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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om opgørelse af udviklingen i det dyrkede areal i peri-

oden 2008-2013 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 26. august 2014 bedt DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug om at opdatere den beregning af det gennemsnitlige årligt 

udtagne landbrugsareal, som oprindeligt blev fremført i evalueringen i 2013 af kvælstof-

virkemidler fra Grøn Vækst aftalen, dog særligt tilpasset i forhold til at:  

 Perioden for gennemsnittet skal ændres til at tage udgangspunkt i arealet under 

landbrugsmæssig drift i 2007/08, svarende til beskrivelsen i bemærkningerne i 

den nuværende lov,  

 samt inkludere seneste høstdata fra 2013. 

Derudover ønsker NAER følgende vedlagt som baggrundsmateriale: en kort beskri-

velse af fremgangsmåden for beregningen af udviklingen i det dyrkede areal inkl. en 

konkret liste over hvilke koder, der er fratrukket. 

Nedenstående notat er udarbejdet af Anton Rasmussen og Gitte Blicher-Mathiesen, 

begge Institut for Bioscience og læst og kommenteret af Finn P. Vinther og Inge T. 

Kristensen, Institut for Agroøkologi.   

Notatet er led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udfø-

relse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – 

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2014-2017” (Bilag 2, Punkt BP-4).  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker 
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Notat 

Notat vedr. opgørelse af udviklingen i det dyrkede areal i perioden 2008 – 2013   

Dette notat er udarbejdet på foranledning af NaturErhvervstyrelsen (NAER) bestilling ID-

nr BP-4 (bilag A). Notatet beskriver udviklingen i landbrugsareal i perioden fra 2008-

2013.  

I aftalen om Grøn Vækst indgik en teknisk justering af normfastsættelsen, idet der i 

landskvoten skulle korrigeres for de landbrugsarealer der årligt tages ud af drift ved f.eks. 

skovrejsning, vejanlæg og byudvikling. I udmøntningen af aftalen er der indregnet en år-

lig udtagning af 10.000 ha. landbrugsjord i perioden 2010/2011-2014/15. Udtagning af 

10.000 ha/år er baseret på Danmarks Statistiks opgørelse af det dyrkede areal i perioden 

1981-2004 (bilag B1-B2).    

I 2013 blev der på baggrund af indberettede data til enkeltbetaling, lavet en opgørelse 

over udviklingen af landbrugsarealet i perioden 2006-2011 (Børgesen et al, 2013). Opgø-

relsen i dette notat er en opdatering af rapportens kapitel 1, og indeholder udviklingen i 

det dyrkede areal for perioderne 2006-2013 og 2008-2013.   

 

Udviklingen i landbrugsarealet 

Det dyrkede areal 

Det dyrkede areal er opgjort med udgangspunkt i landbrugets indberetning til NAER i 

forbindelse med ansøgning om EU-landbrugsstøtte (enkeltbetalingsordningen). I denne 

opgørelse er afgrøderne i videst muligt omfang grupperet som i Børgesen et al. 2013, med 

en enkelt undtagelse, idet randzone er ændret fra ”andre afgøder” til ”randzoner” (bilag 

C). Desuden indgår majs til modenhed under ”majs” – hvilket den også gør i opgørelsen i 

Børgesen et. al, mens den i rapportens bilag er anført som en selvstændig gruppe. Udvik-

lingen af det dyrkede areal er vist for hvert af årene 2008-2013 i Tabel 1.  
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Det indberettede areal i landbrugsmæssig drift er i perioden 2007/2008-2012/2013 fal-

det fra 2.727.922 ha i 2008 til 2.670.699 ha i 2013, hvilket er en nedgang på ca. 57.000 

ha.  Den gennemsnitlige nedgang i det dyrkede areal pr. år er i denne periode ca. 12.400 

ha pr år, opgjort som en trend for udviklingen (figur 1). Nedgangen indeholder udtagning 

til byer, veje, natur, skovrejsning, mm, mens randzoner er bibeholdt som en del af land-

brugsarealet. Faldet varierer over årene, hvilket kan skyldes, at der dels er en reel forskel i 

udtagning fra år til år, dels at der er usikkerhed i de indberettede data. En udvikling i ud-

tagning af landbrugsjordsjord bør derfor ses som en trend over en længere årrække. I fi-

gur 1 fremgår også udviklingen i perioden fra 2006 til 2013, idet der for denne periode fo-

religger en konsistent dataserie (indberetning til enkeltbetalingsordningen). For perioden 

ses, at der gennemsnitligt er udtaget ca. 12.600 ha/år.   

 

 

Figur 1. Udviklingen i det samlede landbrugsareal i for  hhv. 2006-2013, og 2008-2013. 
 

1.2 Areal uden kvote 

Arealet uden kvote (randzoner, brak, miljøordninger, udyrkede og naturlignende arealer) 

udgjorde i 2008 ca. 108.000 ha. Pga. ophør af brakordningen faldt arealet til ca. 50.000 

ha frem mod 2012. Med ikrafttrædelse af krav om randzoner er arealet igen i 2013 steget 

til ca. 85.000 ha (figur 2). 

