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I forbindelse med udarbejdelse af loven om 
naturnationalparker på statens arealer, har 
regeringens støttepartier og interessenter 
efterspurgt, at det også bliver muligt at 
udpege naturnationalparker på private og 
kommunale arealer. Det fremgår i lovens 

bemærkninger, at ”der er potentiale for, at 
kommunale og private arealer kan indgå 
helt eller delvist i fremtidige naturnational-
parker”. Miljøministeriet er nu i gang med at 
se på, hvordan en ny lov kan give hjemmel 
til at udvide naturnationalparkerne til også 

at kunne omfatte private og kommunale 
arealer. Udgangspunktet er at det er private 
og kommunale arealer, som grænser op til en 
eksisterende naturnationalpark, hvilket i sig 
selv betyder, at det kun er få lodsejere, det 
kan blive aktuelt for.

De foreløbige overvejelser 

om en ny lov

L&F har haft et første møde med Miljø-
ministeriet om det kommende lovforslag. 
På mødet oplyste ministeriet om deres 
foreløbige overvejelser, og L&F gav vores 
besyv med omkring vores centrale opmærk-
somhedspunkter. 

Overordnet er L&F positivt indstillet overfor 
naturnationalparker, men det er uklart, hvil-

Nyt lovforslag på vej om udvidelse af naturnationalparker 
til private og kommunale arealer

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG            INVITATION VINTERSEMINAR

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

de forhold, der har særlig betydning for de større jordbrug.

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SIDE 2



Skagens Odde/Bunken

Tranum

Fussingø

Rold Skov

Hanstholm

Vester Thorup

Læsø Klitplantage

Almingen

Pamhule og Hindemade

Ulvshale Skov*

Bidstrupskovene

Stenderupskovene

Gribskov

Horserød Hegn

Stråsø
Kompedal Søhøjlandet

Nørlund Plantage 
og Harrild Hede 

Husby Klitplantage

Tisvilde Hegn

Hald Sø

Mols Bjerge

Kaløskovene

Svanninge Bakker*

Draved Skov og Kongens Mose

Sydlangeland*

21 forslag til de næste op
mod ti naturnationalparker
Allerede udpegede 
naturnationalparker

* Under 500 hektar

Philip Brask 
Madsen 
Landbrug & 
Fødevarer

ken fordel landmanden har ved at blive en 
del af en naturnationalpark. Det er afgøren-
de at en udvidelse af naturnationalparkerne 
til private arealer sker på frivillig basis og 
med fuld erstatning samt gennem ordentlig 
inddragelse af lodsejerne. På nuværende 
tidspunkt er der generelt utilfredshed 
med den inddragende proces flere steder, 
hvor især naboer ikke føler sig inddraget. 
Ministeriet lægger op til, at en lodsejer kan 
udtræde når som helst, og det bør i så fald 
fremgå meget tydeligt i loven, hvordan man 
udtræder af en naturnationalpark. 

Svært at se et incitament til at 

indgå i en naturnationalpark

L&F har trykprøvet de første meldinger fra 
ministeriet i Udvalget for Større Jordbrug. 
Konklusionen var klar: Det er svært at se, 
hvad motivationen er for at gå med i en na-
turnationalpark, når man har en bedriftsøko-
nomi, som skal hænge sammen. Ministeriet 
lægger således op til, at der ikke skal være 
fuld erstatning til lodsejerne for at lægge 
arealer til naturnationalparken. 

Hvis lodsejeren så bare kunne modtage 
EU-tilskud (fx pleje af græs- og naturarealer) 
for de pågældende arealer, kunne der være 
lidt økonomi i det. Ministeriet har bare end-
nu ikke afklaret, om det vil være muligt for 

lodsejeren at modtage tilskud. Umiddelbart 
ser det ikke ud til at blive en mulighed, fordi 
der ikke må være landbrugsdrift indenfor 
naturnationalparkens grænser. Det står som 
bekendt i den nuværende lov for naturnati-
onalparker på statens arealer. Der kan dog 
muligvis være en erhvervsmæssig positiv 
brandingværdi ved at være en del af en 
naturnationalpark. De dispensationer, som 
staten har lagt op til i den nuværende lov, fx 
Skovloven, Hegnsloven, Lov om Dyrevelfærd, 
forventes også at gælde på de private og 
kommunale arealer, hvilket måske kan tælle 
på den positive side.

