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Årets tema:

Bæredygtig planteproduktion
Hvad sker der, hvis vi mister glyphosat?

Glyphosat bringer følelserne i kog. Planteproduktionen i det 
konventionelle landbrug er bundet op på anvendelsen af 
glyphosat, samtidig skræmmes forbrugerne af retssager i 
USA om glyphosats påståede sundhedsvirkninger.

Hvordan skaber vi en konstruktiv dialog baseret på 
pålidelige data?

Vi tager glyphosat op som tema på sektionens Vinterseminar. 
Panelet er sammensat, så både forskellige interessenter og den 
faglige indsigt i anvendelse og forbud af midlet repræsenteres.

Giv dit liv et 
serviceeftersyn
Peter Qvortrup Geisling, 
TV-læge

Paneldebat om glyphosat 
med moderator
Marie Louise Boisen 
Lendal, stifter og direktør, 

Tænketanken Frej

Temperaturmåling 
på den aktuelle, 
globale økonomi
Henrik Drusebjerg, 
chefstrateg, Danske Bank 
Wealth Management



Glyphosats godkendelse 
udløber i 2022
Glyphosat er godkendt som pesticid i 
EU frem til 15. december 2022, hvor-
efter godkendelsen skal fornyes. 
Fornyelsesprocessen er allerede sat i 
gang, og senest d. 15. december 2019, 
tre år før udløbet af den nuværende 
godkendelse udløber, skal producen-
ter, som fortsat ønsker at anvende 
glyphosat, indsende en ansøgning om 
fornyelse. 

Denne procedure er ikke særegen for 
glyphosat. Alle pesticider skal med 

mellemrum gennem en godkendel-
sesproces i EU-regi. Det er med til at 
sikre, at erhvervet benytter de mest 
effektive og skånsomme pesticider.
I 2014 blev det opgjort, at salget af 
pesticider samlet i Danmark lå på 
0,75 kg/ha. Til sammenligning var 
salget samme år i Sverige på 0,82 
kg/ha, i Tyskland 2,76 kg/ha og i 
Nederlandene 5,77 kg/ha.

Glyphosat er det mest anvendte 
pesticid på verdensplan
Glyphosat er det aktive stof i ukrudts-
midlet Roundup, som har været på 

det danske marked i mere end 40 år. 
Glyphosat anvendes bredt i landbru-
get, fordi dets specifikke virkning på 
kvikgræs og rodukrudt nedsætter 
behovet for harvninger. Når markerne 
ikke skal harves for at holde ukrudtet 
nede, er det muligt at bruge markerne 
til efterafgrøder, efter primærafgrøden 
er høstet. Glyphosat har dermed væ-
ret med til at muliggøre den moderne 
landbrugsbedrift, hvor man ved hjælp 
af efterafgrøder sikrer en maksimal 
udnyttelse af kvælstof i jorden.

Glyphosat er det mest anvendte 

Hvad ved vi om glyphosat?
Af Søren Thorndal Jørgensen og Kathrine Krabbe

Vi sætter dagsordenen og er dit talerør i Landbrug & Fødevarer på 

de forhold, der har særlig betydning for de større jordbrug.
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pesticid på verdensplan. I Danmark 
som i resten af EU er anvendelsen 
strengt reguleret. Selvom man kan 
finde lave restkoncentrationer af glyp-
hosat i høstede afgrøder, finder man 
kun sjældent overtrædelse af grænse-
værdierne.

Tvivlen om glyphosat
Selvom, eller måske netop fordi, 
glyphosat er så udbredt, har det også 
stor bevågenhed og mistænkes for at 
være kræftfremkaldende. Miljøstyrel-
sen har flere gange og senest i oktober 
2014 konkluderet, at det er sikkert at 
anvende glyphosat, både for sundhed 
og miljø, og bakker op om en forlæn-
gelse af godkendelsen for glyphosat i 
EU-regi.

EFSA, European Food Safety Authority, 
har ligeledes vurderet, at glyphosat 
er sikker at bruge. EFSA har brugt et 
stort datasæt, hvor producenternes 
egne undersøgelser også indgår. WHO 
finder i modsætning til EFSA, at der 
sandsynligvis er kræftrisiko forbundet 
med anvendelsen af glyphosat. WHO 
har brugt et andet og mindre datasæt 
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end EFSA uden producenternes egne 
undersøgelser.

Et stort nordisk kræftstudie blandt 15 
mio. mennesker viser, at danske land-
mænd har en af de laveste forekom-
ster af kræft af alle erhvervsgrupper til 
trods for stor eksponering af pesticider. 

Kun ligger de danske landmænd lidt 
over gennemsnittet, når det gælder 
læbe- og hudkræft, men det skyldes 
sandsynligvis, at landmænd er meget 
udendørs og bliver udsat for solstråler i 
ansigtet uden at bruge beskyttelse.

Nyt ansigt i Sekretariatet
 
Mange af jer har allerede været i kontakt med Sektionen for Større Jordbrugs nye 
koordinator Kathrine Steenbuch Krabbe.

