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Kineseren Wu, som er bonde i Yunnan provinsen i det sydvestlige Kina, har fået mere græs til
kvæget, efter at han dyrker fodergræs på frø fra DLF-TrifoliumA/S. Foto: DLF-Trifolium A/S.

Dansk græs i Kina
For 20 år siden importerede
Kina under 50 tons græs- og
kløverfrø årligt.
Sidste år var importen kom-

met op på 35.000 tons, og dan-
ske DLF-Trifolium A/S har en

markedsandel på 30 procent og
er dermed største enkeltleve-
randør af frø til Kina.
Dansk græsfrø benyttes både

til at forbedre kvaliteten af græs-
marker og til anlæg af plæner og

sportsområder. Dertil kommer,
at dansk græsfrø også bruges til
forskellige former for genopret-
ning af natur, begrænsning af
erosion m.m.

Læs mere herom side 6.

Vi skal vænne os til, at korn og
andre landbrugsprodukter ikke
alene benyttes til fødevarer,
men i fremtiden også til energi
og til produktion af alle de pro-
dukter, der i dag er baseret på
fossile energikilder.

Det kræver øget forskning
og, at ny teknologi skal udnyt-
tes i et globalt samarbejde mel-
lem de rige og fattige lande.
I mange lande kan befolk-

ningerne ikke forholde sig, til
at vi også skal dyrke eksempel-

vis majs, byg, hvede, sukker,
roer og kartofler til andre for-
mål end fødevarer.
Men....

Læs mere om emnet i 1. del af
en kronik på siderne 11-13.

Afgrøder skal bruges
til fødevarer og til
erstatning for gas, olie og kul



Uafhængigt ugebrev med
nyheder og viden om grovvarer
- branchen og virksomheder -
og om handel, korn, foderstoffer,
gødning, planteværn, såsæd, frø,
energi mm.
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Statskonsulent, fhv. departe-
mentschef Søren Skafte, Rom,
kan den 7. juli 2012 markere sit
35-års jubilæum i statens tjene-
ste.
Med en eksamen som cand.

polit. fra Københavns Universi-
tet, 3 lærerige år i Nationalregn-
skabet i Danmarks Statistik og
aftjent værnepligt ved Kronens
Artilleriregiment indledte Søren
Skafte i 1978 sin karriere som
embedsmand i Statsministeriet.
Efter 12 år i ministeriet bl.a.

som en af statsminister Poul
Schlüters nære medarbejdere
som ministersekretær og chef
for statsministerens sekretariat,
blev Søren Skafte i 1991 ud-
nævnt til departementschef i
Energiministeriet.
Den første danske biomas-

sehandlingsplan var et af resul-
taterne i den periode, som også
var karakteriseret ved en be-
gyndende liberalisering af de
europæiske energimarkeder.
Fra 2000 var Søren Skafte

formand for det danske FAO-
udvalg, hvor bl.a. landbruget
har sæde, og koordinerede den
danske deltagelse i FAOs sty-
rende organer.
Siden 2003 har Søren Skafte

varetaget posten som statskon-
sulent ved ambassaden i Rom,
hvor netop FNs store Fødeva-
re- og Landbrugsorganisation
er et af hans gebeter.

Søren
Skafte
drives af
et stort
engage-
ment i
arbejdet
i FAOs
styrende
organer
og i kam-
pen mod
sult i ver-
den, hvil-
ket han
ikke mindst har demonstreret
under Danmarks EU-formand-
skaber, som mangeårigt med-
lem af FAO Finance Commit-
tee og som formand for den
Europæiske Regionale Gruppe
i FAO.
Hans mulighed for at følge

FAOs arbejde i første parket er
ikke blevet mindre efter at
Danmark siden slutningen af
2011 sidder som nordisk med-
lem i FAOs Råd.
Der er nemlig i praksis tæt

kontakt mellem ministerierne
for fødevarer, landbrug, skov-
brug, akvakultur og fiskeri i de
nordiske lande (Danmark, Nor-
ge, Sverige, Finland og Island)
i FAO-forhold.
De 5 nordiske lande (i FAO

kaldet ”den nordiske gruppe”)
skiftes til at besætte en post i
FAO’s Council således, at
hvert nordisk land sidder 3 år,
hvorefter der skiftes.
Efter denne turnus-model er

DanmarkCouncil-medlem 2011
- 2014.
Søren Skaftes arbejde har

gennem årene krævet megen
rejseaktivitet, og ferier og fritid
tilbringes ofte i naturen med
vandreture, jagt og fiskeri.
Jubilæumsdagen tilbringes i
Rom, hvor mødet i FAOs vigti-
ge Fiskerikomité vil lægge be-
slag på Søren Skaftes op-
mærksomhed.

Ole W. Andersen, Scagro A/S
går på pension den 30. juni.
Ole W. Andersen kom til det
oprindelige Ringsted & Semler
1. januar 2007 og siden til Sca-
gro efter fusionen af de to virk-
somheder i 2008.
- Vi har været rigtig glade

for den indsats Ole W. Andeer-
sen har lagt i virksomheden -
og vi ved, at vore kunder har
værdsat hans altid positive og
varme stemme i telefonen,
siger administrerende direktør i
Scagro A/S, Christian Jensen.
Ole W. Andersen har især

betjent Scagro’s kunder i for-
bindelse med bestilling og af-
vikling af agrorelaterede pro-
dukter til foderstofbranchen,
som fx Protastar kartoffelpro-
tein, men han har været invol-
veret i stort set alle daglige
funktioner.
Når Ole W. Andersen går på

pension, vil Liliana Arsa over-
tage arbejdet vedr. bestilling og
afvikling.
Liliana Arsa har været hos

Scagro siden september 2007,
og hun sidder i dag med bestil-
linger, styring af fragter og pro-
duktion.
- Vi håber, at vore kunder vil

tage godt imod Liliana Arsa,
som mange allerede kender i
forvejen.
- Hun har et bredt kendskab

til afviklingen af vore produkter,
og vi vil gøre hvad vi kan, for at

skiftet bliver så let som muligt,
slutter Christian Jensen.

