavlere og 30 
millioner FE for mælkeproducenterne.  
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5 Forventet reaktion 
Nedenfor præsenteres en samlet oversigt over de økologiske planteavleres, 
mælkeproducenters og grøntsagsavleres mulige reaktioner på en regel om kun 
at tillade økologisk gødning og halm baseret på kendt viden.   

5.1.1 Hvad gør planteavleren 

 Øger andel bælgsæd 

 Mere kløvergræs 

 Mindre frøgræs 

 Etablerer flere efterafgrøder 

 Lægger tilbage til konventionel drift 

 Transporterer øko-gylle op til ca. 40 km. På kort sigt op til 200 km ved 
dyrkning af højværdiafgrøder (fx alm. rajgræs) 

 Avler foderhvede i stedet for brødhvede 

 Stopper 

 Opstarter husdyrproduktion 

Manglende adgang til husdyrgødning kan gøre det sværere at drive frøavl. 
Omvendt repræsenterer frøavl en højværdiafgrøde på et plantebrug. I den 
nuværende økonomiske situation vil der derfor være en interesse for at drive 
frøavl. Frøavl har den fordel, at det giver et godt halmudbytte. Hvis 
planteavleren ligger i et husdyrrigt område, så vil frøavlen derfor muligvis 
stadig være interessant.  

Kløverfrøavl er en risikobetonet produktion, der er sårbar overfor skadedyr, 
bestøvning og timing i produktionen. Men producenterne præsterer bedre og 
bedre resultater. Det vil sige kløverfrøavl kan være en afgrøde, som kan øge 
Dækningsbidraget for den kvælstoffikserende mark. 

Etablering af husdyrproduktion i de husdyrfattige områder vurderes ikke at 
være en sandsynlig udvikling. Det er nærmere diskuteret i afsnit 6.  

Antallet af planteavlere i de husdyrfattige områder, der stopper risikerer at 
være meget stort. Muligvis vil produktionen etablere sig igen senere. 
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5.1.2 Hvad gør mælkeproducenten med dybstrøelsesstald 
 

 Fremskyder ombygning af gl. stald 

 Udvider besætningen ved ombygningen 

 Udvider arealet med økologisk planteavl 

 Lægger tilbage til konventionel produktion 

 Mælkeproducenten transporterer ikke halm over 200 km. 

Der er allerede i dag en bevægelse i retning af at ombygge staldene til 
sengebåsesystemer. Beslutningen om at bygge sengebåsestalde indtræder 
sandsynligvis meget tidligere end en økonomisk beregning siger, den skal. Det 
skyldes, at beslutningen er påvirket af flere hensyn, der kan være af både 
bedriftsøkonomisk og ikke bedriftsøkonomisk karakter.  Under alle 
omstændigheder vil etablering af et dybstrøelsessystem i dag være en 
investering i en usikker fremtid således forstået, at udgiften til halm vil være 
endnu mere usikker end i dag, hvor der primært er halm til bioenergi, der kan 
påvirke prisen. 

Udvidelse af planteavlen hos mælkeproducenter må i den nuværende 
landbrugsstruktur med den nuværende landbrugsregulering for så vidt angår 
harmoni- og ejerkrav primært forventes at skulle indpasses på eksisterende 
økologiske arealer eller bedrifter i området, som lægger om. Det vil sige, det 
er ikke realistisk, at udvidelsen kan baseres på jordopkøb. Konkurrencen om 
jorden er for stor og jordpriserne for høje. Forpagtninger i de husdyrrige 
områder vil ofte forudsætte, at der kan aftages konventionel svinegylle. 
Udvidelsen af planteavlen kan således indebære, at besætningsstørrelsen skal 
sættes ned. Dette svarer ikke til det nuværende typiske udvikling, men det 
spiller godt sammen med mulighederne for at spare halm i f.eks. 
dybstrøelsessystemer.  

5.1.3 Hvad gør gartneren 
 Indkøber dyrere gødning og halm 

 Transporterer gødning og halm over lange afstande 

 Udvikler nye dyrkningssystemer, f.eks. mobile grøntgødninger, større 
omfang af gode forfrugter og grøngødning 

 Udvikler nye afdækningsformer 

 Flytter på sigt produktionen til områder, hvor halm og næringsstoffer er 
tilgængelige 

 Nogle stopper, og andre udvider 
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Gartnerne har en større betalingsevne i forhold til gødningen. Det vil sige, 
gartnerne vil kunne transportere gødningen længere. Det vil måske derfor først 
og fremmest være produktionen af vinterafdækkede grøntsager, der vil blive 
flyttet til mælkeproducenterne.  