Flere ubesvarede spørgsmål

Som det fremgår, er der mange ubesvarede 
spørgsmål. Og det er uden at nævne de 
spørgsmål, der opstår i forbindelse med en 
evt. samforvaltning af de udsatte dyr mellem 
stat, kommune og lodsejer, herunder hvem 
der har ansvaret for dyrene. 

Efter vores første møde med ministeriet og 
efterfølgende drøftelse i Udvalget for  Større 
Jordbrug, står det klart, at det på nuværende 
tidspunkt ikke ser ud til at blive attraktivt for 
landmanden at gå ind i. Men vi må se, hvad 
det videre arbejde bringer.
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Årsmøde og vinterseminar
Program

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG            INVITATION VINTERSEMINAR

Fremtidens EU-politik
Niels Lindberg, 
EU-politisk chef hos 
Landbrug & Fødevarer 

14.30

MANDAG D. 31. JANUAR

10:30-14:00 ÅRSMØDE FOR MEDLEMMER

VINTERSEMINAR
ÅRETS TEMA: KIG MED IND I FREMTIDEN

Niels Lindberg Madsen vil – set fra landbrugets perspektiv – beskrive, hvordan reformen af 
EU’s landbrugspolitik vil blive udmøntet i Danmark, men også tegne perspektiverne for den 
længere udvikling på baggrund af blandt andet Europa-Kommissionens Green Deal og 
Farm2Fork-strategien, der skal identificere og skabe de løsninger, der skal flytte landbruget 
igennem den grønne omstilling de kommende år.

Fremtidens EU-politik fra 
politikerens synspunkt 
Asger Christensen, medlem af 
Europa-Parlamentet for Venstre.

15.00 Asger Christensen vil fortælle om sine oplevelser som politiker i EU-Parlamentet og 
hvordan det opleves at arbejde med beslutningsprocesser eksempelvis vedr. CAP2020, 
Farm2Fork-strategien, EU’s klimalov og regler for transport af dyr.

 15.30-15.45  Pause 

Paneldebat om fremtidens landbrugserhverv15.45- 16.45 

Flere og flere af medlemmerne af sektionen for Større Jordbrug udvikler deres landbrug i en retning, der med hensyn til ledelse og struktur ligner andre 
erhverv, og supplerer også deres landbrugsproduktion med tiltag inden for oplevelsesøkonomi og turisme. Panelet vil dele deres betragtninger og forslag 
til hvad landbruget kan lære af det øvrige erhvervsliv, hvordan man kan øge samarbejdet med erhvervslivets øvrige aktører, og hvilken rolle oplevelses-
økonomi og turisme kan have for den fortsatte udvikling af landdistrikterne

Lars Ramme Nielsen 
Chef for turisme og 
oplevelsesøkonomi hos 
Dansk Erhverv

Sara Krüger Falk 
Direktør for Global 
Compact Network 
Denmark (GCDK)

Leif Nielsen 
Branchedirektør hos 
Dansk Industri

Joachim Sperling 
Direktør hos erhvervslivets 
tænketank AxcelFuture

Nyt fra formanden
Søren Søndergaard, Formand 
for Landbrug og Fødevarer

17.00 Søren Søndergaard ser tilbage på et dramatisk første år som formand for 
Landbrug & Fødevarer – herunder bl.a. indgåelsen af en historisk landbrugsaftale, 
der vil sætte rammerne for vores erhverv de kommende år.