 

Figur 2. Udviklingen i arealet uden kvote, dvs. brak, miljøordninger, udyrkede og naturlignende 

arealer, 2008-2013. 
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Tabel 1. Oversigt over landbrugsarealet (ha), indberettet til enkeltbetalingsordningen, 2008-

2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Korn i alt 1.502.315 1.488.830 1.487.468 1.494.804 1.494.791 1.426.611 

Vårbyg 586.959 448.782 430.351 472.892 621.309 576.478 

Vårhvede 9.596 9.846 13.841 19.696 30.875 28.395 

Havre 74.371 55.228 42.449 41.643 50.553 54.814 

Vinterhvede 627.154 728.757 749.507 726.965 582.997 536.819 

Vinterbyg 128.759 143.751 144.186 129.493 101.823 108.581 

Rug 28.893 44.316 52.063 57.549 64.559 86.719 

Triticale 35.000 44.433 36.473 26.659 21.917 13.231 

KornAndet 6.643 6.402 9.054 9.356 9.868 8.722 

       

 
Bælgsæd til modenhed 

4.429 6.796 10.415 7.793 6.786 7.188 

       
Frø til udsæd 78.765 91.038 67.320 66.290 74.999 84.151 

       Industrifrø i alt 172.422 163.722 167.310 151.089 129.619 176.527 

Vårraps 451 771 1.381 1.853 1.617 1.671 

Vinterraps 171.355 162.128 165.042 148.634 127.406 174.336 

Andre olieafgrøder 615 824 886 603 595 519 

       
Rodfrugter i alt 77.150 77.061 77.536 81.534 80.519 77.419 

Kartofler 40.647 38.738 38.294 41.556 39.779 39.572 

Sukkerroer 36.503 38.323 39.241 39.979 40.740 37.847 

       
Græs og grøntfoder i omdrift, i 
alt 

525.696 559.323 576.232 577.688 581.641 571.811 

Helsæd 51.949 56.129 59.582 57.425 54.274 59.010 

Foderroer 4.476 4.888 4.106 3.998 4.719 6.033 

Majs 163.285 179.034 183.250 186.366 199.060 195.823 

Lucerne 4.026 5.133 6.577 7.001 6.009 4.582 

Græs og kløvermark i omdriften 306.902 321.455 332.260 333.448 330.470 319.214 

       
Varig græs 214.750 218.988 214.453 207.313 212.275 194.379 

       
Gartneriprodukter 21.332 21.430 20.411 21.173 20.184 19.705 

Juletræer og pyntegrønt 20.750 20.298 19.812 20.270 18.707 18.365 
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Energiskov, særlige kulturer 3.871 4.403 5.213 6.385 7.861 8.862 

       

Brak, randzoner, særlig miljø-
ordn, udyrket, naturlign 

106.442 71.439 59.321 58.897 51.150 85.682 

Almindelig braklægning 64.568 0 0 0 0 0 

Særlige afgrøder: miljøordnin-
ger 

15.295 16.581 19.375 22.408 22.855 21.818 

Randzoner 0 509 721 697 661 38.541 

Udyrkede arealer, vildtagre 14.946 38.299 27.331 23.215 26.063 22.359 

Øvrige afgrøder, naturlign 11.584 15.796 11.674 12.498 717 2.303 

Andre afgrøder 49 255 221 80 855 660 

       
I alt  2.727.922 2.723.329 2.705.490 2.693.238 2.678.534 2.670.699 

       

Skov, med norm 2.985 2.792 2.805 4.632 5.028 5.549 

Skov, uden norm 6.023 5.991 5.736 6.077 5.170 4.819 

 

 

Referencer 

Børgesen, C.D., Jensen, P.N., Blicher-Mathiesen, G. og Schelde, K. (Red.) Udviklingen i 

kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-

2011. DCA rapport nr. 31. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus 

Universitet. 
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Bilag A:  

Den gode Bestilling af forskningsbaseret myndighedsrådgivning 

Som led i udvikling af det gode samarbejde mellem parterne er det hensigten, at FVM’s medarbejdere an-

vender nedenstående skema og medsender det ved konkrete bestillinger hos DCA – Nationalt Center for Fø-

devarer og Jordbrug, som varetager myndighedsbetjeningen på jordbrugs- og fødevareområdet ved Aarhus 

Universitet. 

Bemærk venligst tjeklisten i punkt 13, som er udarbejdet med henblik på at understøtte effektive arbejdspro-

cesser, give arbejdsglæde og høj kvalitet i resultaterne.   

 

1. Bestillingens titel: 
Opdatering af beregning af det gennemsnitlige årligt udtagne landbrugsareal 

 

2. Hvem bestiller hvornår, til hvornår og til hvem? 

Departementet 
 

NaturErhvervstyrelsen
 

Fødevarestyrelsen
 

Dato for bestilling: 26. 08. 2014 

Navn på kontaktperson i FVM: Karen-Marie Mortensen (Enhed for Miljøregulering) 

E-mail: kamm@naturerhverv.dk  

Tlf.: 45 26 38 62 

Tidsfrist for levering: tirsdag den 02. 09. 2014 

Svar sendes til (husk evt. cc):  

kamm@naturerhverv.dk og mefi@naturerhverv.dk og Cc miljoregulering@naturerhverv.dk  

 
3. Opgavetype  

Det er vigtigt for DCA’s interne håndtering af opgaven, at dette punkt udfyldes.  

Ny akut opgave, der ikke er beskrevet i Bilag 2 til aftalen for 2014 
 

”Bilag 2 – opgave” med ID-nummer: 
  BP-4  

 

 

4. Temaområde (kun relevant for nye opgaver, der ikke er beskrevet i Aftalens Bilag 2)   

FVM skønner af denne nye opgave hører under følgende tema/temaer (de 13 tema-områder findes 

kort beskrevet i punkt 14): 

1.1 Bæredygtig husdyrproduktion (BH)
 

1.2 Bæredygtig planteproduktion (BP)

1.3 Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering (BT)

1.4 Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling (BL)

1.5 Ressourceeffektivitet (RE)

2.1 Fødevareproduktion og dyrkningsjorden (FJ)

2.2 Fødevareproduktion og bioressourcer (FB)

2.3 Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet (FN)
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2.4 Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø (FM)

2.5 Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser (FD)
 

3.1 Fødevarekvalitet (KV)
 

3.2 Forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer (AD)
 

3.3 Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden (MA)
 

 

5. Hvad bestilles?  

Forventingsafstemning vedrørende denne nye opgave
 

Et notat til brug for drøftelse i embedsværket
  

Et fagligt bidrag til beslutningsoplæg, svar til Folketinget m.m.
 