5.1.4 Bud på samlet effekt for hele sektoren 
 Ændrede sædskifter 

 Mere bælgsæd, mere halmrige kornsorter og øget grøntgødning 

 Betydelige investeringer i sengebåse stalde, dvs. spalter frem for 
dybstrøelse 

 Betydelig transport af halm og gylle 

 Plante- og grøntsagsavlen flytter hen til husdyrene 

 Nogle stopper 

 Andre udvider 

 Det betyder samlet betydelige meromkostninger for de økologiske 
landbrug!  

 

Samlet vil et forbud mod ikke økologisk gødning og halm givet vis reducere 
antallet af brug. Hos de producenter der fortsætter, vil vi se en højere andel N-
fikserende afgrøder. Spaltesystemer vil blive endnu mere dominerende som 
staldsystem. Strukturen i Jylland vil sandsynligvis blive mere alsidig, mens den 
økologiske produktion på Øerne givet vil blive drastisk reduceret. Generelt vil 
det blive vanskeligere at udvide det økologiske areal i områder med stor 
konventionel husdyrproduktion særlig svineproduktion, fordi disse bedrifter er 
afhængige af jorden for at opfylde deres harmonikrav. Det påvirker både 
prisen og muligheden fro at forpagte jorden, idet en forpagtning ofte 
indebærer, at der skal aftages konventionel svinegylle. 

6 Konklusion 
På baggrund af analyserne, der er præsenteret i denne rapport  kan der 
opstilles to helt overordnede konklusioner angående muligheden for at blive 
uafhængig af ikke økologisk gødning og halm.  

De to altdominerende barrierer for at blive uafhængig af ikke økologisk 
gødning og halm er: 

1. Nettoeksport af næringsstoffer ud af det økologiske system, som ikke 
recirkuleres  
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2. Landbrugsstrukturen med dens heterogene fordeling af husdyrproduktion 
og planteavl inklusiv høje specialisering 

Helt enkelt kan der anlægges den betragtning at så længe, der foregår en 
nettoeksport af næringsstoffer ud af det økologiske system via produkterne, 
som ikke recirkuleres,  lige så længe vil det økologiske jordbrug være 
afhængig af ikke økologiske input som f.eks. ikke økologisk husdyrgødning og 
halm. 

Beregningerne viser imidlertid også, at produktionen alligevel stort set kan 
lade sig gøre, hvis blot landbrugsstrukturen er mere alsidig. I det mindste hvis 
vi alene ser på N-forsyningen.  

Den nuværende struktur er ofte blevet berettiget ud fra en betragtning om at 
harmoni og selvforsyning ikke skal opfyldes indenfor et lokalområde. Det er i 
orden at se harmoni på et større område. Men beregningerne i denne 
redegørelse illustrerer helt tydeligt, at der er indbyggede grænser for hvor 
stort et område harmonibetragtningen kan dække. Redegørelsen viser at 
gødning i sin nuværende form, dvs. med det vandindhold, der følger med ikke 
transporteres længere end 30 km og halm transporteres normalt ikke længere 
end 50 km. Hvis det ikke kan betale sig at transportere halm og gødning, så 
har man overskredet grænserne for harmoniområdet. Dette fænomen kan 
betegnes som mobilitetsproblemer. 

Mobilitetsproblemet medfører, at det ud fra en målsætning om at blive 
uafhængig af det ikke økologiske landbrug er ligegyldigt, hvordan planteavlen 
udvikler sig på Øerne. Afstanden mellem den husdyrløse produktion og 
husdyrene er for lang. Det rejser spørgsmålet om en beslutning angående 
uafhængighed af det ikke økologiske landbrug skal afpasses efter hensyn til 
økologiske planteavlere i husdyrfattige områder. Muligvis skal beslutningen 
træffes ud fra forholdene i de husdyrrige områder med henvisning til, at vi må 
forvente at se to forskellige landbrugsstrukturer på hver sin side af Storebælt.  

Et fremtidsscenarie kunne være, at der indfinder sig en harmonisk struktur i 
Jylland med en passende fordeling af planteavl og husdyrproduktion, mens der 
etableres en planteavl på Øerne baseret på grøngødning, bioforgasning af 
kløvergræs og recirkulering af husholdningsaffald og humanurin fra byerne. 

