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Miljøregulering: Danske landmænd
drømmer om svenske tilstande
Vandmiljøet er væsentligt bedre end EU’s
grænseværdier for kvælstof og fosfor.

Usikkerhed
fortsætter
SELVOM FLERE SVINEPRODUCENTER har fået
bevilget støtte fra staten til at bygge nye slagtesvinestalde, så tøver en del af dem med at bygge.
De er usikre på, om det kan betale sig – selv når
statsstøtten indregnes.
DET ER DYRT at producere slagtesvin i Danmark,
og derfor afhænger landmændenes beslutning af,
om de tror på en fremtidig svinenotering, der kan
matche deres fremstillingspris på grisen. Endnu
har de ikke set tilstrækkeligt med tegn på dét.
Danish Crown har ganske vist som mål at øge noteringsforspringet til konkurrenterne til 83 øre pr.
kilo inden 2021. Et stærkt og modigt mål. Men lige
nu venter producenterne imidlertid på tegn på, at
Danish Crown for alvor rykker.
PRODUCENTERNE VED SELVFØLGELIG godt, at
det ikke er nogen nem øvelse at rykke yderligere
fra konkurrenterne. Måske har de også respekt
for de tiltag, Danish Crown har iværksat for at
skabe et fundament for øget indtjening. Men producenterne har også set, at »håbet er lysegrønt«
– at flotte målsætninger i et – tilsyneladende –
veldrevet selskab pludselig kan blive spoleret af
alvorlige økonomiske blødninger i et datterselskab
eller lignende – det være sig Tulip, Kongskilde hos
DLG eller Arlas tyske og engelske marked, som
pludselig ikke var så gode, som man ellers troede.
Også Danish Agro kender til store økonomiske
blødninger i Tyskland.
DET ER SELVFØLGELIG altid en god diskussion
værd, om problemet med økonomiske blødninger
skyldes, at selskaberne er ejet af andelshavere,
der søger indflydelse via et repræsentantskab.
Det behøver nu ikke nødvendigvis være tilfældet.
Eksempelvis har det tyske privatejede slagte- ANSVARLIGHED
riselskab Tönnies ramt Derfor afhænger
en mur i deres danske
landmændenes besatsning, mens det går
anderledes fint for sel- slutning af, om de
skabet i Tyskland. Så tror på en fremtidig
måske er der i højere svinenotering, der
grad tale om et bran- kan matche deres
cheproblem i Danmark.

fremstillingspris på
grisen. Endnu har
de ikke set tilstrækkeligt med tegn på
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HVIS DE DANSKE politikere kunne afhjælpe problemet, var det
nok allerede sket. Men
flertallet af de danske
politikere ønsker måske i virkeligheden ikke en
større slagtesvineproduktion i Danmark?

SÅ MAN FORSTÅR godt nogle slagtesvineproducenters forsigtighed, når de ser på deres afregning
og den politiske usikkerhed i kombination med et
Danish Crown, der ser ud til at gøre meget rigtigt
– for eksempel forsøger at sælge flere højtforædlede fødevarer med et større potentiale for profit
– og alligevel ikke formår at rykke yderligere væk
fra konkurrenterne. Selvom der kan være mange
gode grunde til dét, så skaber det en usikkerhed,
som ingen ønsker – men som alligevel er der.

Udledningen af kvælstof i åer i Sverige er på det halve af EU’s grænseværdier – selvom mange svenske
landmænd må give planterne alt det, de kan »spise«.
- Giv os de samme vilkår i Danmark, lyder opfordringen til politikerne i Folketingets Fødevare- og Miljøudvalg.

MILJØ
AF MORTEN IPSEN

n En række danske landmænd og

folk med tilknytning til landbruget
opfordrer i klare vendinger de danske
politikere til at se nærmere på erfaringer fra miljøreguleringen i Sverige.
- Svenskerne er 10 år foran os. Det
er helt klart der, vi skal kigge hen,
hvis vi skal lære noget om miljøregulering her i Danmark, siger Torben
Vagn Rasmussen, der udover at være
cand.merc. fra CBS-Handelshøjskolen har drevet Skovgården ved Ringsbjerg, Køge.
I onsdags havde tre repræsentanter fra dansk landbrug foretræde for
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, nemlig de to landmænd Johan
von Rosen, Rudbjerggaard & Fredsholm godser, Vestlolland, og Gustav
Schroll, Lykkenssæde, Sydfyn, samt
Johannes Mouritsen, der er docent
emeritus på Copenhagen Business
School.
Ved foretrædet på Christiansborg

