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NaturErhvervstyrelsen 

Notat vedrørende virkning af støtteforanstaltninger i artikel 68 

programmet for 2009-2011 

 
 
NaturErhvervstyrelsen (NEST) har den 6. september 2012 anmodet DCA-

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om et fagligt bidrag vedrørende 

virkningen af to af støtteforanstaltningerne i artikel 68 programmet, nemlig:  

1. Støtte til etablering af energiafgrøder   

2. Støtte til ekstensivt landbrug 

3. Støtte til pleje af permanente græsarealer 

Baggrunden for NESTs anmodning er, at jf. artikel 51 (4) i Rådets forordning 

73/2009 skal ”medlemsstaterne senest den 1. oktober 2012 meddele Kom-

missionen en rapport om de særlige støtteforanstaltninger, der er gennem-

ført i 2009, 2010 og 2011, deres virkninger i forhold til deres mål og eventu-

elle problemer”. Ved ”særlige støtteforanstaltninger”, forstås det såkaldte ar-

tikel 68 program. Programmet blevet indført i Danmark i 2010. Således skal 

der afrapporteres for perioden 2010-2011.  

NEST har som supplement til bestillingen medsendt en detaljeret beskrivelse 

af de enkelte ordninger, hvori det er specificeret, hvilke spørgsmål, der ønskes 

besvaret. Efterfølgende har NEST dog valgt, at spørgsmålene i bestillingen 

vedrørende høj naturværdi-arealet (HNV) ikke skal adresseres i notatet. 

Spørgsmål vedrørende ordning 1 og 3 er besvaret af DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug ved seniorforsker Uffe Jørgensen og seniorforsker 

Finn Pilgaard Vinther, begge Institut for Agroøkologi. Spørgsmål vedrørende 

agerfugleindekset (ordning 2 og 3) er besvaret af DCE – Nationalt Center for 

Miljø og Energi ved Johnny Kahlert, Institut for Bioscience, med faglig kom-

mentering fra Thomas Kjær Christensen og Anne Eskildsen, begge Institut for 

Bioscience, og kvalitetssikret ved Jesper Fredshavn.  
 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning  
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1. Etableringsstøtte til flerårige energiafgrøder:  

 

Bestilling fra NaturErhvervstyrelsen 

Jf. bestillingen er det overordnende formål med ordningen ”at øge landbru-

gets produktion af vedvarende energi. Dyrkning af energiafgrøder er desu-

den mere miljøvenligt end traditionelt intensivt landbrug, idet optaget af 

kvælstof er højt, og brugen af kvælstof og pesticider er lavt. Ordningen bi-

drager således også til mindre udvaskning af kvælstof og pesticider til 

grund- og overfladevand.” 

 

NEST ønsker en vurdering/estimat af virkningen af den gennemførte indsats 

(i 2010-2011) på landbrugets produktion af vedvarende energi og udvaskning 

af kvælstof og pesticider til grund- og overfladevand. Hertil, ønskes en vurde-

ring, der også tager højde for afløbet i 2012. 

 

Besvarelse fra DCA: 

Produktion af vedvarende energi 

Pil høstes normalt første gang efter ca. 3 år, mens det i poppel kan tage 5-10 

år, inden første høst gennemføres.  Etableringsstøtteordningen har derfor 

næppe endnu ført til produktion af vedvarende energi, idet de første arealer 

formentlig vil blive høstet i den kommende vinter. Men der er akkumuleret 

biomasse i løbet af den periode, der er gået indtil nu. 

Udbyttet afhænger af en række faktorer, hvor jordtype, nedbør, pasning og 

herunder specielt ukrudtsbekæmpelse og gødskning har stor betydning. Un-

der forudsætning af god pasning forventes udbytter som vist i tabel 1 af en 

fuldt etableret afgrøde af pil (Dubgaard et al, 2010). Udbytterne for poppel i 

kort rotation er endnu meget uvisse under danske forhold, men vil formentlig 

være stort set som af pil (Jørgensen et al., 2012). 

 
Tabel 1. Forventede udbytter af velpassede, fuldt etablerede pil. 

 Dårlig 

sand-

jord 

God 

sand-

jord 

Fugtig 

margi-

naljord 

Lerjord 

Tørstof, ton pr. ha/år 8 10 12 14 
 
 
Ud fra GLR og AU’s jorddatabase har vi beregnet en fordeling af de etablerede 

pil og poppel på jordtyper (tabel 2). 