Det forekommer ikke særligt sandsynligt på baggrund af det vi kender til i dag, 
at husdyrproduktionen vil flytte til Øerne, selvom en alsidig produktion med 
planteavl og husdyr på sin vis er billedet på et godt økologisk landbrug. 
Husdyrene producerer ikke næringsstoffer, de mobiliserer næringsstoffer for 
planterne. Det vil sige, husdyrene skal oppebæres af deres eget 
dækningsbidrag. De kan ikke forrentes ved at muliggøre en økologisk 
planteavl. Hvis der var økonomi i husdyrproduktion på Øerne, så ville den også 
være der i dag. Hvis husdyrproduktionen skal etablere sig på Øerne skal der 
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ske ændringer i efterspørgslen på animalske produkter, transportmuligheder 
skal ændre sig, jordpriserne skal ændre sig etc.  

Betragtningerne angående harmoni og mobilitetsproblemer er i øvrigt denne 
rapport behandlet uden hensyn til en diskussion af de økologiske principper om 
nærhed og lokale ressourcer. Den regionale og globale tilgang til målsætninger 
om harmoni kan diskuteres og angribes på linie med anvendelsen af ikke 
økologisk husdyrgødning og halm. 

Analysen viser også, at et initiativ, der på én gang hindrer anvendelsen af ikke 
økologisk husdyrgødning og ikke økologisk halm spænder ben for sig selv. Jo 
mere vi er afskåret fra at importere ikke økologisk husdyrgødning, jo lavere 
udbytte får vi, og jo mindre halm er der til rådighed. Dvs. forbud mod 
anvendelsen af ikke økologisk husdyrgødning kan nemt betyde, at der af flere 
årsager ikke kan produceres mere halm.  

En beslutning om at det i første omgang alene er halmen indebærer også visse 
udfordringer, idet en øget kornavl betyder, at der er en mindre mængde 
husdyrgødning til rådighed per ha. Det vil alt andet lige give lavere udbytter, 
hvilket betyder, at den øgede kornavl ikke nødvendigvis slår fuldt igennem i 
forhold til økologisk halmavl. Der er også tendens til problemer med 
sygdomme, skadedyr og ukrudt, selvom sædskifteforsøg har vist, at det er 
muligt at stabilisere udbytterne i mere kornrige sædskifter. 

For så vidt angår konsekvenserne for hvilken type staldsystem, som reglerne 
fremmer, så er ombygning af staldsystemer fra dybstrøelse til gyllesystemer 
en bevægelse, der allerede er i gang. Det er ikke muligt at anbefale det ene 
system frem for det andet, idet system og bedriftsleder skal passe sammen. 
hvis velfærden skal i top. Begge systemer har sine fordele og sine ulemper 
med hensyn til velfærd.  Dog vil vi gerne erindre os, at dødeligheden og 
forekomsten af taberkøer er lavere i systemer med et blødt lejeareal 
repræsenteret ved dybstrøelsessystemer eller sengebåse med sand, savsmuld 
eller en egentlig dybstrøelsesmåtte (typisk 20-30 cm tyk). Økologerne kunne 
derfor vælge, at kræve at økologiske driftsledere skal kunne håndtere et 
dybstrøelsessystem eller tilsvarende med blødt underlag ligeså vel som 
ægproducenter har måtte lære at passe høns med intakte næb og uden bure.  

Konsekvenserne for grøntsagsproduktionen er muligvis ikke tilstrækkeligt 
belyst. Indenfor grøntsagsproduktionen handler det ikke om udbyttenedgang 
men om godkendelsesprocent. Det vil sige, produktet godkendes eller 
kasseres. Det betyder, at reduceret adgang til husdyrgødning må medføre at 
det samlede areal med grøntsager bliver mindre. På grund af at produkterne 
kan kasseres er producenterne nødt til at sikre en tilstrækkelig forsyning med 
næringsstoffer. Totalt vil der være færre næringsstoffer til rådighed eller et 
mindre areal til rådighed, fordi der må afsættes et større areal til N-fikserende 
afgrøder.  
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Der er muligvis også en større sårbarhed overfor de forskellige kvaliteter af 
husdyrgødning. I grøntsagsproduktionen er der behov for at have en 
hurtigvirkende gødning som gylle, der frigiver N selvom jorden er kold.  