Fra tilskudsfoder til lakrids
Scagro spænder over egenpro-
ducerede tilskudsfoderproduk-
ter, tørhygiejneprodukter, agen-
tur-handel, lønproduktion for
kollegaer i branchen, til kemi-
produkter som fx parfume til
anvendelse i industrien eller
fødevarerelaterede tilsætnings-
stoffer, samt ikke mindst skan-
dinavisk agentur og handel
med produkter fra verdens
største producent af rålakrids.
Til eksempel forberedes al-

lerede nu ingredienserne, som
skal sikre den gode smag i et af
de store brands inden for jule-
bryg i Danmark!

Kilde: Pressemeddelelse
fra Scagro A/S.

35 år i statens tjeneste Fratræder og tiltræder

Søren Skafte

Nyt
om navne
Runde fødselsdage,
jubilæer, udnævnelser,

tiltrædelser og fratrædelser
fortjener

at blive omtalt.

Kontakt Grovvarenyt på:
E-mail: gb@grovvarenyt.dk

Liliana ArsaOle W. Andersen

Nyt
om

virksomheder
Nyheder om virksomheder

og nye produkter.
fortjener at blive omtalt.

Kontakt Grovvarenyt på:
E-mail: gb@grovvarenyt.dk

http://grovvarenyt.dk/DK.aspx
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Skal din ejendom også stå under vand?

Foto: Anders Knudsen

Kære fødevareproducent:

Bæredygtigt Landbrug har følt sig nødsaget til
at stævne den danske stat for at forhindre, at
Danmark sumper til.

Vandplanerne vil i de kommende år bevirke, at mindst
5.300 kilometer danske vandløb vil gå over sine
bredder. Haver, marker og huse vil som konsekvens
blive oversvømmet, og lavtliggende områder vil være
dækket af vand gennem det meste af året, ligesom
drikkevandet er truet.

Bæredygtigt Landbrug har med søgsmålet anmodet
retten om at tage stilling til, om Danmark har forbrudt
sig imod EU-lovgivningen, da man ikke har undersøgt
konsekvenserne af at ændre vandløbsvedligeholdel-
sen i Danmark. Alle foreningens medlemmer er straks
fra sagsanlægget blevet parter - sagsøgere - og har
altså anlagt deres sager mod staten rettidigt.

4.000 danskere har som medlemmer af Bæredygtigt
Landbrug allerede sit på det tørre. Vil du sikre din
ejendoms fremtid, så skal du eller din virksomhed
være medlem af foreningen senest den 15. juni 2012.

For at medlemskab skal være gældende, skal vi have
modtaget indbetaling senest 15. juni.

Tilmelding via www.baeredygtigtlandbrug.dk

Pris for medlemsskab:
kr. 2.000 + moms -
2.500 inkl. moms

Kontonummer til betaling
af kontingent: 3208 10638984

Medlemsskab gælder
fra juni 2012 til marts 2013

Yara meddeler følgende om
udnævnelser den 15. juni:

Alvin Rosvoll utnevnes til
direktør for Forsyning og Han-
del og medlem av Yaras kon-
sernledelse.

Torgeir Kvidal utnevnes til
finansdirektør og medlem av
Yaras konsernledelse, og Jan
Duerloo utnevnes til direktør
for Oppstrømsegmentet og
medlem avYaras konsernledel-
se.

Alvin Rosvoll kommer fra
stillingen som leder for forret-
ningsenheten Nord- og Øst-

Europa, og har tidligere hatt
flere ledende stillinger innen
Nedstrømsegmentet og Indu-
strisegmentet i Yara.

Som et ledd i den pågående
styrkingen av Yaras complian-
ce-funksjon, utnevnes Tormod
Tingstad til direktør for Com-
pliance og vil rapportere direk-
te til konsernsjef Jørgen Hasle-
stad.

Hallgeir Storvik og Tor Hol-
ba vil fortsette å arbeide for
Yara som konserndirektører
med definerte ansvarsområder
innen forretningsutvikling.

Se mere om Yaras ledelse.

Udnævnelser i Yaras ledelse

Eksporten trækkes især af svine-
kød, pels samt mejeriteknologi,
men også specialprodukter som
grisetarme, græsfrø og tyresæd.

De to ministre underskriver
en række samarbejdsaftaler
inden for bl.a. landbrug, fødeva-
resikkerhed og økologi. Desu-
den vil en række danske virk-
somheder underskrive aftaler
med kinesiske partnere.

- Kina er en vækstmotor i
dansk landbrugs- og fødevare-
eksport, og fremtidspotentialet
er enormt.

- Til glæde for danske ar-
bejdspladser på slagterier og i
landbruget.

- Salget af svinekød stormer
derud af, men der er også gode
penge i at sælge specialproduk-
ter som griseører, græsfrø og
tyresæd. Det kan Danmark leve-
re, og tilmed ofte med en grøn-
nere profil, siger fødevaremini-
ster Mette Gjerskov.

Danmark er verdensmester i
at producere græsfrø. Græsset
har bedre næring, som kineserne
bruger til at fodre kvæg og andre
husdyr. Det giver en bedre pro-

duktion. Eksporten af dansk
tyresæd er også i vækst.

Kina stiller mange og store
krav til import af især fersk kød
og kødprodukter. Det indebærer
en betydelig involvering af dan-
ske fødevaremyndigheder.

Gode relationer på såvel poli-
tisk som embedsmandsniveau er
derfor afgørende.

Når den kinesiske og danske
fødevareminister mødes vil der
blive underskrevet samarbejds-
aftaler om landbrug, mejeri,
fødevaresikkerhed og økologi.

Desuden vil en række danske
virksomheder indgå aftaler.

Det gælder bl.a. Carlsberg og
Danish Crown.

Med en eksport på 11mia. kr.
udgjorde landbrugs- og fødeva-
rer i 2011 45 procent af den sam-
lede eksport til Kina, som var på
24 mia. kr. Eksporten af fødeva-
rer til Kina er i eksplosiv vækst.

Hvis den nuværende vækst
fortsætter har eksporten til Kina
potentiale til at nå 30 mia. kr. i
2016.
Kilde: Pressemeddelelse
fra Fødevareministeriet.