Stjernestøv og Galakser
Prof. Anja C. Andersen,
Niels Bohr Institutet

18.15 Anja C. Andersen er ekspert i kosmisk støv, der findes i galakser som vores egen Mælkevej. 
Støvet dannes i stjerner, hvorefter det bliver blæst ud i rummet. I gas- og støvskyerne bliver 
nye stjerner dannet. Støvkorn spiller derfor en altafgørende rolle for, at stjerner og planeter 
kan dannes - og for at vi findes i Universet i dag. I foredraget vil Anja Andersen tage os på en 
tur rundt i universet og præsenterer nogle af de mange forskningsspørgsmål som forskerne 
er optaget af at søge svar på. 

19.30  Middag

 16.45-17.00  Pause 

 17.30 -18.15 Pause 

   19.15 Pause 

Fo
to

gr
af

 C
la

us
 B

oe
se

n

SIDE 4



Temperaturmåling på den 
aktuelle globale økonomi
Henrik Drusebjerg, 
Head of Nordic Investment Strategy, 
Quintet Danmark

9.00-9.45 Vi havde fornøjelsen af Henrik Drusebjergs meget roste oplæg på Vinterseminaret i februar 
2020. Denne gang følger han op med en aktuel status på den globale økonomi, der præges 
af den aktuelle pandemi, som ingen af os havde forudset, da vi sidst mødtes.

Henrik Drusebjerg er i dag chef for nordisk investeringsstrateg i den Luxembourg-baserede 
investeringsbank Quintet Private Bank.

Landbrug i makroøkonomisk 
perspektiv
Jens Schjerning, 
Cheføkonom hos Agrocura

9.45-10.30 Jens Schjerning giver sit bud på, hvordan man som landbruger skal navigere i det aktuelle 
finansielle marked, hvor der er stor usikkerhed om det fremtidige rente- og inflationsniveau.

Jens Schjerning er cheføkonom i fondsmæglerselskabet Agrocura, der er Danmarks stærkeste 
uvildige rådgiver om konjunkturer, råvarer og investeringer.
.

Fremtidens kornhandel  
Mogens Frederiksen, 
Vicekoncerndirektør i DLG

10.45-11.15 Mogens Frederiksen er direktør for DLG’s afgrødehandel og medlem af koncernstyregrup-
pen. Mogens har ansvar for den samlede afgrødehandel i koncernen, hvor fokus på det 
globale marked har stor betydning for styring af risici samt optimering af området.

Beslutningsadfærd i landbruget  
Jens-Martin Roikjer Bramsen,
PhD i økonomi, Københavns 
universitet og landmand

11.15-11.45 Selv store beslutninger vil ofte være præget af mavefornemmelser og en grad af irrationalitet. 
”Behavioral Economics” har gjort os klogere på, hvordan vi mennesker nemt lader os påvirke. 
Lær hvordan du selv kan tage højde for din egen irrationalitet.

Jens-Martin underviser i produktionsøkonomi på Københavns Universitet og driver desuden 
et landbrug i Sønderjylland.

Fremtidens landbrug 
og teknologi
Lisbeth Henricksen, 
Direktør for Innovation, SEGES

12.45-13.15 SEGES, landmænd, landbrugets virksomheder, universiteter og forskere arbejder sammen 
om at identificere og skabe de løsninger, der skal flytte landbruget igennem den grønne 
omstilling de kommende år.

Lisbeth Henricksen er Direktør for Innovation i SEGES og fortæller om, hvordan vi kan få den 
seneste viden og teknologi ud til landbruget, og hvilke nye aktiviteter, der er i pipeline. 

Fremtidens landbrug sat på 
højkant med Vertical Farming
Anders Riemann, 
Direktør, Nordic Harvest

13.15-13.45 Fremtidens fødevareproduktion
Produceres fremtidens fødevarer horisontalt? Anders Riemann er direktør for Nordic 
Harvest, der driver en af verdens største vertikale farme. Hør ham fortælle om muligheder, 
begrænsninger og fremtidsudsigter for den vertikale produktion.  