Vandmiljø i Skåne

af planterne på markerne kan være
godt for både Danmark og det danske miljø, hvis man benytter sig af
de erfaringer, som svenskerne har
gjort sig, forklarer Johan von Rosen,
der deltog i foretrædet, til Effektivt
Landbrug.
- Der er ingen grund til at opfinde
den dybe tallerken, når den ligger lige
omme på den anden side af sundet,
tilføjer han.

blev politikerne sat specifikt ind i
vandmiljøet i Skåne, fordi landbrugsdriften her er intensiv og under de
samme klimatiske og jordbundsmæssige forhold som på øerne i
Danmark og dele af Østjylland.
Johan von Rosen, Gustav Schroll
og Johannes Mouritsen forklarede
de tilstedeværende 14 politikere, at
selvom mange skånske landmænd
må give planterne alt det, de kan
»spise«, så medfører det ikke mere
udvaskning i åerne – snarere tværtimod, viser målinger foretaget siden
1983 i en række åsystemer.

Fleksibilitet
Den tilsyneladende fleksible svenske
miljøregulering står i grel modsætning til danske forhold, hvor mange
landmænd oplever, at en obligatorisk kvælstofkvote på eksempelvis
200 kg pr. hektar i hveden begrænser
udbyttet.
Budskabet til politikerne er derfor,
at økonomisk optimal gødskning

Mere vejledning
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MEST GOD LERJORD

ØERNE & DELE AF ØSTJYLLAND
SOM SKÅNE

EFTER PLANTENS BEHOV

HVEDE KVOTE 200 KG/HA

FOSFOR

MAX 22 KG/HA

MAX 30 KG/HA

HUSDYRGØDNING

170 KG N/HA

2,3 DE/HA

55%

75%

RANDZONER

INGEN

INGEN

EU 5% MFO

HANDELSAFGRØDER
UDEN SPRØJTNING

EFTERAFGRØDE AF 2 SORTER

INGEN

10 – 15 % EFTER
HUSDYRHOLD

60 %

70 %

LANDMAND BESLUTTER

STATEN BESLUTTER

Krav til udnyttelse

ANDRE EFTERAFGRØDER
VINTERGRØNNE
MARKER
MINI VÅDOMRÅDE
Kilder: www.omlandbrugetnu.dk

tilføj hvede under DK

VILKÅR SOM I SKÅNE

4,5 - 5 mg /liter

11,3 mg /liter

FOSFOR (PO4 - P)
Laksefiskevand

0,15 – 0,08 mg/l

0,2 mg/l

Frans W Langkilde

EU Vandrammedirektiv
EU Fiskevandsdirektiv

Politikere tager
på studietur hinsidan

Fleksibel
Regnskabstal
svensk
2016
regulering
Landmænd, der – helt frivilligt –
deltager i den svenske stats
store vejledningsprojekt, »Greppa
Näringen«, gør brug af forskellige
videnskabsbaserede metoder for
at udnytte næringsstofferne bedst
muligt. Eksempler:
n Tildeling af kvælstof 4-6 gange i løbet af sæsonen i takt med, at planterne »spiser op« jf.
målinger af biomasse og klorofyl

n Hver uge i vækstperioden får landmændene

gratis Cropsat-satellitbilleder af markens biomasse med gps-koordinater stillet til rådighed

n Landmændene skal én gang årligt indberette

et relativt simpelt lagerregnskab for kvælstofindholdet i jorden til myndighederne. Det sker
ud fra den tilførte gødning, høstudbyttet pr.
afgrøde, m.m.