Deltagelse i møde
 

Deltagelse i arbejdsgruppe, f.eks. ifm. lovforberedende arbejde
  

Andet:
 

 

6. Hvad er baggrunden for bestillingen – hvorfor og til brug for hvad? 

Beskrives kortfattet – 10–15 linjer – idet det er vigtigt at kende baggrunden/konteksten for bestillingen for at AU/DCA’s 

svar bliver anvendeligt for FVM 

Det blev i aftalen om Grøn Vækst (2009) besluttet, at den generelle kvælstofregulering skulle sup-

pleres med en neutralisering af kvælstofeffekten ved at landbrugsarealer, der er udtaget til f.eks. by-

udvikling, natur m.v., ikke fremadrettet skulle indgå i beregningsgrundlaget ved fastsættelse af lan-

dekvoten. For at en neutralisering kunne realiseres, og effekten heraf kunne indgå ved fastlæggelsen 

af afgrødernes kvælstofnormer, var det nødvendigt at foretage en teknisk justering af normfastsæt-

telsessystemet. Tiltaget blev fastsat til en effekt på 1.000 tons kvælstof i vandmiljøet i år 2015 jf. 

lovbemærkningerne ved ændringen af gødskningsloven i 2009. Dette blev implementeret i normre-

duktionsberegningen bag gødskningsbekendtgørelsen normtabeller med virkning fra 2010/2011 ved 

at udtage 10.000 ha pr. år i fem år svarende udtagning af i alt 50.000 ha i planperioden 2014/15.  

 

Der er nu et politisk ønske om at fastlægge et nyt mål for omfanget af udtagne arealer (i hektarer) til 

forsat neutralisering af kvælstofeffekten ved at udtage landbrugsarealer, der er udtaget til f.eks. by-

udvikling, natur m.v. og dermed fastsættes også et nyt niveau for effekten. 

 

 

7. Detaljeret beskrivelse af problemstillingen: 

Det er meget vigtigt, at bestillingen er præcis og entydig for at de bidragende forskere kan levere et svar, der kan an-

vendes; evt. kan man bede om en forventningsafstemning forud for bestilling m.h.p. at klarlægge hvad AU/DCA vil kun-

ne levere svar på, se punkt 5. 

AU bedes opdatere den beregning af det gennemsnitlige årligt udtagne landbrugsareal, som oprindeligt blev fremført i 

evalueringen i 2013 af kvælstofvirkemidler fra Grøn Vækst aftalen (kilde i pkt. 9), dog særligt tilpasset i forhold til at:  

 Perioden for gennemsnittet skal ændres til at tage udgangspunkt i arealet under landbrugsmæssig drift i 

2007/08, svarende til beskrivelsen i bemærkningerne i den nuværende lov,  

 samt inkludere seneste høstdata fra 2013. 

Derudover ønskes vedlagt som baggrundsmateriale: en kort beskrivelse af fremgangsmåden for beregningen af udvik-

lingen i det dyrkede areal inkl. en konkret liste over hvilke koder, der er fratrukket. 
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8. Dimensionering og form af besvarelse 

Kort faktuelt svar
  

Kort notat kun med allervigtigste litteraturhenvisninger - ca. sidetal:
  

Grundig faglig redegørelse, gerne med fyldige litteraturhenvisninger fra ind- og udland
 

Redegørelsen ønskes på dansk
 

Redegørelsen ønskes på engelsk
 

AU/DCA kan vælge, om man ønsker at skrive på dansk eller engelsk
  

 

9. Evt. andre relevante oplysninger, som kan have relevans for AU/DCA’s opgaveløsning: 
Kilde nævnt ovenfor: 

Børgesen, Christen Duus, Poul Nordemann Jensen, Gitte Blicher-Mathiesen og Kirsten Schelde (editors) 

(2013). Udviklingen i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-

2011. Evaluering af implementerede virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt en fremskrivning 

af planlagte virkemidlers effekt frem til 2015. DCA rapport nr. 31, 153 s. Aarhus Universitet 

 

 

10. Hvis der anmodes om bemærkninger til et større dokument, skal det her anføres, hvilke afsnit eller 

sider, der er særligt relevante for modtageren eller som der særligt ønskes bemærkninger til: 

Klik her for at angive tekst. 

 

 

11. Proces 

Eventuelle milepæle med angivelse af tidsfrist
  

Oplysning om eventuelle/forventelige mødedatoer
  

Er andre institutioner inddraget i opgaven
 

hvis ja – hvilke:
Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Biosience

 

hvis ja – om hvad: 
Hele opgaven. Bemærk, der ønskes en samlet besvarelse også fra DCA.

 

Det er vigtigt ved denne bestilling, at besvarelsen behandles fortroligt, til den er blevet behandlet i den 

ministerielle beslutningsproces. AU/DCA bedes derfor ikke udlevere den ikke-offentliggjorte besvarelse til personer 

udenfor FVM og AU/DCA eller - såfremt andre er involveret jf. ovenstående - da kun til de, der specifikt er involveret, 

og kun i det omfang disse har behov herfor. I sidstnævnte tilfælde skal DCA kræve samme fortrolighed af 

modtageren, som DCA selv er underlagt.