Kathrine er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet og har tidligere 
arbejdet på Det Kongelige Teater. Hun vil i sekretariatet ved Sektionen for Større 
Jordbrug være medlemmernes naturlige indgang og varetage kommunikation og 
medlemsarrangementer m.v.

SIDE 3



Mandag d. 3. februar

Årsmøde og vinterseminar
Program

  10:30-15:00 Årsmøde for medlemmer 

  Vinterseminar

Årets tema: Bæredygtig planteproduktion

 Paneldebat om glyphosat

Hvordan ruster vi os i planteproduktionen til en verden uden glyphosat? Hvad har vi af dyrkningsmæssige tiltag i værktøjskassen, og 
hvilke forskningsspor skal man igangsætte?  
Paneldebatten indledes med et indlæg med fakta om glyphosat og fortsætter derefter som en modereret debat.

 Kl. 15.30  Fakta om glyphosat
af Nina Cedergreen, Københavns Universitet
Hvad betyder et forbud af glyphosat og pesticider generelt for landbruget som klimaneutralt erhverv,  
biodiversiteten, vandmiljøet og fødevaresikkerheden?  
En kort opsummering af de seneste undersøgelser af emnet.

 Kl. 16.10  Paneldebat
Moderator Marie-Louise Boisen Lendal, Tænketanken Frej

Deltagere er: 
René Christensen, Dansk Folkeparti
Teknologien til en markant nedbringelse i brugen af plantebeskyttelsesmidler herunder glyphosat er 
tilstede, den skal udbredes, her kan det blive nødvendigt at finde en model for tilskud fra staten for, 
at dette kan gå langt hurtigere.  

Sebastian Jonshøj, Danmarks Naturfredningsforening 
I DN mener vi, at det må være muligt at opretholde et moderne, rentabelt og effektivt landbrug i 
pagt med naturen uden brug af sprøjtemidler. Og den opfattelse tror vi faktisk deles af en stor del 
af den danske befolkning.

Carl-Emil Larsen, DANVA 
Vi kan ikke gøre noget ved de fejl, der er begået tidligere, men vi kan skabe rammerne for en fremtid, hvor 
pesticidforurening ikke længere er et stort problem.Det kræver bare, at politikerne beslutter, at der ikke 
længere skal bruges pesticider i vigtige og sårbare indvindingsområder.

Troels Toft, SEGES
Glyphosat udgør i dag en uhyre vigtig brik i en både klimavenlig og bæredygtig planteproduktion. 
Et forbud baseret på følelser i stedet for fakta vil få vidtrækkende konsekvenser for både klima, 
vandmiljø og landmænd

 Kl. 17.30 Pause 
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 Kl. 18.15  Giv dit liv et serviceeftersyn
af Peter Qvortrup Geisling
Det er aldrig for sent at udleve sine drømme. ”Humor skal jo være så sundt, så jeg har masser af sjove og 
tankevækkende historier med.” Peter holder foredrag med finurlige historier fra TV-konsultationen.

 Kl. 19.15  Pause

 Kl. 19.30  Middag

Mandag d. 3. februar - fortsat

Tirsdag d. 4. februar 

Se resten af programmet på næste side 

  Økonomi 

 Kl. 9.00 Temperaturmåling på den aktuelle, globale økonomi
af Henrik Drusebjerg, Danske Bank Wealth Management. 
Vi står over for en konjunkturnedgang. Hvad betyder det for Danmark, og hvilke konsekvenser har en konjunktur-
nedgang for landbruget, renter, aktier og soliditet?

 Kl. 9.30 Taktik i grovvarehandel
af John Jensen, AgroMarkets A/S
Hvordan sikrer du dig, at du handler med vinderne i markedet? Fakta er, at 50% af alle landmænd er dårligere end 
gennemsnittet. Så hvordan sikrer du dig, at du handler med de bedste 25%?

 Kl. 10.00 Råvarehandel i disruption, køb og salg af korn og råvarer på en digitaliseret platform
af Ida Boesen, Commoditrader Billede
Nye handelsplatforme giver nye muligheder for at handle direkte med modtageren. Hvad betyder det for markeds-
priserne, hvad skal man være opmærksom på, og hvilke muligheder giver det den enkelte landmand?

 Kl. 10.45  Pause

   Den grønne omstillings forretningsmuligheder
 
 Kl. 11.00 Græsprotein og CO2 lagring 

af Steen Bitsch, Vestjyllands Andel
Hvad betyder græsprotein og CO2-lagring for for klimaet og for den enkelte landmand. Hvordan kommer vi i gang 
med produktionen, og hvad skal vi være opmærksomme på?

 Kl. 11.30 Produktion af biobrændstof og biokul
Jesper Ahrenfeldt, DTU
Hvordan kan landbruget bidrage til øget produktion af bæredygtige biobrændstoffer, og hvad er klimapotentialet 
for biokul. En præsentation af potentialer, udfordringer og synergier ved pyrolyse af restprodukter fra landbrugs-
produktion.