Den samlede fordeling på jordtyper af de arealer, der er givet tilskud til, kan 

dernæst beregnes (tabel 3), idet det på basis af GLR-data er vurderet, at der 

stort set kun er plantet pil i 2010, mens der i 2011 og 2012 er plantet ca. 25% 

af arealet med poppel. 
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Tabel 2. Fordeling af pil og poppel på forskellige jordtyper. 

 
 
 
 
 

 

Tabel 3. Beregnet fordeling på jordtyper af arealer etableret med tilskud. 

 Total 

tilsagn, 

ha 

Sand, 

ha 

Ler,     

ha 

Humus, 

ha 

2010 1310 869 144 297 

2011 1322 923 146 253 

2012 1798 1255 199 344 
 
I etableringsåret (1. vækstsæson) er udbyttet meget lavt (maks. 1-2 tons 

TS/ha), og udbyttet i 2. og måske 3. vækstsæson er formentlig også lidt lavere 

end i de senere vækstsæsoner. I Sverige er der på ca. 9.000 ha med pil fundet 

38% lavere udbytte i 1. end i 2. høstrotation (Mola-Yudego & Aronsson, 

2008). I Danmark er der på 25 pilemarker fundet 21 % lavere udbytte i 1. end 

i 2. høstrotation (Sevel, 2012). Her antages, at udbyttet i etableringsåret er 1,5 

tons tørstof/ha, udbyttet i år 1+2 er lig årligt udbytte af fuldt etableret afgrø-

de, og i år 3 er afgrøden fuldt etableret.  

På baggrund af disse antagelser er beregnet potentiel tilvækst på arealerne fra 

de enkelte etableringsår, 2010-2012, og i alt (tabel 4), idet sandjordsarealerne  

antages at være repræsenteret med halvdelen ”dårlig sandjord” og halvdelen 

”god sandjord”. Endvidere er beregnet den totale nedre brændværdi (16 

GJ/ton ved afbrænding med ca. 50% vandindhold (Jørgensen et al., 2008)) i 

den stående biomasse. 

Tabel 4. Beregning af biomassetilvækst og brændværdi for arealer plantet i 

årene 2010-2012 med etableringstilskud under forudsætning af, at alle area-

ler har været velpassede. 

Total tons tørstof efter vækstsæson 2012 i uhøstet bio-

masse 

Total 

brændværdi 

(TJ) 

Etableringsår Sand Ler  Humus Alle  

jorde 

 

2010 15.640 4.023 7.138 26.801 429 

2011 8.304 2.048 3.036 13.388 214 

2012 1.882 298 516 2.697 43 

I alt    42.887 686 
 

% Sand Ler Humus 

pil 66,4 11,0 22,7 

poppel 79,8 11,3 8,4 
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Det er dog sandsynligt, at der af flere årsager er mindre biomasse til rådighed 

på de etablerede pile- og poppelmarker end beregnet. Dels er det ofte praksis 

at afpudse første års tilvækst, som således ikke kan udnyttes til energi. Dels 

må det forventes, at en del landmænd ikke har formået at passe afgrøden op-

timalt, da kendskabet til dyrkningspraksis stadig er svagt. Det er usikkert, 

hvor meget dette betyder, men en reduktion på mellem 25 og 50% af ovenstå-

ende potentielle energiværdi på 686 TJ er ikke usandsynligt. 

Udvaskning af kvælstof 

Effekten på udvaskning af kvælstof og forbrug af pesticider afhænger meget 

af, hvilken drift de flerårige energiafgrøder erstatter. Vi har derfor gennemført 

en analyse baseret på GLR af, hvilken forfrugt pil og poppel har haft i de sene-

ste år - også før indførsel af etableringstilskud. Ikke alle nyetablerede arealer 

har kunnet genfindes, men analysen giver alligevel et klart billede af, at mens 

ca. halvdelen af energiafgrøderne blev etableret på tidligere omdriftsarealer i 

2008, har det i 2010-11 været ca. 90% af etableringerne, der skete på tidligere 

omdriftsarealer. 

 
Tabel 5. Forfrugt til nye pile- og poppelarealer opdelt på omdrift (inklusive 

sædskiftegræs) og vedvarende plantedække. 