Der er en risiko for at rapporten undervurderer grøntsagsproducenternes 
adgang til økologisk husdyrgødning og halm i et scenarie, hvor der ikke 
længere må anvende ikke økologisk husdyrgødning og halm. I vurderingen af 
tallene for grøntsagsproduktion er det antaget, at grøntsagsproducenterne har 
en større betalingsvillighed fordi, de avler højværdiafgrøder, og der er tale om 
godkendelsesprocenter i stedet for udbyttetal. Imidlertid er der en risiko for, at 
al handel med økologisk husdyrgødning og halm vil blive bundet til handel, 
hvor de handlende parter kan udveksles husdyrgødning, halm og foder. 

Grøntsagsproduktionen er allerede i dag i et vist omfang placeret på 
mælkebedrifterne. Forbud mod anvendelse af ikke økologisk gødning og halm 
vil sandsynligvis flytte endnu mere af grøntsagsproduktionen ind på 
husdyrbedrifterne. Afsætning af grøntsager er imidlertid et marked, som tager 
tid at opbygge, og som også baserer sig på tillid mellem producent og aftager. 
Det er et forhold, som der muligvis bør være opmærksomhed på, når det 
antages, at produktionen kan flyttes ind på husdyrbedrifterne. 

7 Diskussion af hvordan det økologiske 
landbrug kan forholde sig 

Som det første må det konstateres, at et krav om kun at tillade økologisk 
gødning og halm ikke kan lade sig gøre inden for en nær tidshorisont.  

Der er en meget stor risiko for at den tilbagegang i det økologiske areal, som 
beslutningen risikerer at udløse også vil betyde, at erhvervet vil stå så 
svækket tilbage, at der ikke er tilstrækkelige kræfter til at arbejde for udvikling 
af de løsninger, der skal gøre produktionen uafhængig af det konventionelle 
landbrug. 

Det er nødvendigt at sammenholde målsætningen om at blive uafhængig af et 
ikke økologisk landbrug med målsætningen om at udbrede det økologiske 
landbrug til at omfatte hele landbruget.  

Det økologiske landbrug må vurdere, om afhængigheden af ikke økologisk 
landbrug er ét af det økologiske kompromisser, som erhvervet indtil videre 
fortsat må acceptere i forventning om, at det er muligt at bruge tiden til at 
sikre en udvikling, der gør det lettere at stå på egne ben. Løsningerne skal 
ligge i, at der samlet er et større omlagt areal, hvilket i en vis grad vil afhjælpe 
problemet med mobilitet. Gylle- og biogasteknologierne er videreudviklet og 
recirkulering af næringsstoffer fra husholdningen muligvis er mere veludviklet. 
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Vælger det økologiske landbrug at hvile i denne beslutning, bør erhvervet dog 
også tage stilling til, i hvilket omfang og hvordan det økologiske landbrug kan 
medvirke til, at disse løsninger bliver til realiteter.   

I det følgende gennemgås forskellige overvejelser angående initiativer, der 
skal sikre uafhængighed af det ikke økologiske landbrug 

7.1.1 Sætte åremål på udfasning 

Det bør drøftes, om der bør opstilles en endelig dato for tilladelsen til at 
anvende ikke økologisk gødning og halm. Forslaget kan evt. formuleres i flere 
tempi. Reaktionen på en beslutning om en slutdato kan have to forskellige 
effekter. Der er risiko for, at det vil føre til større usikkerhed, og der kan 
argumenteres for, at det giver større vished og dermed tryghed. Producenter, 
der ikke har tillid til, at det bliver muligt at klare sig uden gødning og halm fra 
det konventionelle landbrug, vil før eller siden lægge tilbage. Beslutningen vil 
ikke nødvendigvis være baseret på rationelle beregninger og analyser. 
Sandsynligvis vil reaktionen komme i to ryk. Det første ryk vil ses, når 
producenterne første gang har mulighed for at komme ud af det økologiske 
system. Det andet ryk, vil finde sted 5 år før, fristen udløber, når der skal 
laves aftale for en ny 5 års periode.  

Producenter, der skal investere i ny stald eller andre investeringer og 
strategiske beslutninger kan dog også opleve denne beslutning som en positiv 
afklaring, idet beslutningen giver en viden, som de kan planlægge ud fra.   