12. Offentliggørelse af rådgivningssvar på AU/DCA’s hjemmeside 

Bestilte rådgivningsopgaver skal som hovedregel offentliggøres så hurtigt som muligt, og det tilstræbes, at 

der ved opgavens igangsættelse laves en præcis aftale om offentliggørelse.  

I henhold til de retningslinjer, der er vedtaget i aftalen med FVM (Afsnit 4.4), offentliggør AU/DCA sine 

rådgivningssvar på hjemmesiden: http://dca.au.dk/myndigheder/ 

Nedenfor anføres evt. særlige forhold omkring offentliggørelse af svar på denne bestilling: 

Kan offentliggøres på hjemmeside samtidig med, at svar afsendes til FVM
  

Kan offentliggøres 10 arbejdsdage efter afgivelse af svar
 

http://agrsci.au.dk/myndighedsraadgivning/http:/dca.au.dk/myndigheder/
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Kan offentliggøres en måned efter afgivelse af svar
 

Kan offentliggøres den
  

En eksakt dato for offentliggørelse kan ikke gives
  

Svaret kan ikke offentliggøres af ganske særlige hensyn, som er anført herunder 

 

Bemærk at i de tilfælde, hvor DCA ikke kan offentliggøre svaret, vil der inden igangsættelse af opga-

ven blive foretaget en vurdering af, om DCA kan påtage sig opgaven 

   

   Begrundelse: 

 Klik her for at angive tekst. 
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13. Vigtigt: Tjekliste til brug ved bestilling: 

 Husk at bestillingen skal være præcis og entydig for at de bidragende forskere kan levere et svar, der 

kan anvendes efterfølgende – det kan være en god ide at lade kolleger læse bestillingen, inden den 

sendes for at være sikker på, at den forstås af andre.  

 Hvis det er vanskeligt at udforme en præcis bestilling, kan bestiller bede om, at der foretages en for-

ventningsafstemning inden fremsendelse m.h.p. at klarlægge, hvad AU/DCA vil være i stand til at 

levere svar på. 

 Bestillingen sendes altid til AU/DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Postboks 50, 

8830 Tjele, e-mail: dca@au.dk.  

 

 Det anføres i bestillingen, hvem svaret skal sendes til, og om der skal sendes cc til personer eller 

kontorpostkasser.  

 Alle svar sendes i kopi til Center for Innovation: innovation@naturerhverv.dk. 

 Tidsfrister, omtrentligt omfang og særlige ønsker til formidling aftales mellem bestiller og koordina-

tor.  

 Bemærk: Henvendelser til enkeltmedarbejdere er i følge Aftalen med AU/DCA ikke sikret besvarelse. 

 Hastebestillinger følges altid umiddelbart op pr. telefon (hvis koordinator ikke er på arbejde, vil der 

være forslag i auto-reply til hvem, der kan kontaktes), så FVM medarbejderen sikrer sig, at den bli-

ver håndteret så hurtigt som muligt. Hvis det ikke allerede er klart, hvad grunden er til en ekstraordi-

nær kort frist, må det oplyses. Det fremmer motivationen i alle led. 

 Den opfølgende dialog og uddybning af opgaven kan ske mellem bestiller og den eller de forskere 

ved AU/DCA, der forestår besvarelse.  

 Husk at skrive afsenders telefonnummer og evt. en opfordring til at tage kontakt med henblik på af-

stemning af forventninger og uddybende spørgsmål. 

 Husk god e-mailpraksis. Sæt kun de modtagere og cc’er på, der virkelig har brug for at se bestillin-

gen. 

 Meld meget gerne tilbage, når notatet/svaret er modtaget/brugt. Dette tjener flere formål: Dels er det 

vigtigt for AU/DCA at erfare, om form, omfang mv. har været tilfredsstillende, så der kan ske en 

stadig udvikling i kvalitet af den forskningsbaserede rådgivning. Dels er det vigtigt for evt. opføl-

gende rådgivning på området, at DCA får at vide, hvordan svaret har indgået i det videre arbejde i 

FVM.   

 Hvis svaret giver anledning til uddybende spørgsmål eller evt. yderligere analyser, bedes bestiller 

henvende sig til en af DCA’s koordinatorer for myndighedsrådgivning for at aftale nærmere proce-

dure. Navne, e-mails og telefonnumre på DCA’s koordinatorer: 

 Susanne Elmholt (Susanne.Elmholt@agrsci.dk , tlf. 871 57685), 

 Karl Tolstrup (Karl.Tolstrup@agrsci.dk , 871 51265), 

 og Klaus Horsted (Klaus.Horsted@agrsci.dk , 871 57975). 

 

 

  

mailto:dca@au.dk
mailto:Susanne.Elmholt@agrsci.dk
mailto:Karl.Tolstrup@agrsci.dk
mailto:Klaus.Horsted@agrsci.dk
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14. Myndighedsrådgivning på tretten temaområder 
DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening på tretten temaom-

råder, der er fordelt på de tre elementer af Fødevareministeriets mission. Ved bestilling af rådgivningsopgaver beder 

AU/DCA om, at kontaktpersonen i FVM skønner, hvilket eller hvilke temaer, man mener opgaven kan henføres til. Til 

hjælp herfor er der nedenfor anført de korte beskrivelser af forskningen inden for de 13 områder. Beskrivelserne stam-

mer fra Aftalens Bilag 1b. 