 Forfrugt om-

drift 

Forfrugt vedvarende 

græs o.l. 

 

 Pil  Poppel Pil  Poppel Total   

 Ha ha  ha ha Ha Andel af pil og poppel 

der har erstattet om-

driftsarealer (%) 

2008 119,0 0,0 104,8 12,0 235,9 50,5 

2009 388,9 0,0 182,8 1,8 573,5 67,8 

2010 738,7 30,8 67,1 5,6 842,1 91,4 

2011 978,4 247,5 114,7 68,4 1408,9 87,0 

 
I etableringsåret kan udvaskningen fra etablering af flerårige energiafgrøder 

være høj, hvorefter den ved fornuftig gødskning vil være meget lav (Morten-

sen et al., 1998; Jørgensen, 2005). Udvaskningen i gennemsnit over en hel 

omdrift er vurderet til at være 10-30 kg N/ha årligt, hvilket vurderes at redu-

cere udvaskningen ved omlægning fra kornrige sædskifter på sand med 40-60 

kg N/ha og på ler med 15-35 kg N/ha (Andersen et al., 2011). Effekten af om-

lægning på humusrig lavbundsjord vurderes at være meget variabel, men i 

gennemsnit at være i samme størrelsesorden som omlægning på sandjord. I 

det følgende er alene regnet med den langsigtede årlige effekt på nitratud-

vaskningen. Der forventes ikke en væsentlig reduktion i nitratudvaskningen 

ved omlægning af vedvarende græs o.l., og derfor er der alene indregnet en ef-

fekt af de 90% af arealet, som vurderes at have erstattet omdriftsarealer. 
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Tabel 6. Årlig reduktion i udvaskning fra rodzonen (tons N/år) efter etable-

ring af flerårige energiafgrøder. Bidraget er fordelt på arealer etableret i hvert 

af årene 2010-2012 og på 3 forskellige jordtyper. 

Ton N Sand Ler  Humus I alt 

2010 39 3 13 56 

2011 42 3 11 56 

2012 56 4 15 76 

2010-12 137 11 40 188 

 
Forbrug af pesticider 

Der findes ikke bekæmpelsesmiddelstatistik for flerårige energiafgrøder. I pil 

og poppel er ukrudtsbekæmpelse meget vigtig i etableringsfasen (1-2 år), 

hvorefter en veletableret afgrøde vil være konkurrencestærk og kun kræve be-

grænset ukrudtsindsats. Fungicider benyttes ikke, og kun i ganske enkelte til-

fælde insekticider. Ny Vraa Bioenergi har tidligere haft et behandlingsindeks 

(BI) i pil, registreret via grønt regnskab, på 0,5 (Henrik Bach, personlig med-

delelse). Firmaets arealer er nu omlagt til økologi. Men et BI på 0,5 vurderes 

at være repræsentativt for pile- og poppeldyrkning i dag. BI for dansk land-

brug som helhed var i 2010 på 2,8 (Miljøstyrelsen, 2011). Omlægning til 

dyrkning af flerårige energiafgrøder vurderes således at reducere pes-

ticidforbruget på de omlagte arealer med ca. 80%. Reduktionen er mindre i år 

1-2 efter etableringen, hvorefter den formentlig vil være højere. Vi har ikke 

mulighed for at udtale os om, hvad det betyder kvantitativt for udvaskningen 

af pesticider til grund- og overfladevand. 

 
Referencer 

Andersen HE, Grant R, Blicher-Mathiesen G, Jensen PN, Vinther FP, Søren-

sen P, Hansen EM, Thomsen IK, Jørgensen U & Jacobsen B, 2011. Virkemid-

ler til N-reduktion - potentialer og effekter. Notat fra Nationalt Center for 

Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 

Dubgaard, A., Nissen, C.J., Jespersen, H.L., Gylling, M., Jacobsen, B.H., Jen-

sen, J.D., Hjort-Gregersen, K., Kejser, A.T. og Helt-Hansen, Julie, 2010. Øko-

nomiske analyser for landbruget af en omkostningseffektiv klimastrategi. 

Rapport nr. 205. Fødevareøkonomisk Institut, København Universitet. 