Beslutningen om et åremål ændrer ikke i sig selv på noget. Denne løsning skal 
vælges ud fra en forventning om, at en kendt slutdato vil initiere udvikling af 
løsninger på bedriftsniveau, strukturelt eller teknologisk, som gør det muligt at 
fungere uafhængigt af det konventionelle landbrug.  

7.1.2 Forbud mod ikke økologisk gødning til konsumafgrøder 

Der er flere gange blevet peget på muligheden for at starte en udfasning ved 
ikke at tillade ikke økologisk gødning til konsumafgrøder, idet det er disse 
produkter, der ligger tættest på forbrugeren. Men problemerne vedrørende 
mobilitet er ikke overvundet med dette forslag. Producenterne af 
konsumafgrøder vil fortsat være begrænset af, at gødning i dag ikke 
transporteres mere end max 30 km, dog måske noget længere til 
grøntsagsafgrøder. I princippet er der ikke nogen forskel mellem konsum- og 
foderafgrøder. Argumentationen er måske heller ikke heldig. Den svarer til, at 
det kun er produkter med intakt DNA, der skal mærkes for GMO-indhold, 
hvilket betyder, at når en GMO-afgrøde er opfodret i dyrene, så skal det 
animalske produkt ikke mærkes. Et forbud mod ikke økologisk husdyrgødning 
til konsumafgrøder vil ligeledes være vanskeligt at kontrollere i praksis. 
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7.1.3 I gang ved at stille krav til kvaliteten og typen af ikke 
økologisk husdyrgødning 

Udfasning af konventionel gødning kan evt. indledes ved i første omgang at 
stille krav til kvaliteten af den gødning, der anvendes. F.eks. kunne det 
besluttes, at der ikke må anvendes svinegylle fra konventionelle bedrifter. 
Baggrunden for dette forslag kunne være indholdet af tungmetaller som 
kobber, nikkel og cadmium, indholdet af antibiotika, der er ti gange så stort 
som i kvæggylle og etisk afstandtagen over for den konventionelle 
svineproduktion. En række af de mennesker, der køber økologiske produkter 
gør det blandt andet ud fra en afstandtagen til den konventionelle 
svineproduktion. Disse mennesker vil i højere grad få deres forventninger 
opfyldt, hvis det økologiske jordbrug ikke er med til at lægge jord til deres 
harmonikrav. Forbud mod anvendelse af svinegylle vil imidlertid være en 
barriere for at kunne udvide det økologiske areal. 

7.1.4 I gang ved at stille krav til kvaliteten af halmen 

Det økologiske jordbrug kunne vælge at opstille krav for, hvilke midler, halmen 
må have været behandlet med, hvis den skal anvendes i den økologiske 
produktion. Det ville indebære, at det økologiske landbrug skal forholde sig til, 
om der er visse pesticider, der er værre end andre.  Det er ikke undersøgt, 
hvordan forsyningen med halm i givet fald ville være. Det er et spørgsmål, om 
det konventionelle landbrug ville have nogen interesse i, at indgå aftaler med 
økologer, idet de alternativt kan sælge til halmkraft værker uden nogen 
begrænsninger på dyrkningen. Det må formodes, at prisen for den 
konventionelle halm ville stige. Det må også overvejes, om den ekstra kontrol 
som forslaget vil indebære svarer til effekten af forslaget. Der vil i de fleste 
tilfælde alene være tale om papirkontrol, og det vil sandsynligvis være en 
kontrol, der skal håndteres i privat regi, idet økologikontrollen kun har adgang 
til bedrifter, der har ladet sig autorisere til økologisk drift.  

7.1.5 Kun forbud mod ikke økologisk halm 

Det vil muligvis være lettere at komme i gang med en udfasning, hvis der først 
stilles krav til halmen. Halmen kan transporteres længere end gødningen. 
Mælkeproducenterne vil fortsat kunne indgå  i udvekslingsaftaler, der er 
baseret på, at de indkøber konventionel husdyrgødning til at erstatte den 
eksporterede del. Hvis der må anvendes ikke økologisk gødning, så vil der 
være flere planteavlere, der vil kunne sælge noget af deres halm, og deres 
halmudbytter vil ikke falde sammenholdt med i dag. Et krav om økologisk halm 
vil samtidigt kunne initiere, at der etableres en større planteavl i de husdyrrige 
områder.  
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Gulerodssavl, der kræver halmafdækning vil dog fortsat blive hårdt ramt, idet 
der vil kunne være langt til økologisk halm. Muligvis vil det indebære at 
vinterafdækkede gulerødder kun vil blive dyrket på eller ved økologiske 
planteavlsbedrifter. Alternativt vil produktionen blive betydeligt dyrere. 