Element 1: Udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv 

1.1 Bæredygtig husdyrproduktion (BH) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for at kunne gennemføre en ansvarlig og bæredygtig husdyrproduktion, der tilgodeser land-

mandens, erhvervenes og samfundets ønske om god dyrevelfærd og –sundhed, forebyggelse af zoonoser minimering af restkoncentrationer af medicin 
og forekomst af resistens over for antibiotika under hensyntagen til produktionsøkonomi, ressourceeffektivitet og produktivitet samt minimering af 

næringsstofoverskud, uønskede stoffer, emissioner og lugt. 

1.2 Bæredygtig planteproduktion (BP) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for at kunne gennemføre en effektiv og ansvarlig planteproduktion, under hensyntagen til 

produktionsøkonomi, ressourceeffektivitet, produktkvalitet og produktivitet samt understøtte samfundets ønsker om et rigt og varieret kulturlandskab, 

øget biodiversitet samt minimering af påvirkning af miljøet med næringsstoffer, emissioner og pesticider. 

1.3 Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering (BT) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for automatisering og udvikling af nye miljø- og ressourceoptimerende teknologier, med til-

hørende managementsystemer, herunder bio- og nanoteknologier, samt myndighedernes behov for en systematisk vurdering af disse i forhold til deres 
potentielle bidrag til erhvervenes samfundsmæssige udfordringer og effekt. Udvikling af ny teknologi bygger på en procesforståelse i hele værdikæ-

den med ansvarlighed og respekt for samspillet mellem teknik, biologi og etik i relation til f.eks. ressourceforbrug, klima og miljø, fødevaresikkerhed 

og -kvalitet, husdyrsundhed samt -velfærd. 

1.4 Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling (BL) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for udvikling og afprøvning af nye bæredygtige forretningsområder og – mo-

deller, forsyningskæder, værdikæder, produktionsprocesser og teknologier, der fremmer en bæredygtig og ressourceeffektiv erhvervsmæssig anven-
delse af biologisk materiale og fremmer erhvervsudvikling, beskæftigelse og udvikling i landdistrikter. 

1.5 Ressourceeffektivitet (RE) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for at kunne fremme ressourceeffektiviteten i hele produktionsprocessen og forsyningskæden, 

herunder dokumentere kritiske punkter i den enkelte proces eller led i forsyningskæden med optimeringspotentiale. 

Element 2: Ansvarlig forvaltning af naturressourcer 

2.1 Fødevareproduktion og dyrkningsjorden (FJ) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for at dyrkningsjordens frugtbarhed, kvalitet og funktion til stadighed opret-

holdes eller forbedres til opfyldelse af nuværende og fremtidige anvendelser og funktioner. 

2.2 Fødevareproduktion og bioressourcer (FB) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for at de biologiske ressourcer, der ligger til grund for fødevareproduktionen, 
til stadighed opretholdes og udvikles til gavn for den nuværende og fremtidige anvendelse. 

2.3 Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet (FN) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for opretholdelse og beskyttelse af landskabelige værdier, naturværdier samt 

biodiversitet på især arealer med landbrugsmæssig anvendelse. 

2.4 Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø (FM) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for viden om og dokumentation af fødevareproduktionens påvirkning af miljø-

et, risiko, spredning og effekt af anvendelsen af hjælpestoffer samt dannelse, risiko, spredning og effekt af naturligt forekommende stoffer, herunder 
toksiner og hormonforstyrrende stoffer. 

2.5 Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser (FD) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og myndighedernes behov for viden om og dokumentation af fødevareproduktionens emission af 

drivhusgasser, øvrige klimapåvirkninger samt betydningen af klimaændringerne for den fremtidige teknologianvendelse og produktion. 

Element 3: Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner 

3.1 Fødevarekvalitet (KV) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og myndighedernes behov for dokumentation og vurdering af fødevarers egnethed til videre forar-
bejdning, sensorisk og sundhedsmæssig kvalitet, herunder indflydelse af de primære produktionsforhold, processering, emballering og lagring. 

3.2 Forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer (AD) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og myndighedernes behov for viden om udviklingen i forbrugertrends, -adfærd, og -præferencer 

m.v. som grundlag for bl.a. grøn omstilling af produktionen, produktdifferentiering og produktudvikling, samt myndighedernes behov for viden om 

forbrugernes adfærd og præferencer for fødevarer og forbrugernes opfattelse af diverse former for sundhedsformidling (f.eks. mærkning) og interven-
tioner. 

3.3 Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden (MA) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for viden om efterspørgsel og afsætningsmuligheder for sunde, ernæringsrigtige fødevarer 

med som samtidig opfylder forbrugernes krav til sensorisk og kulinarisk kvalitet samt myndighedernes behov for viden om fødevarer, herunder føde-

varernes næringstæthed i relation til sundhed samt mad- og måltidsvaners betydning for befolkningens ernærings- og sundhedstilstand. 
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DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Plantedirektoratet 

Vedrørende teknisk ændring af normfastsættelsessystemet 

I mail af 7. juli 2009 har Plantedirektoratet (PD) anmodet DJF om i 

samarbejde med DMU at udarbejde et forslag til ændring af 

normfastsættelsessystemet, således at landskvoten nedskrives i forhold til 

at der tages arealer ud til byer, veje, natur, herunder skov, vådområder mv. 

og således at landskvoten ikke må stige som følge af evt. opdyrkning af 

tidligere udyrkede arealer. 