Eksport til Kina
for 11 milliarder
Eksporten af landbrugs- og fødevarer udgør næsten
halvdelen af den samlede danske eksport til Kina.
Dermed er branchen en af de største eksportører til
Kina med en værdi på 11 mia. kr. i 2011.
Når Fødevareminister Mette Gjerskov har et
personligt møde fredag med den kinesiske minister
Yang Gang i forbindelse med det kinesiske
statsbesøg, er formålet at styrke eksporten yderligere.

http://www.yara.com/about/management_and_board/index.aspx
http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/


Nr. 24 - 2012 - s ide 5

Yara udvider
i Canada
og i Norge
The Board of Yara
International ASA has
approved expansion
projects at the company's
Belle Plaine (Canada)
and Porsgrunn (Norway)
facilities, adding respecti-
vely 1.3 million tons of
urea and 300 kilotons
NPK on completion of the
projects.
- I am delighted to confirm the-
se highly value-creating pro-
jects for Yara.

- Taking advantage of the
excellent location of our exis-
ting Belle Plaine facility in
Canada, we will increase our
presence and scale in the North
American market by more than
doubling our capacity at the site.

- The Porsgrunn expansion
marks an important step in our
value-added fertilizer growth
plans, driven by increasing
demand for high-quality NPK
fertilizer for cash crop markets
outside Europe, said Jørgen Ole
Haslestad, President and Chief
Executive Officer of Yara.

The Belle Plaine expansion
will comprise an integratedworld
scale ammonia and urea linewith
a urea capacity of approximately
1.3million tons per annum.

Part of the urea produced
will be with sulphur, which will
meet the increasing demand
from the canola crop segment in
the Northern Plains region.

The Belle Plaine project is
approved for a fasttrack pro-
cess, with expected startup in
second half 2016.

The final decision to imple-
ment the project is subject to an
EPC contract, and agreements
with Saskatchewan authorities
related to utilities and other key
terms of the project.

In Porsgrunn, Yara will
invest approximately NOK 300
million to increase NPK capaci-
ty by 300 kilotons.

The project will be imple-
mented with a gradual stepup in
capacity from 2012 to comple-
tion in 2014.
Tekst: Pressemeddelelse
fra Yara 11. juni.

Frøavlerens slutafregning for
frøhøsten 2011 er gået ind på
kontoen i dag, meddeler DLF-
Trifolium A/S i en pressemed-
delelse den 11. juni, der kaldes
“Fandens fødselsdag” og er ter-
mindag.

Traditionelt er det også den
dag, hvor danske frøavlere får
deres slutafregning fra deres
høst af frø i det foregående år.

14.100 kr. pr. hektar
DLF-Trifolium fortsætter sin
pressemeddelelse med følgen-
de:

Og der er noget at glæde sig
over.

Alm. rajgræs, som er den
mest udbredte art i Danmark,
gav et udbytte på knap 1.300 kg
pr. ha hos DLF-Trifoliums
avlere i 2011.

Det resulterer i et bruttoud-
bytte på 14.100 kr. pr. ha og et
gennemsnitlig DB1 på 11.200
kr. pr. ha.

DLF-Trifolium har i gen-
nemsnit udbetalt 12.500 kr. pr.
ha til frøavlerne.

Til sammenligning blev gen-
nemsnitsudbyttet i hvede for
høst 2011 65,7 hkg pr. ha, sva-
rende til DB på 5400 kr. pr. ha.
Dækningsbidraget i alm. raj-

græs er for høst 2011 dermed
dobbelt så stort som i hvede.

Høsten 2011 gav pæne ud-
bytter i rajgræsarterne, mens de
fleste andre arter præsterede

udbytter under fem års gen-
nemsnit.

Samlet set blev frøudbytter-
ne 2 pct. under gennemsnittet
af de foregående fem år.

- Vi havde stillet betydelige
prisstigninger i udsigt i forhold til
høst 2010, og med en fremgang
på knap 60 pct., kommer vi godt
ogvel imål i forhold til budgettet,
siger adm. direktør Truels Dams-
gaard, DLF-TrifoliumA/S.

Højeste afregningspris i årtier
- Afregningsprisen for høst
2011 bliver således den højeste,
der nogensinde er betalt for
kløver og græsfrø i Danmark –
i hvert fald indenfor de seneste
årtier, fortsætter direktøren.

-Det gode prisniveau er dre-
vet af flere faktorer.

- Først og fremmest har der
været en fornuftig balance mel-
lem udbud og efterspørgsel –
ikke mindst indenfor foder-
græsserne, hvor der har været
knaphed på især de nye højkva-
litetssorter.

- Også indenfor plænegræs
har der været pæne stigninger i
markedet - især for de områder,
der har været mindst konkur-
renceudsat fra USA, konstate-
rer Truels Damsgaard.

Andre faktorer har også spil-
let ind.

DLF-Trifolium har gennem
de seneste fire-fem år haft suc-
ces med at øge teknologiind-
holdet i sine blandinger af
kløver og græsfrø med nye og
bedre sorter, som via optagelse
på sortslister i flere lande opnår
en præference i markedet.

Hermed er virksomheden i
stand til at høste en forædlings-
gevinst i forhold til de gamle
sorter med lavere kvalitet.

Eksempler herpå er de nye
hårdføre tetraploide plæneraj-
græsser, som har fundet vej til
de helt store sportsbegivenhe-
der, som kan følges på TV de
kommende uger.

Forsøg har dokumenteret
merværdien af nye fodergræs-
sorter, og dette har senest sikret
en 500 tons ordre til et stort
kødkvægsprojekt i Rusland.

Den bedste pris til
frøavlerne i årtier
Toppriser til frøavlerne fra DLF-Trifolium,
der senest har sikret sig en ordre på 500 tons
til et stor kødkvægsprojekt i Rusland, p.g.a.
dokumenteret merværdi af fodergræsser.

- Der har været en fornuftig
balance mellem udbud og
efterspørgsel - ikke mindst
indenfor foder-græsserne,
hvor der har været knaphed
på især de nye højkvalitets-
sorter, siger adm. direktør
Truels Damsgaard, DLF-
Trifolium A/S.

Annoncer
iGrovvarenyt

koster kun
�� 4,60 kr. / spalte-m.m.
�� 1/1 side: 4.360,- kr.
�� 1/2 side: 2.200,- kr.
�� 1/4 side: 1.110,- kr.

Intet tillæg for farver. Priserne er excl. moms.



I Kina dyrkes kun 120 millio-
ner ha agerjord, som skal brød-
føde en befolkning på 1.400
millioner mennesker. 