7.1.6 Kun forbud mod ikke økologisk husdyrgødning til 
mælkebedrifter 

Mælkeproducenterne vil alt andet lige bedst kunne bære et forbud mod ikke 
økologisk husdyrgødning. De har gode muligheder for at opretholde rimelige 
udbytter, idet de kan prioritere deres gødning til de N-krævende marker. 1/6 
af mælkebedrifterne praktiserer allerede i dag at prioritere deres gødning til N-
krævende marker. Sædskiftegræsmarkerne får her kun 60 kg N/ha mod et 
gennemsnit på 107 kg N/ha, derudover tilføres 70 kg N/ha, som dyrene 
afsætter under afgræsning.   

Det er kaliumunderskud der evt. vil slå ud på slætmarker især på sandjorde. 
Men hvis de fortsat har adgang til vinasse, så giver det ikke problemer. 
Vinasse er dog en dyrere kaliumkilde og i realiteten en indirekte afhængighed 
af ikke økologisk gødning. Smitteforebyggelsen på afgræsningsmarker vil evt. 
blive ringere, når der ikke er adgang til svinegylle, og der vil mangle 
lettilgængeligt N i det tidlige forår til afgrøder som græs, vårbyg eller majs. 

7.1.7 Kaliumforsyning 

En udfasning af ikke økologisk husdyrgødning øger behovet for at analysere 
kaliums udbyttebegrænsende effekt. På sandjordsgårde er det naturlige 
indhold af kalium lavt og jordens evne til at fastholde tilført kalium er ringe. 
Det medfører en risiko for en dårligere kvælstof- og fosforhusholdning fordi 
svage afgrøder med dårlige udbytter både udnytter tilførte næringsstoffer 
dårligere med deraf følgende større risiko for udvaskning og giver et større 
behov for importeret foder på husdyrejendomme. Der er uenighed om i hvilket 
omfang jorden selv har en kapacitet til at sikre kaliumforsyningen. Men uanset 
om jorden har en egen kapacitet, så er der tale om en tidsbegrænset løsning, 
så længe vi tærer på en ikke fornybar ressource. Dette forhold gør, at det er 
relevant at overveje hvilke kaliumkilder, det økologiske jordbrug kan 
acceptere.  

Anvendelsen af pressesaft fra grøntpiller og vinasse fra kartoffelmel eller 
sukkerroer repræsenterer også i dag en afhængighed af det konventionelle 
landbrug, fordi disse produkter i dag og mange år fremover vil være 
restprodukter fra en konventionel landbrugsproduktion. Det vil sige en 
beslutning, der indebærer, at ikke økologisk husdyrgødning erstattes med en 
større anvendelse af vinasse m.m. medfører, at det økologiske landbrug bør 
drøfte om f.eks. vinasse er bedre end ikke økologisk gylle.  
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Det er i dag også muligt at få dispensation til at anvende letopløselige 
mineralske gødninger som patentkali og kaliumklorid. Umiddelbart er 
anvendelsen af disse kaliumgødninger dog heller ikke i overensstemmelse med 
det økologiske jordbrugs principper. Øget adgangen til uorganiske kaliumkilder 
fører derfor igen til en diskussion af hvilket princip, der skal veje tungest. 
Princippet om uafhængighed eller principperne om at arbejde i lukkede 
kredsløb og bevare jordens frugtbarhed. Uanset om der tilføres uorganiske 
kaliumgødninger eller det er jordens egen kalibank, der tæres på, så er der 
tale om at tære på ikke fornybar ressourcer.  

7.1.8 Recirkulering af næringsstoffer fra by til land 

Grundlæggende er det et problem, at der foregår en nettoeksport af 
næringsstoffer væk fra det økologiske landbrug til byen, som ikke kan føres 
tilbage. Ideelt set, skal de næringsstoffer der eksporteres med salgsafgrøder 
og animalske produkter tilbage på bedriften via recirkulering af 
husholdningsaffald og humanurin. Spildevandsslam er et sammensat produkt 
af udledninger fra husholdninger, industri overfaldevand m.v., hvis renhed 
derfor ikke lever op til kravene i det økologiske landbrug. Fødevareindustriens 
restprodukter udnyttes allerede næsten 100% i jordbruget.  