I medsendte arbejdspapir fremlægges et sådant forslag. For at sikre at alle 

detaljer er på plads, bedes PD foretage yderligere vurderinger og analyser 

af den her skitserede model, samt sikre at de nødvendige data er til rådig-

hed. Vi forudsætter, at forslaget drøftes i Normudvalget inden endelig 

implementering og som nævnt i papiret er det vigtigt, at ordningen ikke vil 

give et incitament til at pløje naturarealer op.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Temakoordinator for Miljø og 

bioenergi, seniorforsker Finn P. Vinther, der har forestået udarbejdelsen af 

forslaget. Seniorrådgiver Ruth Grant og projektchef Torben Moth Iversen 

har bidraget fra DMU. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Elmholt 

Koordinator for myndighedsrådgivning 
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Bilag B2.  

 

 

           10. august 2009  

Forslag til teknisk ændring af normfastsættelsessystemet. 

 

Plantedirektoratet (PD) har anmodet DJF om i samarbejde med DMU at udarbejde et forslag til 

ændring af normfastsættelsessystemet, således at  

 landskvoten nedskrives i forhold til at der tages arealer ud til byer, veje, natur, herunder 

skov, vådområder mv.  

 landskvoten må ikke stige som følge af evt. opdyrkning af tidligere udyrkede arealer 

PD har endvidere anført at der bør tages udgangspunkt i arealet under landbrugsmæssig drift i 

2007/08, samt at basiskvoten fastlåses på 2007/08 niveauet  

 

 

DMU og DJF er enige om følgende overordnede principper: 

Ændringen af normfastsættelsesystemet betyder, at der skal holdes styr på udviklingen i de 

dyrkede arealer, samt hvilke typer af arealer der tages ud af dyrkning og hvilke typer der evt. 

kommer til. Det antages at den årlige opgørelse af det dyrkede areal, defineret som det areal der 

har en gødningsnorm, er nagelfast. Herudover forudsættes det, at der sker en løbende 

registrering af skovtilplantning, etablering af vådområder, samt udtagning til anden natur 

(tinglysning). Mht. areal der udtages til byer og veje vil det formodentlig være vanskeligt at 

fremskaffe konkrete årlige tal. I stedet anvendes en fremskrivning af den udvikling der har 

fundet sted igennem de senere år. Denne model vil kræve at der sker en evaluering efter en 

årrække. Den årlige basiskvote skal nu nedskrives i forhold til opgørelsen af de udtagne arealer, 

hvorefter normreduktionen beregnes efter hidtidige principper. 

For at sikre at alle detaljer er på plads, bedes PD foretage yderligere vurderinger og analyser af 

den her skitserede model, samt sikre at de nødvendige data er til rådighed, og det forudsættes, at 

forslaget drøftes i Normudvalget inden endelig implementering.  

Det er endvidere vigtigt, at ordningen ikke giver et incitament til at pløje naturarealer op. 

Fødevareministeriet bør overveje hvorledes dette undgås. 

 

 

På de efterfølgende sider findes 

1. en overordnet skitse af den foreslåede model,  

2. beskrivelse af arealer taget ud til byer, veje, natur, skov og vådområder,  

3. en mere detaljeret beskrivelse af modellen ved anvendelse af tilgængelige data fra 

Danmarks Statistik og GLR. 
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1. Model for normfastsættelse 

 

For overskueligheds skyld er der her anvendt afrundede og delvist anslåede tal. 

 

 

Basiskvote 2007/08, tons N:        385000 

  

Dyrket areal (= areal m. gødningsnorm) 2007/08 (2006-areal), 1000 ha: 2600 

  

Gns. kvote på dyrket areal 2007/08, kg N/ha:    148 

 

 

 

Eks.: Beregning af landskvote 2010/11 (2009-areal): 

 

Areal (1000 ha) pr. år taget ud til  

Byer og veje   10 

Natur     1 

Skov     1  

Vådområder    1 

I alt   13 =  39.000 ha i perioden 2006-2009 

 

Basiskvote reduceres med  39 x 148   =     5776  tons N 

Landskvote 2010/11:  385000 – 5776 =   379224    - 

 

 

 

 

 

 

 2. Arealer taget ud til byer, veje, natur, skov og vådområder 

 

Første trin i den årlige nedskrivning af landskvoten tager således udgangspunkt i det dyrkede 

areal (=areal med gødningsnorm) i 2007/08 minus estimeret areal pr år siden 2007/08 til byer 

og veje minus det registrerede areal udtaget til skovrejsning, vådområder og natur siden 2007/08. 

 

Estimeret areal til byer og veje. 

Der findes antagelig ingen registrering af arealer udtaget til byer og veje, hvorfor et estimat af 

den hidtidige udvikling beregnes (Fig. 1), og det foreslås at anvende en fremskrivning af den 
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udvikling, der har fundet sted igennem de senere år. Denne model kræver at der sker en 

evaluering efter en årrække. 
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Figur 1 viser udviklingen i det dyrkede areal. Årene 2005-2008 er udeladt af beregningen, idet 

indførelse af enkeltbetalingsordningen i 2005 har forårsaget store afvigelser i disse år. En 

parrallelforskydning af hældningen fra den foregående periode til perioden efter 2004 antyder 

dog, at der efter indførelse af enkeltbetalingsordningen fortsat er samme nedadgående tendens 

for det dyrkede areal. Det fremgår, at det dyrkede areal reduceres med i gennemsnit ca. 10.000 

ha pr. år, som for hovedpartens vedkommende antages at være konverteret til byer og veje. 

 

Denne fremgangsmåde har den væsentlige fordel ved at der sker en momentan reduktion af 

landskvoten, idet udtagning til byer, veje mm er den væstentligste udtagning. 

 

 

Registreret areal til skovrejsning, vådområder og natur. 