Jørgensen U, 2005. How to reduce nitrate leaching by production of perenni-

al energy crops. I: Zhu Z, Minami K and Xing G (eds.): 3rd International Ni-

trogen Conference. Science Press, NJ, USA. p. 513-518. 

Jørgensen, U., Lærke, P.E. & Larsen, S.U., 2012. Poppel til energiformål. 

Plantekongres 2012, 288-289. 
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2. Støtte til pleje af permanente græsarealer: 

 

Bestilling fra NaturErhvervstyrelsen 

Denne ordning er målrettet producenter med permanente græsarealer – især 

§ 3-områder. Natura 2000 områderne er allerede tilgodeset via landdistrikts-

programmet. Der er en række § 3-områder, der ikke er omfattet af Natura 

2000–udpegning, og denne ordning har bl.a. til formål at yde tilskud til pleje 

af netop disse arealer. Formålet er også at yde støtte til pleje af andre perma-

nente græsarealer, idet denne driftsform er skånsom mod miljø og natur. 

 

NEST ønsker en vurdering af ordningens bidrag til realiseringen af IRENA-

indikatorerne ”population of farmland birds”. Det bemærkes, at der er tale 

om en generel indikator, som ikke relaterer sig specifikt til den konkrete ord-

ning, og der ønskes en kvalitativ vurdering af ordningens bidrag til at fremme 

målsætningerne.  Indikatoren er defineret til at blive opgjort endeligt ved ud-

gangen af 2013 ved programmet udløb.  I den forbindelse vil indikatorens 

baselineværdier (2001 og 2000-niveau) blive sammenholdt med 2013-

niveauet. Som supplement til den kvalitative vurdering ønskes en udtalelse 

vedr. indeksniveauet for ynglefugle-bestand (IRENA-indeks for bestand af 18 

ynglefuglearter på landbrugsjord) i 2011 og 2012. 

 

Besvarelse fra DCE:  

I forhold til vurderingerne skal det indledningsvis nævnes, at der ikke findes 

et indeks for 18 ynglefuglearter i agerlandet, men derimod for 22 arter (Held-

bjerg & Lerche-Jørgensen, 2012) (det danske indeks under det såkaldte Pan-

European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS)). Denne parameter 

er i dette notat anvendt som et mål for udviklingen i ynglefuglebestandene i 

agerlandet. Dette indeks går aktuelt kun frem til 2011. DCE kan derfor ikke 

udtale sig om indeksniveauet for 2012. Der foreligger oplysninger om, hvor 

stort et areal, der er omfattet af støtteordningerne, men ikke om i hvor høj 

grad støtteordningerne har bidraget til reelle ændringer i landbrugsdriften. 

Vurdering af støtteordningernes bidrag til at fremme opfyldelsen 

af målsætningen 

Det er dokumenteret, at afgræsning, slåning samt reduktion i brugen af plan-

tebeskyttelsesmidler kan have en positiv effekt på visse fuglearter. Den iværk-

satte støtteordning vedr. afgræsning og slåning af permanente græsarealer 

udgjorde imidlertid kun 0,1 og 0,2 % af landbrugsarealet (Statistikbanken, 

2012) i henholdsvis 2010 og 2011. For støtteordningen vedr. reduktion af bru-

gen af plantebeskyttelsesmidler er tallene henholdsvis 1.3 og 3.1 %.  

Det vurderes ikke som særligt sandsynligt, at tiltag af et sådant omfang vil 

kunne give målbare effekter på det landsdækkende fugleindeks. Derimod er 

det ikke utænkeligt, at der er lokale positive effekter på fuglefaunaen på de 
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bedrifter, hvor støtteordningerne har været iværksat. For at kunne påvise så-

danne effekter kræves imidlertid mere målrettede undersøgelser. 

Vurdering af indeksniveauet for agerlandsfugle i 2011 

Om indeksniveauet i 2011 skriver Dansk Ornitologisk Forening (Heldbjerg & 

Lerche-Jørgensen, 2012) ”Det er tilrådeligt at være forsigtig med konklusio-

ner på baggrund af udviklingen fra år til år, men det bør noteres, at der i 

2011 ses en stor tilbagegang i indekset for landbrugslandsfuglene med en in-

deksværdi, der er 20% lavere end i 2010. Dette er en følge af, at syv af ar-

terne i denne indikator er gået tilbage med mere end 20%.”  