Den lokale produktion af
græsfrø er meget lille og be-
grænser sig til fodergræs. 

-Vi tror på, at græsfrøindu-
strien vil vokse sammen med
Kinas økonomi, især drevet af
forbrug af fodergræs, mens
plænegræsmarkedet vil have en
mindre vækst, siger adm. direk-
tør Truels Damsgaard, DLF-
Triffolium A/S.

DLF-Trifolium fik kontor 
i Kina for 15 år siden
Fredag deltager Truels Dams-
gaard i et erhvervsseminar
med bl.a. vice premierminister
Wang Qishan og handelsmini-
ster Chen Deming fra Kina
samt HKH Kronprinsen, øko-
nomi- og indenrigsminister-
Margrethe Vestager og han-
dels- og investeringsminister
Pia Olsen Dyhr.

DLF-Trifoliums repræsenta-
tionskontor i Kina blev oprettet
for 15 år siden, og sidste år steg
salget af græsfrø ca. 100 mio.
kroner. 

Siden etableringen har loka-
le forsøg med foder og plæne-
græs sikret, at virksomheden
leverer de bedst egnede græsser
til de lokale forhold.

-Vi har bygget relationer op
over mange år, og vi tror på, at
relationer netop er noget af det
vigtigste på det kinesiske mar-
ked, siger Truels Damsgaard,
og uddyber: 

-Det handler om at have de
rigtige kinesere ansat. 

- De skal se behovene i mar-
kedet og forstå, hvor vi er på
vej hen som virksomhed.

Fra 50 til 30.000 tons på 20 år
For 20 år siden importerede
Kina under 50 tons græs- og
kløverfrø årligt, - en skarp kon-
trast til sidste års import på
35.000 tons. 

Det er i samme størrelsesor-
den som det tyske marked, som
er Europas største. 

Det kinesiske marked var
stabilt fra 2003-2008, men efter
OL i 2008 er der sket en for-
dobling af importen af græsfrø. 

Markedsandel på 30 pct.
DLF Trifolium er med en mar-
kedsandel på 30 pct. den største
enkeltleverandør til det kinesi-
ske marked. 

Den position har selskabet
haft de seneste 5 år. 

Det er med til at sikre afsæt-
ning af en stor frøproduktion i
Danmark og fastholde arbejds-
pladser i frøindustrien. 

DLF Trifolium sender frø til
Kina fra koncernens selskaber i
Danmark og USA. 

Foder til kvæg og fisk samt
græs til naturgenopretning 
Den kinesiske regering har med
større fokus på miljømæssige
faktorer iværksat projekter i
bjergområdet i det sydvestlige
Kina - Yunnan, Guaizhou og
Sichuan provinserne. 

Formålet med disse projek-
ter er at forbedre foderkvalitet

af de naturlige græsningsarea-
ler og modvirke jorderosion.

DLF-Trifolium er den stør-
ste frøleverandør til disse pro-
jekter og dansk frø af fodersor-
ter af almindelig rajgræs, hvid-
kløver og hundegræs anvendes
til disse projekter. 

Andre eksempler på anven-
delse af græs i Kina: 

Naturgenopretning af plan-
tevækst efter minedrift

Erosionsforebyggelse i det
sydøstlige Kina.

Bekæmpelse af ørkendan-
nelse i det sydvestlige Kina

Fodergræs til kvæg og græs-
ædende fisk

Jordforbedring og opsam-
ling af overskydende kvælstof i
tobaksplantager.

Kilde: Pressemeddelelse 
fra DLF-Trifolium A/S 13. juni. 
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Den kraftige vækst af kløver
og græs i forgrunden er
planter af dansk oprindelse. 
Dansk frø af fodersorter 
af almindelig rajgræs, 
hvidkløver og hundegræs
bruges nemlig i projekter
som den kinesiske regering
har sat i værk i bjergområ-
det i det sydvestlige Kina -
Yunnan, Guaizhou og
Sichuan provinserne - her
Yunnan. 
DLF-Trifolium er den stør-
ste frøleverandør til disse
projekter, der har til formål,
at forbedre foderkvalitet af
de naturlige græsningsarea-
ler og modvirke jorderosion.
Foto:  DLF-Trifolium.

I Kina dyrker man 
græs fra Danmark
DLF-Trifolium har en markedsandel på 30
procent af markedet for græsfrø i Kina, 
hvor importen er fordoblet siden OL i 2008 
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Af Helge Lynggaard

Selv om Folketinget med stort 
flertal har vedtaget de nye pesti-
cidafgifter, træder de ikke i kraft 
lige med det samme. 

- Det kan enten blive fra 1. 
juli eller fra 1. januar. Og da vi 
hastigt nærmer os 1. juli er det 
mest realistisk, at det tidligst 
bliver 1. januar, siger direk-
tør Helle Græsted Bennedsen, 
Dansk Planteværn til Grovvare 
Nyt.

De nye pesticidafgifter skal 
godkendes af EU, før loven kan 
træde i kraft. Derfor er der heller 
ikke sat nogen dato for ikraft-
træden i den vedtagne lov.

- Nu kan vi bare vente på at 
EU siger god for loven eller det 
modsatte, siger Helle Græsted 
Bennedsen og understreger, at 
det ikke kun er en ekspeditions-
sag for EU.

- Der er foretaget justeringer 
for bejdsemidler for at gøre det 
billigere for kartoffelavlere og 
der er en særlig ordning for pro-
dukter, der udelukkende bruges 
i væksthuse. Det er noget af det, 
som EU vil kigge nærmere på 
af konkurrencemæssige hensyn, 
siger Helle Græsted Bennedsen.

Loven blev vedtaget efter at 
der under både anden og tredje 
behandling af lovforslaget slet 
ikke var nogen diskussion i Fol-
ketinget.

- Det var kun Dansk Folke-
parti og Liberal Alliance, der 
stemte imod, fordi de frygtede, 
at de nye afgifter kunne få kon-
sekvenser for de mindre afgrø-
der. Ellers var der enighed om 
at loven skulle vedtages, siger 
Helle Græsted Bennedsen.

Dansk Planteværn har tidli-
gere påpeget overfor politikerne, 
at afgifterne kunne ramme de 
mindre afgrøder urimeligt hårdt. 