Et studie 7af det organiske husholdningsaffalds indhold af næringsstoffer viser 
imidlertid, at det er begrænsede mængder af næringsstoffer, der er til 
rådighed. Det er separat opsamlet humanurin, der er mest interessant at satse 
på ud fra en vurdering af indhold af N,P og K.  

Kvælstoffikserende afgrøder kan kompensere for det kvælstof, der eksporteres 
fra bedriften. Kalium, fosfor og svovl er imidlertid næringsstoffer, som i 
princippet forudsætter mineralske gødninger, hvis det ikke er muligt at 
recirkulere. Anvendelsen af konventionel husdyrgødning er i princippet også en 
mineralsk tilførsel, idet indholdet i denne gødning er vedligeholdt af mineralsk 
gødning indført i det konventionelle system. Der kan argumenteres for, at 
afhængigheden af husdyrgødning og halm fra det konventionelle landbrug må 
accepteres så længe, recirkuleringen ikke er etableret og der derfor foregår en 
nettoeksport ud af landbruget. 

Etablering af recirkulering af næringsstoffer fra by til land vil dog ikke stille det 
økologiske landbrug helt uafhængigt af det konventionelle landbrug. 
Recirkuleret husholdningsaffald indeholder også rester fra ikke økologiske 
produkter, og det er ikke realistisk inden for en kendt fremtid at forestille sig 
at husholdningsaffaldet sorteres efter landbrugsmæssig oprindelse. Det vil 
sige, vi kommer til at prioritere mellem et princip om uafhængig af 
konventionel landbrugsproduktion og princippet om recirkulering.  

                                    
7 Rasmussen, Sven Nybo, Landbonyt, Erhvervsjordbruget nr. 7 – september 1999 
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Øget recirkulering af husholdningsaffald og separat opsamlet humanurin 
forudsætter en målrettet politisk indsats fra det økologiske erhverv. 

 

7.1.9  Krav til nye der starter op 

Der kan stilles krav om, at nye bedrifter, der autoriseres til økologisk 
produktion kun må anvende økologisk husdyrgødning og halm.  

Det vil imidlertid stille nye og eksisterende bedrifter meget forskelligt. Det kan 
stille dem så forskelligt, at der stort set ikke vil blive en udvidelse af det 
økologiske areal, før end et krav alligevel vil omfatte alle økologer nye som 
eksisterende.  

Tilgangen kan dog deles op, så kravet indføres på de bedriftstyper, hvor det vil 
gøre mindst ondt. Det kan f.eks. være som berørt i 7.1. 6 krav om kun 
økologisk halm gødning på økologiske mælkebedrifter. Men der hvor det vil 
gøre mindst ondt, der bør det måske alligevel omfatte alle med det samme. 

Et krav om kun økologisk halm på nye mælkebedrifter kan overvejes, da det 
vil betyde, at producenterne inden de lader sig autorisere skal have valgt et 
system, der kan fungere i en situation, hvor halmen skal være økologisk. Vi 
har i dag en relativ stor mælkeproduktion, det vil sige, erhvervet kan muligvis 
bære, at tilgangen ikke er så stor. 

Det kan også overvejes om bedrifter, der har et relativt lille halmforbrug som 
fjerkræ og svinebedrifter kun må anvende økologisk halm. I det samlede 
regnestykke batter det dog mindre samtidig med, at det vil være en reel øget 
byrde for disse bedrifter sammenholdt med deres kollegaers situation. 

7.1.10 Hvad må de uden for Danmark 

I princippet burde det være ligegyldigt hvordan andre lande forholder sig til 
import af ikke økologisk gødning og halm. Målene og principperne er klare på 
dette område. I praksis er der imidlertid stor interesse for, hvad der er tilladt i 
andre lande, idet produkterne skal konkurrere indbyrdes. Det har ikke været 
muligt at tilvejebringe et tilstrækkeligt klart indtryk af, forholdene udenfor 
Danmark. Det generelle indtryk er, at der er visse steder, hvor reglerne er 
mere restriktive end i Danmark, og andre steder hvor de er betydeligt mere 
lempelige. Der hvor reglerne er mere restriktive er de opblødt af adgang til 
dispensationer. Der er interesse for at få det internationale aspekt undersøgt, 
inde der træffes konkrete beslutninger angående produktionen i Danmark. 
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