Da indeksniveauet i 2010 allerede lå under referenceåret 2001 for artikel 68 

programmet, er niveauet i 2011 markant under niveauet i 2001. Indekset for 

agerlandfugle er beregnet ud fra alle optællingspunkter også selvom disse ik-

ke nødvendigvis befandt sig i agerlandet (Larsen et al., 2011). En gennemgang 

af hvilke arter, der er gået mere end 20% tilbage fra 2010 til 2011 (Heldbjerg 

& Lerche-Jørgensen, 2012) viste, at ingen af disse arter primært registreres i 

områder med agerland (Larsen et al., 2011). Kun for to arter, dobbeltbekkasin 

og bynkefugl, er områder med enge det primære registreringssted. Dette tyder 

på, at de arter, der bidrog mest til tilbagegangen i agerlandsfugleindekset fra 

2010 til 2011 ikke kun har været påvirket af faktorer, der er relateret til land-

bruget.  

Referencer 

Heldbjerg, H. & Lerche-Jørgensen, M. 2012. Overvågning af de almindelige 

fuglearter i Danmark 1975-2011. Årsrapport for Punkttællingsprojektet. 

Dansk Ornitologisk Forening. 

Larsen, J.L., Heldbjerg, H. & Eskildsen, A. Improving national habitat specific 

biodiversity indicators using relative habitat use for common birds. Ecological 

Indicators 11: 1459-1466. 

Statistikbanken.dk, Udtræk 20. sept. 2012 fra af dyrket, braklagt og udtaget 

areal. 
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3. Støtte til Ekstensivt Landbrug 

Bestilling fra NaturErhvervstyrelsen 

Ordningen er rettet mod ekstensivt landbrugsdrift, uden brug af pesticider og 

med et mindre forbrug af kvælstof. Især økologiske jordbrugere kan drage 

nytte af denne ordning. 

DCA anmodes om at afgive en vurdering af ordningens bidrag til realiseringen 

af IRENA-indikatorerne ”population of farmland birds”, ”areas of high na-

ture value” og ”gross nutritional balance”. Det bemærkes, at disse indikato-

rer er generelle indikatorer, som ikke relaterer sig specifikt til den konkrete 

ordning, og der ønskes en kvalitativ vurdering af ordningens bidrag til at 

fremme målsætningerne.  Indikatorerne er defineret til at blive opgjort ende-

ligt  ved udgangen af 2013, ved programmet udløb.  I den forbindelse vil indi-

katorernes baselineværdier (2001, 2000 og 2004-niveau) blive sammenholdt 

med 2013-niveauet.Som supplement til den kvalitative vurdering, ønskes en 

udtalelse fra DCA vedr.: 

- indeksniveauet for ynglefugle-bestand (IRENA-indeks for bestand af 18 yng-

lefuglearter på landbrugsjord) i 2011 og 2012 

- det generelle N- overskud i landbruget i 2011 og 2012. 

 

Besvarelse fra DCA/DCE:  

 

(1) Der henvises til DCE’s besvarelse angående agerfugleindekset ifm. 

støtteordning til pleje af permanente græsarealer (se ovenfor).  

 

(2) NEST har angivet, at målet er at kvælstofoverskuddet i 2013 skal væ-

re reduceret til 122 kg N/ha i forhold til 128 kg N/ha i 2004. 

Ifølge Vinther & Olsen (2012) er kvælstofoverskuddet i Danmark i løbet 

af de seneste 20 år reduceret fra ca. 170 kg N/ha til lidt under 100 kg 

N/ha, - en reduktion svarende til ca. 40%. Denne betydelige reduktion 

skyldes først og fremmest Danmarks strenge lovmæssige krav til udnyt-

telsen af husdyrgødning, kombineret med sub-optimale kvælstofnormer 

til afgrøderne. Men også de senere års store stigning i arealet med ”Eks-

tensivt landbrug” (steget fra ca. 35.000 ha i 2010 til ca. 147.000 ha i 

2012) med deraf følgende mindre forbrug af kvælstof, har bidraget til at 

reducere kvælstofoverskuddet.    

 

Reference 

 

Vinther, F.P. & Olsen, P. 2012. Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i 

Landbruget 1990/91-2010/11. DCA Rapport 8. 20pp. DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. 