Klimaregnskaber og -kreditter
Ivar Ravn, 
Direktør for Digital i SEGES

14.00-14.30 Ivar Ravn, Direktør for Digital i SEGES, fortæller om de muligheder og faldgruber, man skal 
være opmærksom på som virksomhedsejer i forbindelse med klimaregnskaber og klima-
kreditter

Klimaregnskaber og -kreditter
Pernille Stenstrup Christiansen, 
landechef for landbrug hos 
Danske Bank

14.30-15.00 Pernille Stenstrup Christiansen redegør for hvilken betydning, klimaregnskaber og klima-
kreditter har i den finansielle sektor og får i fremtiden.

Virksomhedsportræt 
Sharefarming 
Morten Lund-Olesen, Direktør i 
Dansk Landbrugs Management

15.10-15.40 Morten Lund Olesen har siden 2020 været adm. direktør i driftsselskabet Dansk Landbrugs 
Management, der er ejet af godserne Vallø Stift, Ledreborg Gods og Vibygård Gods. 
DLM driver cirka 5000 hektar, hvoraf 4600 er i omdrift med både økologisk og konventionelt 
plantebrug. I 2019 blev Morten Lund-Olesen kåret til Fremtidens Landmand.

Virksomhedsportræt
Fresh.land
Mathilde Jakobsen, 
Stifter, Fresh.Land

15.40-16.10 Fresh.Land forkorter vejen fra jord til bord ved at sælge varer direkte fra landmænd til 
forbrugere. Konceptet startede med appelsiner fra Portugal. Sortimentet af produkter har 
siden udviklet sig, og i dag samarbejder Fresh.land også med landmænd i Danmark, Spanien, 
Belgien, Sverige og Italien

16.10              Spørgsmål fra salen

16.25                       Afslutning og evaluering

 10.30-10.45  Pause 

 13.45-14.00  Pause 

 15.00-15.10  Pause 

 11.45-12.45  Frokost 

TIRSDAG D. 1. FEBERUAR
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Effektiv kvælstofstyring er 
vejen frem 
Effektiv kvælstofstyring er intel-

ligent gødskning på kvælstofopti-

mum. For at gødske på optimum, 

kræves udarbejdelse af en dynamisk 

gødningsplan med flere kvælstoftil-

delinger, en vurdering af udbyttepo-

tentialet og kvælstofbehovet i løbet 

af vækstsæsonen samt graduering af 

den korrigerede kvælstofmængde. 

Det lyder kompliceret, men kan med 

de rette værktøjer og metoder nemt 

udføres i praksis. 

Den dynamiske gødningsplan

For at ramme kvælstofoptimum kræves en 
gødningsstrategi med flere tildelinger. På 
denne måde kan kvælstoftildelingen tilpas-
ses de aktuelle vækstbetingelser i sæsonen 
- er kvælstofbehovet større eller mindre end 
planlagt i gødningsplanen, er det muligt at 
justere.

Det siger sig selv, at hvis man har færdig-
gødet vinterhveden i midten af april, er 
muligheden for at justere kvælstoftildelin-
gen noget mindre, end hvis der er planlagt 
en delt gødskning med en ekstra gødnings-
tildeling i første halvdel af maj, hvor det er 
muligt at op- eller nedjustere den totale 
kvælstofmængde. 

I mange år har vi på grund af underoptimale 
kvælstofkvoter ikke været vant til at tænke 
på justering i vækstsæsonen, men blot tilført 
alt det kvælstof som var tilladt, velvidende 
at der formentlig var brug for 15-20 % mere 
kvælstof.

Delt gødskning hæver udbytte 

og proteinindhold

Generelt viser forsøg i vinterhvede, at den 
sidste kvælstoftildeling godt kan udføres 
i stadie 37-41 (ca. 20. maj) og stadig giver 
udbytte og samtidig klart øger proteinpro-
centen, i forhold til at færdiggøde i stadie 32 
(medio april). 