- Samtidig har vi udtrykt vo-
res frygt for, at der kan komme 
resistens overfor visse midler, 
hvis landmanden bruger de bil-
lige midler gentagne gange. Det 
har vi set i Norge, hvor man har 
indført tilsvarende afgifter. Des-
uden har vi påpeget, at antallet 
af nye midler i Danmark kan 

bliver reduceret, fordi producen-
terne anser det danske marked 
for lille til nye produkter, siger 
Helle Græsted Bennedsen

Officiel liste med afgifter
Det er endnu ikke muligt at se, 
hvordan afgifterne rammer de 
enkelte midler, men ifølge loven 

skal der udarbejdes en officiel li-
ste, så alle har mulighed for at se 
afgiften på det enkelte middel.

- Det vil selvfølgelig få ind-
flydelse på markedet, når listen 
kommer, for vi må imødese en 
vis form for hamstring inden lo-
ven træder i kraft, forudser Helle 
Græsted Bennedsen.

Pesticidafgifter træder 
måske i kraft til nytår
Folketinget har i 
den forløbne uge 
vedtaget de nye 
pesticidafgifter, men 
loven skal omkring 
EU til godkendelse

- Vi må imødese 
en vis form for 
hamstring inden 
loven træder 
i kraft, siger 
direktør Helle 
Græsted Ben-
nedsen, Dansk 
Planteværn.
Arkivfoto: Dansk 
Planteværn.

- Landbrugets stigende forbrug 
af sprøjtemidler skal være slut. 
I dag har Folketinget vedtaget 
en afgift, der skal få landbrugets 
forbrug af sprøjtemidler ned. Et 
bredt flertal, der ud over rege-
ringspartierne og Enhedslisten 
består af både Venstre og Kon-
servative, bakker op om en ny 
pesticidafgift, der gør de mest 
belastende sprøjtemidler dyrere 
for landmændene, hvilket skal 

reducere sprøjtemidlernes be-
lastning af miljø, drikkevand 
og sundhed.

Sådan hedder det i den pres-
semeddelelse, som miljømini-
ster Ida Auken (SF) udsendte 
tirsdag efter folketigets vedta-
gelse af loven.

- Jeg er glad for, at vi har op-
nået bred enighed om den nye 
afgift. Afgiften er helt afgøren-
de for, at vi blandt andet kan få 

forbruget af belastende sprøjte-
midler ned. Det er vigtigt, at de 
seneste års stigende forbrug af 
sprøjtemidler nu bliver bremset, 
så vi kan sikre rent drikkevand, 
bedre sundhed og miljø, siger 
Ida Auken. 

Den nye afgift har den rette 
balance mellem hensynet til 
miljøet og til landbrugets kon-
kurrenceevne. Regeringen har 
lyttet til de bekymringer, der 

har været blandt andet hos kar-
toffelproducenterne. De får nu 
en ordning, der fremmer deres 
omstilling til et lavere forbrug af 
sprøjtemidler, hedder det videre 
i pressemeddelelsen.

- Afgiften er vigtig for at 
sætte skub i den grønne omstil-
ling af dansk landbrug. De mest 
belastende sprøjtemidler bliver 
nu dyrere. Dermed bliver det 
attraktivt at vælge de mindst 
belastende sprøjtemidler, og vi 
får en grønnere og mere bære-
dygtig produktion af fødevarer. 
Samtidig sikrer vi, at dansk 
landbrug også kan tjene penge 
i fremtiden, siger fødevaremini-
ster Mette Gjerskov (S).

Bred enighed om ny
afgift på pesticider
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Landmandsbarometer:

Landmænd er parate til vækst

Fire ud af ti landmænd forven-
ter at øge produktionen, og hver 
femte forventer at øge investe-
ringerne i både 2012 og 2013.

Det viser Landmandsbarome-
teret, en halvårlig undersøgelse 
af landmændenes forventninger 
foretaget af Videncentret for 
Landbrug.

- Landmandsbarometeret kig-
ger for første gang ind i 2013, 
og det ser overvejende positivt 
ud, siger Klaus Kaiser, erhvervs-
økonomisk chef på Videncentret 
for Landbrug.

- Forventningen om øget 
produktion og investeringer er 
et sikkert tegn på, at tiltroen til 
fremtiden er ved at vende til-
bage til landbruget, hedder det i 
en pressemeddelelse fra Viden-
centre for Landbrug.

Positive forventninger 
Årsagen til optimismen kan 
blandt andet findes i positive 
forventninger til landmænde-
nes produktpriser, som generelt 
forventes at stige. De historisk 
lave renter bidrager ligeledes 
til færre udgifter på gælden, og 
derudover er mange landbrugs-
virksomheder kommet gennem 
krisen ved at reducere omkost-
ningerne og øge produktiviteten.

- Efterspørgslen efter fødeva-
rer er stor, især fra Asien, og da 
produktionen over en årrække 
er blevet klemt af lave priser og 

høje omkostninger, ser vi nu pri-
serne stige, siger Klaus Kaiser.

Landbrug & Fødevarers adm. 
direktør, Søren Gade udtrykker 
glæde over de nye positive tal, 
men hæfter sig også ved rækken 
af forhold, der begrænser pro-
duktionen:

- Undersøgelsen viser, at 
landmændene er klar til at bi-
drage til væksten i samfundet. 
Det er jo rigtig godt. Men det 
kræver, at politikerne giver os 
lov til at ekspandere. Vi ved fra 
fødevarevirksomhederne, at de 
i stigende grad mangler råvarer, 
så det er vigtigt, at vi sammen 
finder nogle løsninger til at fjer-
ne de barrierer for øget produk-
tion og investeringer, som læg-
ger hindringer i vejen for at øge 
vores eksport og beskæftigelse.

Landmændenes forventnin-
ger er overvejen positive, siger 
Klaus Kaiser,  erhvervsøkono-
misk chef på Videncentret for 
Landbrug. Arkivfoto: Helge 
Lynggaard.

Landmændene er 
klar til at bidrage til 
væksten og forven-
ter stigende produk-
tion og investeringer 
i både 2012 og 2013. 

 Mens dele af landbruget forven-
ter øget produktion er det ifølge 
Landmandsbarometeret også 
tydeligt, at fremgangen bliver 
begrænset af en række forhold. 