Det er vigtigt at der kun tælles de arealer med som tages ud fra det dyrkede areal, og 

Plantedirektoratet bedes sikre at oplysning om bindende aftaler for arealudtagning stilles til 

rådighed, herunder oplysning om arealernes tidligere anvendelse.  

 

I enekeltbetalingsordningen findes afgrødekoder til registrering af  f.eks. Skovrejsning på 

tidligere landbrugsjord (582), Vådområder brugt som udtagning (317), Naturarealer (901) og 

Naturlignende arealer (902), men det er usikkert om denne registrering er fyldestgørende til 

opgørelse af den årlige udtagning.   

 

 

 

Fig. 1. Udviklingen i det dyrkede areal. Punkterne efter 2004 er fra 

enkeltbetalings-ordningen, og indgår ikke i beregningen af 

hældningskoefficienten. 
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3. Detaljeret beskrivelse af modellen  

Nedenfor er der vha. den foreslåede model forsøgt foretaget mere detaljerede beregninger af 

normreduktionen ved anvendelse af tilgængelige data fra Danmarks Statistik og GLR  

Basiskvoten fastlåses til planperiode 2007/08-niveau (384.255 tons N), hvorved den i VMP II 

vedtagne reduktion på 10 % af det økonomisk optimale bliver inkluderet i basiskvoten. 

Der tages udgangspunkt i den af PD anvendte opgørelse af det dyrkede areal (Tabel 3), startende 

fra 2006, som er grundlaget for beregningen af 2007/08-kvoten. Det skal dog bemærkes, at der 

mhp opgørelse af udtagne arealer er indføjet en ny linie: Udyrket mark og Natur og 

Naturlignende arealer (koderne 310 + 901+902)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Arealer (1000 ha) baseret på høsttællingen (HST6) og på landbrugs- og gartneritællingen  

(AGF1; markeret med gul) fra Danmarks Statistik og fra GLR (markeret med rødt)

Kode Afgrøde 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Vinterhvede 651.7 650.6 664.1 677.0 680.8 628.6

2 Tillæg for brødhvede
1

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

3 Vårhvede 12.6 15.8 11.6 9.3 8.0 9.6

4 Rug 32.9 31.6 27.3 27.5 30.3 28.9

5 Triticale 28.0 33.5 31.3 31.6 32.2 35.1

6 Vinterbyg 130.2 122.4 139.4 158.6 169.6 129.0

7 Vårbyg 579.6 574.7 565.7 520.5 461.9 588.3

8 Havre og blandsæd 49.5 62.0 69.2 69.4 65.5 83.7

9 Vinterraps 102.4 120.5 107.9 123.2 178.1 171.7

10 Vårraps 4.1 1.3 3.8 2.2 1.1 0.5

11 Hør 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2

12 Anden industrifrø 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2

13 Markærter 26.5 23.0 13.3 8.4 4.3 3.3

14 Anden bælgsæd 4.9 3.7 3.0 2.1 1.5 1.1

15 Frø til udsæd 87.2 90.8 96.1 103.9 87.3 82.1

16 Læggekartofler under kontrol 3.4 5.0 5.1 4.4 4.5 4.5

17 Kartofler til melproduktion 20.5 19.4 19.0 18.8 20.8 19.3

18 Spisekartofler 12.2 16.6 15.9 15.4 15.9 16.9

19 Sukkerroer til fabrik 49.6 48.7 47.0 41.4 39.4 36.4

20 Fodersukkerroer og anden rodfrugt til foder 8.0 6.2 4.9 4.2 3.7 4.7

21 Korn til ensilering 110.4 102.4 77.1 64.3 60.6 54.5

22 Majs til ensilering 118.3 129.3 135.3 136.0 144.6 158.6

23 Græs og kløver i omdriften 213.8 200.6 265.5 276.9 270.0 307.7

24 Græs uden for omdriften 185.7 183.4 221.6 227.0 233.3 218.8

25 Lucerne 4.0 4.2 4.8 4.3 3.8 3.9

26 Bælgsæd, fodermarvkål og andet grøntfoder 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

27 Efterslæt efter korn og helsæd
1

190.2 152.7 120.8 115.4 126.0 113.9

28 Frilandsgrøntsager (ikke ærter til konserves) 6.4 6.7 6.4 7.1 7.1 7.5

29 Ærter til konserves 3.4 3.0 3.0 2.8 2.7 3.6

30 Blomsterløg og frilandsblomster 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3

31 Æbler 1.6 1.7 1.8 1.6 1.8 1.8

32 Pærer 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4

33 Jordbær 0.8 0.9 1.1 1.3 1.1 1.1

34 Surkirsebær 2.6 2.4 2.0 2.0 2.0 1.8

35 Sødkirsebær 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

36 Solbær 2.0 2.0 2.0 1.8 1.9 2.1

37 Anden frugt- og bærart 0.6 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9

38 Planteskoleareal 2.6 2.5 2.3 2.3 2.3 2.5

39 Braklægning med græs
1

206.6 196.9 175.2 167.5 153.6 70.7

40 Øvrige arealer - (kode 310+901+902) 2.3 2.5 2.5 2.4 3.1 1.4

(40) Udyrket mark (310) + Natur og naturlignende areal (kode 901+902)
1

22.6 21.4 23.0

41 Juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord 9.6 9.8 22.5 21.2 20.1 20.8

Dyrket areal 2468.5 2478.8 2574.2 2570.8 2561.1 2631.9

1
Udelades ved beregning af dyrket areal
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Trin 1: Første trin er at beregne udtagne arealer det pågældende år, som vist i tabellen herunder.    