n Esben Lunde Larsen nåede

Ligheder og forskelle mellem Skåne og Danmark

DANMARK

KVÆLSTOF (Nitrat-N)
Overfladevand

Kilder

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

SKÅNE

EU GRÆNSEVÆRDI

Kilder: Frans W. Langkilde, dansk landmand i Sverige, og EU

Johannes Mouritsen, der også deltog i foretrædet, mener, at de danske
myndigheder kan lære meget af den
svenske stats tilgang til landmændene.
- Relationen mellem stat og landbrug i Sverige bygger meget mere
på vejledning end på kontrol. Det
fik vi også lejlighed til at forklare de
danske politikere, og de virkede til at
være interesserede og spørgelystne,
fortæller Johannes Mouritsen til Effektivt Landbrug.
Han fremhæver blandt andet, at
den svenske stat desuden giver op
til 90 procent i tilskud til etablering
af minivådområder til kvælstof- og
fosforfælder i åløb og markdræn –
plus årlige driftstilskud.
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inden sin afgang som miljø- og
fødevareminister at bede sit
ministerium om at arrangere
en studietur til Sverige for at
undersøge, »om der er elementer i den svenske tilgang
til miljøregulering af landbruget, som vi i Danmark i højere
grad kan lade os inspirere af«.
Det fremgår af et svar til
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg på foranledning af
et spørgsmål fra Carsten Bach
(LA). Han havde bedt ministeren forholde sig til Effektivt
Landbrugs artikel »Se til Sverige – de kan holde gødningsreglerne enkle« bragt den 31.
marts.
I svaret kan man desuden
læse Landbrugsstyrelsens forklaring på, hvordan det kan
være, at Danmark og Sverige
har forskellig miljøregulering.
Først og fremmest gør den
svenske tilgang til miljøreguleringen »det vanskeligt at
sammenligne med danske
forhold«, skriver Landbrugs-

Kilde: www.omlandbruget.nu

Bedre
Regnskabstal
udbytter2016
i Sverige
Resultater fra svenske landbrug:
n Hvede med protein på 11,5-12,5 % - dvs. 1-2
procentpoint højere end i Danmark

n Hvedeudbytter på 11-12 ton/ha – dvs. 20-30 %
større end hvedeudbyttet på god lerjord
i Danmark

n Skånske landmænd opnår ofte en præmie på 2025 kroner pr. hkg hvede ved levering til danske
møllere og til norsk laksefoder

Kilde: www.omlandbruget.nu

styrelsen. Mens den danske
miljøregulering således har fokus på kvælstof, har den svenske regulering fokus på fosfor,
fordi Sverige har mange søer,
hvor fosfor kan give miljøudfordringer, forklarer styrelsen.

Høj dyretæthed
Landbrugsstyrelsen giver også
en forklaring på, hvorfor dele
af den danske miljøregulering
ser ud, som den gør:

»De obligatoriske kvælstofnormer og harmonikravet i Danmark afspejler den
høje dyretæthed – primært fra
svineproduktionen«, skriver
styrelsen således.
Samtidig gør Landbrugsstyrelsen opmærksom på, at
den frivillige ordning »Gruppa
Näringen«, som regulerer 40
procent af landbrugsarealet i
Sverige, »kun udgør et delelement af den samlede svenske
regulering«.
Gødningstildelingen i Sverige reguleres både gennem
obligatoriske fosfornormer og
ved begrænsning af udbringning af maksimalt 170 kg N/
ha fra husdyrgødning, tilføjer
styrelsen.
mip

n Effektivt Landbrug var med
på en studietur til Sverige, som
nu afføder en studietur særligt
for politikerne i Folketingets
Miljø- og Fødevareudvalg.
Udvalget skal se nærmere på
den svenske miljøregulering.
Her ses et udsnit af artiklen fra
den 31. marts om udbyttet af
studieturen.

Produktionsdirektør
Mulighed for medejerskab
1.400 søer og 40.000 slagtesvin
Selvstændig, driftig og professionel produktionsdirektør søges til Westh Agro på
Bornholm bestående af to større sohold med slagtesvineproduktion.
Du får ansvaret for hele svineproduktionen, ledelse og udvikling samt 12 medarbejdere. Du bliver en del af det professionelle gårdråd og indgår i de strategiske
overvejelser, ligesom du medvirker til styring og administrering af økonomiske
forhold.
Det forventes, at du er faglig dygtig, engageret, initiativrig og har veludviklede
lederegenskaber, samt lyst og vilje til at skabe forbedringer. Det er en forudsætning, at du taler dansk såvel som engelsk.
Du tilbydes en attraktiv lønpakke, bonusordning og tilbud om muligt senere medejerskab. Bolig ingen hindring. Ansættelsesstart er senest 1.8.2018 eller hurtigst
muligt.
Ansøgning og CV fremsendes senest d. 21. maj 2018 til Skovsted agro ApS,
hvor også eventuelle spørgsmål kan rettes til.
Bemærk, at der medvirker ekstern rekrutteringskonsulent i ansættelsesprocessen.

Skovsted agro ApS
Nordkystvejen 1c.
DK-8961 Allingåbro
www.skovsted-agro.dk
Tel. +45 2967 7752
ks@skovsted-agro.dk