Det er især høje produktions-
omkostninger, som 59 procent 
angiver som grund, mens 46 
procent angiver lovgivnings-
mæssige begrænsninger, 34 pro-
cent finansielle begrænsninger 
og 31 procent lave afregnings-
priser, mens 15 procent angiver 
manglende miljøgodkendelser.

Det er især smågriseprodu-
centerne, der oplever den stør-
ste grad af produktionsmæssige 
begrænsninger. Især oplever de 
finansielle begrænsninger, som 
rammer cirka 60 procent af små-
griseproducenterne. 

Det hænger formentlig sam-
men med, at det også er disse 

landmænd, der har det største 
behov for finansiering, og der-
for har oplevet flest afslåede 
kreditanmodninger, hedder det 

i Videncentrets kommentarer til 
Landmandsbarometeret.

Lovgivningsmæsssige be-
grænsninger mærkes hårdest 

af plante- og slagtesvinepro-
ducenter, henholdsvis 52 og 53 
procent. I kommentarer angiver 
landmændene typisk administra-
tive regler og bureaukrati som 
de største lovgivningsmæssige 
begrænsninger.

Geografisk opleves finan-
sielle begrænsninger mest i 
Nordjylland med 50 procent 
af virksomhederne, mens Syd-
jylland har lettest adgang til 
finansiering - 32 procent. Høje 
produktionsomkostninger er et 
problem i alle regioner. 

Lovgivningsmæssige be-
grænsninger mærkes mest på 
Sjælland, 65 procent og mang-
lende godkendelser rammer hår-
dest i Midtøstjylland og Nord-
jylland.

Landmandsbarometer:

Massive begrænsninger 
for produktionen

En stor del af producenterne af smågrise oplever, at det er svært 
af øge produktionen på grund af finansielle begrænsninger.
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I 2011 blev 1.166 danskere
registreret med en salmonella-
infektion, hvilket svarer til 21
tilfælde pr. 100.000 borgere.

Det er det laveste antal siden
1980’erne.

Knapt halvdelen af alle sal-
monellainfektionerne fik dan-
skerne på en udenlandsrejse,
særligt rejser til Egypten, Thai-
land og Tyrkiet.

Stadig færre danskere bliver
syge af salmonella fra æg
Den hyppigste salmonellatype
hos danskere er salmonella
enteritidis.

Den type var årsag til 293
tilfælde i 2011, hvilket er det
laveste antal siden handlings-
planerne til bekæmpelse af sal-
monella blev indført i 1990’er-
ne.

Den salmonellatype har hi-
storisk set været relateret til æg,
men i dag stammer hovedpar-
ten af salmonella enteritidis
tilfældene, over 70%, fra rejser
i udlandet.

- Stadig færre danskere
bliver syge af salmonella fra
æg.

- Det skyldes blandt andet
den store indsats, Danmark har
gjort for at sænke salmonellani-
veauet i æglæggerflokkene in-
klusiv forbud mod at sælge fri-
ske æg fra salmonellapositive
æglæggerflokke.

- EU har et lignende forbud.
- Danmark har i øvrigt netop

fået særstatus i EU for konsum-
æg, og det betyder, at Danmark
nu kan stille krav om, at impor-
terede æg skal være fri for sal-
monella, siger forsker Birgitte
Helwigh fra DTU Fødevarein-
stituttet.

Ingen salmonellatilfælde
fra dansk kyllingekød
Danskerne fik ikke salmonella
fra dansk kyllingekød i 2011,
viser salmonellasmittekilderegn-
skabet.

Det er første gang, siden
Zoonosecentret i DTU Fødeva-
reinstituttet startede med at
lave smittekilderegnskabet for
17 år siden.

De tilfælde, der tilskrives
dansk kyllingekød, har været
faldende i flere år.

Den danske lovgivning har
siden 2008 stillet krav om, at
ferskt kyllingekød skal være
salmonellafrit.

Ingen salmonellaudbrud
stammer fra dansk kød
Der var kun få salmonellaud-
brud i 2011, og for første
gang i mere end 10 år var
dansk kød ikke skyld i nogen
udbrud.

Ved et udbrud bliver flere
personer syge fra samme føde-
varekilde.

Den største fødevarekilde til
enkeltstående salmonellatilfæl-
de var dansk svinekød i 2011,
men den anslåede andel af
tilfældene faldt fra 16,4% i
2010 til 7,4% i 2011.

Det høje niveau i 2010
skyldtes primært et større ud-
brud relateret til dansk svine-
kød.

Importeret svinekød var år-
sag til 5,4% af tilfældene i
2011, hvilket er på niveau med
2010.

Godt en fjerdedel af alle sal-
monellatilfælde kan ikke til-
skrives en specifik fødevarekil-
de.

De kan være forårsaget af
fødevarer, som ikke over-
våges rutinemæssigt for sal-
monella - for eksempel frugt
og grønt.

Smitten kan også stamme
fra andre smittekilder som for
eksempel kontaktsmitte fra
husdyr og kæledyr.

Indsatsen gør en forskel
- I Danmark har vi de sidste 20
år haft fokus på at løse proble-
merne med salmonella, og der
er ydet en stor indsats i både
besætningerne og på slagterier-
ne.

- Også på EU plan er der
fokus på salmonella, og der er
fastsat mål for, hvor høj salmo-
nellaforekomsten i kyllinge-
flokke og æglæggere må være.
Danmark har ligget under de
fleste af målene i en del år.

- Den samlede indsats har
resulteret i et fald i antallet af
salmonellainfektioner hos dan-
skerne, hvilket er meget glæde-
ligt, fortæller Birgitte Helwigh.

Læs mere
Mere om emnet kan læses i rap-
porten: Annual report on Zoo-
noses in Denmark 2011.

Rapporten på 68 sider pdf
kan dowloades ved et klik her.

Tekst: Pressemeddelelse
fra DTU Fødevareinstituttet.

Rekordlav forekomst
af salmonellatilfælde
I 2011 faldt antallet af danskere, der blev syge af
salmonella, til det laveste niveau siden 1980’erne.
For første gang i mere end 17 år kunne ingen
salmonellatilfælde tilskrives kyllinger, og antal
tilfælde fra æg var rekordlavt. Det viser den årlige
rapport om forekomsten af sygdomme, der kan
smitte fra dyr og fødevarer til mennesker, fra
Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet.