I eksemplet her er anvendt data fra enkeltbetalingsordningen, men i PD’s videre arbejde med 

normreduktionen bør data hentes fra faktiske registreringer af aftaler (DFFE og Skov og 

Naturstyrelsen), herunder oplysning om forhistorie for udtagne arealer. 

 

Udtagne arealer i alt i form af natur, skovrejsning og vådområder steg fra 7.600 ha i 2006 til 

16.300 ha i 2009, og i f.eks. 2008 medførte ændringer i forhold til 2007, plus udtagning til byer og 

veje, at den samlede ændring bliver 12.000 ha.  

 

Beregning af landskvoten, korrigeret for udtagne arealer, beregnes herefter som vist i tabellen 

herunder. 

 

F.eks. beregning af korrigeret landskvote i 2009/2010 foretages på følgende måde:  

1. I 2008 blev det dyrkede areal opgjort til 2.631.900 ha. 

2. I perioden fra 2007 til 2008 er der udtaget 12.000 ha til byer, veje, natur, skovrejsning 

og vådområder. 

3. For planperiode 2008/09 kan det beregnes at den gennemsnitlige kvote var 149,4 kg 

N/ha (=382506/2561,1), hvilket betyder at landskvoten i planperiode 2009/10 skal 

reduceres med 149,4 x 12.000 = 1792200 kg N = 1792,2 tons N. Dvs. at den korrigerede 

landskvote i 2009/10 bliver 380714 tons N (=382506 – 1792,2). 

Udtagne arealer, 1000 ha: 2006 2007 2008 2009

Natur (kode 901 + 902) 6.9 8.5 10.7 15.5

Skovrejsning på tidligere landbrugsjord (kode 582) 0.5 0.6 0.5 0.6

Vådområder brugt som udtagning (kode 317) 0.2 0.2 0.1 0.2

Udtagne arealer i alt, excl. Byer & veje 7.6 9.3 11.3 16.3

Ændringer i udtagne arealer i forhold til året før: 2006 2007 2008 2009

Natur (kode 901 + 902) 1.6 2.2 4.8

Skovrejsning på tidligere landbrugsjord (kode 582) 0.1 -0.1 0.1

Vådområder brugt som udtagning (kode 317) 0.0 -0.1 0.1

Byer & veje (fremskrivning) 10.0 10.0 10.0

Ændringer i alt 11.7 12.0 15.0

Planperiode 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Basiskvote / kvote korrigeret for udtagne arealer (tons) 384255 382506 380714 378544

Kvotereduktion (tons) 1748.8 1792.2 2169.8

Kalenderår 2006 2007 2008 2009

2570.8 2561.1 2631.9Dyrket areal (1000 ha) fra Tabel 1
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Trin 2: En eventuel yderligere reduktion som følge af ændret afgrødefordeling foretages som 

hidtil. 



Bilag C. Gruppering af NAER-afgrødekoder og afvigelser fra Danmarks Statistik 

Gruppering af NAER afgrødekoder og afvigelser fra grupperingen i Danmarks Statistik i henhold til 

oversættelseskoder fra DS. 

Gruppering af NAER 

afgrødekoder NAER-kode 

Gruppering i Danmarks Statistik, hvis afvigelse 

fra gruppering i dette notat 

   

Korn   

Vårbyg 1  

Vårhvede 2, 6  

Havre 3  

Vinterhvede 11, 13  

Vinterbyg 10  

Rug 14, 15  

Triticale 16  

Majs til modenhed 5  

KornAndet 4, 7, 17 Kode 7 (Korn og bælgsæd) placeres under Helsæd 

Bælgsæd til 

modenhed 30-36  

   

Frø til udsæd 101-126, 650-669 

Kode 650 (ChrysantemumG) placeres under 

Grøntsager i øvrigt 

   

Industrifrø   

Vårraps 21  

Vinterraps 22  

Andre olieafgrøder 

23-25, 40-42, 180-

181, 777  

   

Rodfrugter   

Kartofler 150-154, 991  

Sukkerroer 160-162 

Kode 161 (Cikorierødder) og 162 (andre 

industriafgrøder) placeres under foderroer 

   

Græs og grøntfoder i omdrift  

Helsæd 210-215, 220-235  

Foderroer 280-283   



Majs 5, 216  

Lucerne 

171-172, 262, 273-

274, 284-285  

Græs og kløvermark i 

omdriften 

170, 173-174, 260-

261, 263-270,  286-

288  

   

Varigt græs 

250-259, 272-279, 

350  

   

Gartneriprodukter 400-570 

kode 500 (Buske og træer) og 503 (et og toårige 

planter) placeres under ”Andre afgrøder” 

Juletræer og 

pyntegrønt 583, 584  

Energiskov, særlige 

kulturer 591-598 

kode 591 (Lavskov) placeres under Træer, ikke udtaget,  

kode 592-597 placeres under andre afgrøder 

kode 598 (Sorrel) placeres under Grøntsager i øvrigt 

   

Brak, særlig miljøordning, udyrket, 

naturlign.  

Almindelig braklægning 300-304, 307  

Særlige afgrøder: 

miljøordninger 311-333 koderne 330-333 placeres under Andre afgrøder 

Randzone 340, 341, 9991-9993  

Udyrkede arealer, 

vildtagre 271, 310 Kode 271 (Vildtagre) placeres under Varig græs 

Øvrige afgrøder, 

naturlign. 900-904, 907-908 Placeres under andre afgrøder 

Andre afgrøder 800, 801, 910   

   

Skov   

Skov med norm 581, 582 585-588,   

Skov uden norm 580, 589  
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