Delt gødskning i vårbyg, hvor sidste kvælstof 
tildeles i stadie 31-32, er mere vanskelig 
at udføre i praksis. Ofte er man bange for 
at gødningen virker for sent eller slet ikke.  
Både ældre og nye forsøg viser dog, at en to-

deling godt lader sig gøre og ikke reducerer 
udbyttet. Når der tildeles omkring 90 kg N 
ved såning, er det meget svært at komme 
for sent med den afsluttende kvælstofgøds-
kning, som endda hæver udbyttet uden at 
påvirke proteinprocenten nævneværdigt. 
På denne måde er det muligt at justere og 
graduere kvælstoftildeling også i vårbyg.

Kvælstofbehovet i vækstsæsonen

Kvælstofbehovet til omfordeling afhænger 
af vækstbetingelserne i vækstsæsonen – bla. 
udbytte og mineralisering. Vækstbetingelser 
bedre end forventet kan betyde, at udbyttet 
bliver større, hvorfor det kan være optimalt 
at tilføre mere kvælstof. Omvendt kan 
vejrlig m.m. også betyde, at udbyttepoten-
tialet reduceres – tørt vejr i en periode kan 
reducere behovet for kvælstof. Til at vurdere 
det aktuelle kvælstofbehov, kan værktøjer 
såsom ”Nulparcel” eller Yara N-tester bruges 
som effektiv beslutningsstøtte.

Effektiv kvælstofstyring i 3 trin:

1: Lav en dynamisk gødningsplan med 
to eller flere gødningstildelinger. Planlæg 
i vinterhvede 40-50 kg kvælstof pr. ha 
til gødskning i stadie 37-45. I vårbyg plan-
lægges 30-40 kg kvælstof pr ha tilført i 
stadie 31-32.

2: Vurder det aktuelle kvælstofbehov i 
vækstsæsonen. Brug en ”Nulparcel” eller 
måling med N-tester som beslutnings-
støtte til at bestemme årets kvælstofbe-
hov i marken.

3. Tildel det aktuelle kvælstofbehov 
via et tildelingskort til omfordeling af 
kvælstof.

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG            INDLÆG FRA VIRKSOMHEDSMEDLEMMERNE
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Bestem sæsonens kvælstof-

behov med en ”Nulparcel” eller 

Yara N-tester

Mineraliseringen kan bestemmes ved at lave 
et eller flere små felter i marken, som ikke 
tildeles kvælstof – en såkaldt ”Nulparcel.” 
Denne laves i praksis ved hver gødningstil-
deling at udlægge en presenning på et forud 
bestemt repræsentativt sted i marken. I 
nulparcellen kan den reelle mineralisering fra 
jorden vurderes på afgrødens vækst uden 
tilført kvælstof. Er væksten uden kvælstof 
mindre påvirket, er mineraliseringen fra jor-

den høj og kvælstofoptimum måske mindre 
end antaget i gødningsplanen. Er væksten 
i nulparcellen uden kvælstof lille og meget 
gul, er mineraliseringen fra jorden lille, og der 
vil formentlig være et stort kvælstofbehov. 

Det totale kvælstofbehov kan bestemmes 
mere præcist ved at måle kvælstofoptaget 
i nulparcellen med en håndholdt N-sensor. 
Sammen med en vurdering af det forvente-
de udbytte kan det totale kvælstofbehov 
bestemmes 

Stort økonomisk potentiale 

med nulparceller

Yara har i 2020 målt kvælstofoptag i ca. 50 
nulparceller og forsøg. Gevinsten ved at 
justere den totale kvælstofttildeling udfra en 
nulparcel er beregnet i 9 landsforsøg, hvor 
der er sammenlignet med gødskning efter 
Landbrugsstyrelsens kvælstofnorm. Ved at 
justere kvælstofbehovet i sæsonen udfra 
en nulparcel, var gevinsten i gennemsnit på 
150 kr/ha. 
 