Over 4.000 i
Bæredygtigt
Landbrug
22. juni er sidste frist for at
stævne staten i forhold til
Vandplanerne, som miljømini-
ster Ida Auken (SF) indsendte
til EU 22. december i fjor.

Bæredygtigt Landbrug har
fået mange ny medlemmer på
ugens annoncekampagne om,
at man kan være med i fore-
ningens stævning, hvis man er
medlem 15. juni.

Fredag morgen var med-
lemstallet et godt stykke over
de 4.000. Der er de seneste
uger indbetalt kontingent fra
flere end 500 nye medlemmer.

De nye medlemmer kom-
mer med som sagsøgere af sta-
ten i en revideret udgave af
foreningens stævning, der før
22. juni bliver afleveret til ret-
ten af foreningens advokat.

Salmonella-
kurven er
knækket ved
stor indsats
- af myndigheder
og fødevareerhverv
Ikke siden 1980’erne har an-
tallet af danskere, der er blevet
syge af salmonella, været så
lavt som nu, hedder det i hos-
stående artikel, der er baseret
på en pressemeddelelse fra
DTU Fødevareinstituttet.

- Det er gode nyheder for
både forbrugere, myndigheder
og fødevareerhvervet.

- Og det viser, at den store
indsats med salmonellahand-
lingsplaner siden 1990’erne og
det tætte samarbejde mellem
myndighederne og erhvervet
giver resultat, siger direktør i
Landbrug & Fødevarer, Jens
Munk Ebbesen.

Han peger specielt på den
indsats, Danmark har gjort for
at sænke salmonellaniveauet i
hele kæden.

- Et konkret eksempel på
indsatsen er den særstatus i EU
for konsumæg, som Danmark
netop har opnået og som træ-
der i kraft 1. juli, siger Jens
Munk Ebbesen.

Dansk kyllingekød går fri
Han glæder sig specielt over,
at det ifølge salmonellasmitte-
kilderegnskabet i 2011 ikke er
fra dansk kyllingekød, at Dan-
skerne har fået salmonella.

Det er første gang, siden
Zoonosecentret i DTU Føde-
vareinstituttet startede med at
lave smittekilderegnskabet for
17 år siden.

De tilfælde, der tilskrives
dansk kyllingekød, har været
faldende i flere år.

Og det er en udvikling, som
ikke kun er til fordel for de
danske forbrugere.

- Danske fødevarer er blandt
de sikreste i verden, og at det
fortsat er en af vores styrkepo-
sitioner, når vi eksporterer,
siger Jens Munk Ebbesen.

Kilde: Nyhed
fra Landbrug&Fødevarer.

http://www.food.dtu.dk/upload/f�devareinstituttet/food.dtu.dk/publikationer/2012/annual%20report%202011%20-%2024.pdf
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Overalt i verden undersøges og
investeres der lige nu i, hvor-
dan der kan udvikles biobasere-
de produkter, der på sigt kan
erstatte olie.

I Danmark er der en målsæt-
ning om at udfase fossile
brændsler helt inden 2050, og
derfor skal der bruges biomasse
til at erstatte energi, vi i dag får
fra fossile kilder, og en række
materialer der er baseret på
olie.

Men hvordan skal de danske
bioressourcer som eksempelvis
restprodukter fra landbrugspro-
duktion, organisk affald fra
husholdninger og industri samt
gylle og slam udnyttes, så de
både giver mest mulig værdi
for samfundet og produceres
bæredygtigt?

Det giver BioRefining Alli-
ance et svar på i den første dan-
ske strategi for, hvordan Dan-
mark kan sikre og udbygge sine
styrkepositioner i fremtidens
biobaserede økonomi.

Strategien (Læs her) rum-
mer 19 anbefalinger til politisk
handling.

En af de største prioriteter er
at sikre udvikling af 2. genera-
tionsbiobrændstof og få etable-
ret et bioraffinaderi.

Bag BioRefining Alliance
står Dong Energy, Novozymes,
Haldor Topsøe og Landbrug &
Fødevarer, der præsenterde den
nye strategi på en konference,
hvor deltagerne var centrale
erhvervsfolk, eksperter og poli-
tikere.

Ressourceforbrug
med omtanke
Blandt oplægsholderne på
konferencen var Jan Mousing,
adm. direktør i Videncentret for
Landbrug og direktør i Land-

brug & Fødevarer, der mener,
at vi skal udfordre den måde, vi
producerer på, for at blive en
markant spiller i det biobasere-
de samfund.

- I Danmark har vi de kom-
petencer og den viden, der
giver os alle muligheder for at
opbygge en eksport af teknolo-
gi og knowhow inden for bio-
raffineringsanlæg, teknologili-
censer og produktion af nye
højværdiprodukter baseret på
biomasse.

- Men vi skal være helt skar-
pe på, at biomassen og den
jord, den produceres i, er en
knap ressource, og at vi derfor
skal få mest muligt ud af det.

-Derfor skal vi udfordre tan-
kegangen omkring den måde,
vi producerer på, siger Jan
Mousing.

Væk findes ikke
Han henviser til Landbrug &
Fødevarers nyligt afholdte års-
møde, hvor der blev fokuseret
på ”cradle to cradle” tankegan-
gen, der går ud på at bruge og
recirkulere alt i produktionen

frem for at smide noget væk
som et restprodukt.

For ”væk” findes jo i virke-
ligheden ikke.

-Vi skal begynde helt ude
med at optimere råvaretilveje-
bringelsen på en effektiv måde.

- Vi skal prioritere, hvad vi
vil og kan bruge biomassen til,
og fokusere på effektive kon-
verteringsteknologier til flersi-
dig anvendelse.

- Fødevarer og foder er de
danske styrkepositioner, og en
bæredygtig og flersidig anven-
delse af biomassen til energi,
non-food produkter og -materi-
aler er en interessant ekstra
mulighed, vi selvfølgelig også
skal forfølge.

- Løsningen ligger i en både
bæredygtig og intensiv produk-
tion med nye og optimerede
produktionsmetoder.

- Løsningen ligger dog også
i mere præcise og målrettede
miljøtiltag, som rammer
præcist og ikke er for generelle,
siger Jan Mousing.