 Kl. 12.00  Frokost
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 Kl. 14.00  Pause

    Tre virksomhedsportrætter

 Kl. 14.30  Tanker og strategier ved køb af godser og hovedbygninger 
af Henrik Uldall Borch, Stenbjerg Ejendomme
Er alle historiske bygninger lige gode? Hvilke overvejelser gør man sig, når man sætter underskriften på  
købsaftalen? Og hvordan sikrer man et godt projekt, når det rigtige arbejde på bygningen går i gang?

 Kl. 15.00  Strategisk virksomhedsudvikling på Bregentved
Af Anders Dolmer, Bregentved
Bregentved har igennem langsigtet strategi udviklet virksomheden med fokus på bæredygtighed. 
Hvilke udfordringer og muligheder giver klimadebatten og den kommende klimalov jordbruget?

 Kl. 15.30  Udvikling med respekt for det nye og det gamle
af Søren Wümpelmann Juhl, Skaarupgaard Gods
På Skaarupgaard ønsker vi at skabe næring til livet. Hvad gør vi for at udvikle Skaarupgaard som sted 
og virksomhed for kommende generationer. Hvad kan Skaarupgaard bidrage med i en bredere sammenhæng?

 Kl. 16.00  Afslutning og evaluering

Tirsdag d. 4. februar - fortsat

SPOR  
A

SPOR 
B               Planteproduktion

 Kl. 13.00 Udviklingen i udbytter og frugtbarhed i  
  de langvarige jordbearbejdningsforsøg

af Annette Vibeke Vestergaard, SEGES
Hvad fortæller forskningen om Conser-
vation Agriculture? Hvilke forhindringer 
møder metoden i praksis? 

 Kl. 13.30  Nytænkning og fokus på den gode jord,  
  på maskinparken og på dieselforbrug

af Riber Hog Anthonsen, landmand
Hør en landmands egne erfaringer med 
Conservation Agriculture. Hvilke fordele 
er der ved at sætte ploven på pension, og 
hvornår må man alligevel hente den frem?

               Historiske bygninger

 Kl. 13.00  Liv og forretning i historiske bygninger. 
af Marco Berenthz, Norrøn 
Hvordan bruger man bygningskulturen 
som en løftestang i forretningsdriften og 
dialogen med myndighederne? 
Hør arkitektens erfaringer med at etablere 
hoteldrift i historiske bygninger. 
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YaraMila® - kvalitetsgødninger fra Yara
YaraMila STARTER er en stærk NPK-gødning med et højt 
indhold af fosfor, hvor forholdet mellem P og K er nøje af-
stemt. Yderst velegnet til placering ved såning.

På Aspagaarden er valget faldet på YaraMila STARTER, fordi 
det er den mest effektive og rationelle løsning. Den bliver 
brugt til vårbyggen og hveden for at dække behovet for fos-
for og kalium og for at få den bedste start på afgrøden.

“Keep it simple” - det er mottoet på Aspagaarden og hele 
grundlaget for driften på gården. “Derfor faldt valget på 
YaraMila STARTER, der kan spredes optimalt på 36 meter 
og sikrer den rette “madpakke” for vores vårbyg og hvede.”

Kurt Skovbjerg, medejer og driftsleder på Aspagaarden ved Hørve.

yara.dk/npk



Årsmøde og 
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Praktiske oplysninger
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Større Jordbrug
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1609 København V

T  +45 3339 4000
F  +45 3339 4141
E  stoerrejordbrug@lf.dk
W www.stoerrejordbrug.dk
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Deltagere
Årsmødet 3. februar kl. 10.30-15.00 er 
forbeholdt medlemmer af Sektionen 
for Større Jordbrug og disses ledsagere 
samt særligt inviterede gæster. 

Vinterseminaret 3. og 4. februar er 
åbent for alle.

Tilmelding foretages på 
www.stoerrejordbrug.dk. 
Tilmelding er bindende.

Bekræftelse
Cirka en uge før årsmødet og vinter-
seminarets afholdelse fremsendes 
bekræftelse for deltagelsen.

Deltagergebyr årsmøde og vinterseminar

For medlemmer
Prisen for deltagelse i årsmøde og vinterseminar inkl. overnatning og 
fuld forplejning er 2.800,00 kr. pr. person i enkeltværelse og 2.400,00 kr. 
pr. person i dobbeltværelse.

Deltagelse i årsmøde (kl. 10.30-15.00 d. 3. februar) er gratis, mens 
deltagelse i vinterseminar uden overnatning er 1.900,00 for begge dage 
eller 1.400,00 pr. dag.

For ikke-medlemmer
Ikke-medlemmer kan deltage i vinterseminaret d. 3. februar fra kl. 15.30 
og d. 4. februar. Prisen er 3.300,00 kr. pr. person i enkeltværelse og 
2.900,00 kr. pr. person i dobbeltværelse.
Deltagelse i vinterseminar uden overnatning er 2.400,00 kr. eller 
1.900,00 kr. pr. dag.

Priser er ekskl. moms. 

Spørgsmål om arrangementet kan rettes til Kathrine Krabbe 
på 3339 4548 eller katk@lf.dk.