Opnå det fulde potentiale 

med graduering i Atfarm

Når det totale kvælstofbehov for den aktu-
elle vækstsæson er bestemt, kan mængden 
med fordel tildeles gradueret. Dette giver 
god mening, da der omfordeles ved at flytte 
kvælstof fra planter, der er velforsynet, til 
planter som har en lavere kvælstofstatus. På 
denne måde udnyttes at kvælstofresponsen 
er højere ved planter med lavere kvælstof-
status, end hos planter med høj kvælstofsta-
tus og kvælstofeffektiviteten øges. 
Yaras mange års forsøg med udvikling af 
N-sensor-algoritme viser, at potentialet i om-
fordeling af kvælstof er 1-3 % merudbytte 
samt mindre lejesæd og udvaskningspoten-
tiale. Yara N-sensor-algoritmerne til omfor-
deling af gødning, har vi overført til Atfarm, 
der er en nyudviklet satellitbaseret tjeneste 
til gradueret gødskning. Tildelingskort kan 
hurtigt udarbejdes i Atfarm, og det er let 
at justere og tilpasse disse inden de nemt 
eksporteres til gødningssprederen. I Atfarm 
er det endvidere muligt at følge og monitere 
udviklingen af biomasse i den enkelte mark.

Yara Danmark A/S har valgt at tilbyde med-
lemmer af Sektionen for Større Jordbrug en 
særlig nem opstart med kvælstofstyring via 
Atfarm. Du tilbydes en gennemgang af syste-
met og hjælpes i gang med optegning af 2-3 
marker eller evt. import af flere markgrænser 
fra egnet fil. Begrænsede pladser tilbydes efter 
aftale - kontakt Yara på telefon 7922 3366.
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Gevinst ved nulparceller i forhold til norm-N

Optimum beregnet med Yara nulparcel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 gns
Forsøg nr.

Kvælstofbeho-
vet kan også 
bestemmes med en 
N-tester, som er en 
velafprøvet metode 
og har været brugt 
i mange år i fx Sve-
rige til beslutnings-
støtte.

Figur 1 – Gevinst opnået ved at gøde efter nulparceller i forhold til at gøde 
efter Landbrugsstyrelsens norm.

Jesper Juul Ulnitz, 
chefagronom,
Yara Danmark A/S
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Sektionen for 
Større Jordbrug
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T  +45 3339 4000
E  stoerrejordbrug@lf.dk
W www.stoerrejordbrug.dk

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

Årsmøde og vinterseminar 2022

Praktiske oplysninger

Deltagere
Årsmødet 31. januar kl. 10.30-14.00 er
forbeholdt medlemmer af Sektionen
for Større Jordbrug og disses ledsagere
samt særligt inviterede gæster.

Vinterseminaret 31. januar og 1. februar er åbent for alle.

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

Bekræftelse
Cirka en uge før årsmødet og vinterseminarets
afholdelse fremsendes bekræftelse for deltagelsen.

Deltagergebyr årsmøde og vinterseminar
For medlemmer
Prisen for deltagelse i årsmøde og vinterseminar inkl. overnat-
ning og fuld forplejning er 2.900 kr. pr. person i enkeltværelse og 
2.700 kr. pr. person i dobbeltværelse.
Deltagelse i årsmøde (kl. 10.30-14.00 d. 31. januar) er gratis, 
mens deltagelse i vinterseminar uden overnatning er 1.900 for 
begge dage eller 1.400 pr. dag.

For ikke-medlemmer
Ikke-medlemmer kan deltage i vinterseminaret d. 31. januar fra 
kl. 14.30 og d. 1. februar. Prisen er 3.400 kr. pr. person i enkeltvæ-
relse og 3.200 kr. pr. person i dobbeltværelse.
Deltagelse i vinterseminar uden overnatning er 2.400 kr. for 
to dage og 1.900 kr. for en dag.
Priser er ekskl. moms.
Spørgsmål om arrangementet kan rettes til Karin C. Hansen
på kach@lf.dk.
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