På konferencen blev den nye
strategi overrakt til erhvervs-
og vækstminister Ole Sohn
(SF).

Om Biorefining Alliance
BioRefining Alliance er et nyt
offentligt-privat konsortium.

Bag BioRefining Alliance
står DONG Energy, Novozy-
mes, Haldor Topsøe og Land-
brug & Fødevarer.

Parterne er gået sammen for
at styrke Danmarks position
inden for bioraffinering og der-
med understøtte en bæredygtig
transformation fra det fossilaf-
hængige til det fossilfrie sam-
fund.

BioRefiningAlliance har via
en strategicamp den 16.-17.
august 2011 for mere end 60 af
Danmarks førende eksperter og
virksomheder udviklet en stra-
tegi for, hvordan Danmark kan
bevare en styrkeposition inden
for bioraffinering.

Strategien består af en fælles
vision og målsætninger samt et
overordnet roadmap.
Kilde: Nyhed
fra Landbrug&Fødevarer.

Vi skal vise fremtidens
biobaserede samfund
BioRefining Alliance præsenterede 12. juni
strategien for, hvordan Danmark bliver front-
løber som biobaseret samfund. En af talerne på
konferencen var Jan Mousing, adm. direktør for
Videncentret for Landbrug og direktør i Land-
brug & Fødevarer. Ifølge ham skal vi producere
på en helt ny måde for at få udnyttet de danske
biomasseressourcer mest optimalt.

Maabjerg
BioEnergy
indvies på
mandag
EU-kommissær Connie Hede-
gaard er æresgæst, når Maa-
bjerg BioEnergy nord for Hol-
stebro bliver officielt indviet
på mandag den 18. juni.

Connie Hedegaard kender
projektet rigtig godt fra sin tid
som dansk klimaminister. Her
var hun med til at sætte farten op
både politisk og i centraladmini-
strationen, så biogasbranchen fik
bedre rammevilkår.

Det fik stor betydning for
den endelige beslutning om at
tage det første spadestik på
Maabjerg BioEnergy, hedder
det i en meddelelse fra Maa-
bjerg BioEnergy.

Der skulle gå ti år fra de
første streger på en krøllet ser-
viet, og indtil et af verdens
største biogasanlæg endelig
var bygget færdig.

Derfor bliver det også en
stor mærkedag for Vestforsy-
ning, Struer Forsyning og det
lokale landbrug, som har
kæmpet for projektet.

Men det bliver også en stor
dag for grøn energi både i
Danmark og resten af EU, for
den luft vi indånder, og den
CO2, som vi lukker ud, kender
som bekendt ingen grænser.

Maabjerg BioEnergy vil
fremover skåne klimaet for
50.000 tons CO2 om året.

Det svarer omtrent til den
mængde CO2, som en lastbil
med anhænger lukker ud, hvis
den tilbagelægger 55 millioner
kilometer.

Meget tidligt i processen -
længe inden det første spade-
stik - blev Maabjerg BioEner-
gy en del af EU's Concerto-
program, som er et initiativ,
der støtter udvikling af vedva-
rende energi.

Her blev der oprettet et helt
nyt projekt kaldet Ecostiller,
hvor Måbjerg og det omkring-
liggende landbrugssamfund
indgår på lige fod med store
grønne projekter i London og
Amsterdam.

Til sammen har Ecostiller
støttetMaabjergBioEnergymed
knap 30 millioner kroner, op-
lyser Maabjerg BioEnergy.

Direktør Jan Mousing.
Foto: Landbrug&Fødevarer.

http://www.biorefiningalliance.com/dansk/hvad-laver-vi/strategi.html
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Kronik – 1. del
Af journalist
Aage Krogsdam

Inden år 2050 vil verdens be-
folkning formentlig være vok-
set til omkring ni milliarder
mennesker.

Det betyder, at der ikke ale-
ne skal skaffes mad til alle, men
i høj grad også energi og råstof-
fer, der er baseret på afgrøder
og affald.

Har vi med den viden og tek-
nologi, vi kender i dag, overho-
vedet mulighed for at fremstille
fødevarer, energi og råstoffer
nok til så stor en befolkning?

En enorm ressource i
fremtidens globale samfund
Blandt andet derfor er et nyt
begreb kommet i fokus i debat-
ten om fremtidens produktion af
fødevarer, energi og råstoffer.

Det er biomasse.
Biomasse bliver er en enorm

ressource i fremtidens globale
samfund.

En ressource, som kan redde
os fra kulde, sult og forurening.

Kan man kombinere dyrk-
ningen af fødevarer til både
mennesker og dyr med produk-
tion af energi og råstoffer, så
har man langt hen ad vejen en
løsning på problemer med for-
syningen af fødevarer, energi
og råvarer til hele verdens be-
folkning fremover.

Afgrøder til andre
formål end fødevarer
I mange lande kan befolknin-
gerne imidlertid ikke forholde
sig, til at vi også skal dyrke
eksempelvis majs, byg, hvede,
sukker, roer og kartofler til
andre formål end fødevarer.

Men kornprodukterne kan
sammen med energi-pil og andre
planteprodukter benyttes sam-
menmed affaldsstoffer fra kødin-
dustrien og den animalske pro-
duktion (gylle) til fremstilling af
biomasse. En biomasse som kan
indgå i et økologisk kredsløb, der
er CO2 neutralt, og som samtidig
giver os energi til afløsning af de
fossile brændstoffer.

Den laveste klima-
og miljøbelastning
per produceret enhed
Danmark er et af de lande i ver-
den, hvor fødevarer produceres
med den laveste klimabelast-
ning per produceret enhed.

Men landmænd i såvel Euro-
pa som i resten af verden står
overfor den udfordring, at de
hele tiden skal producere mere
mad med færre ressourcer samt
mindre miljø- og klimabelast-
ning.

- Verden kan ikke brødføde
så mange mennesker med en
landbrugsproduktion, der ikke
er intensiv.

- Det vil lægge beslag på alt
for meget natur.

- Vi har igennem 25 år
bevist, at vi i Danmark kan øge
produktionen uden at øge be-
lastningen af vores miljø, siger
formanden for Landbrug &
Fødevarer, Niels Jørgen Peder-
sen. Han fortsætter:

- Intensiv og bæredygtig er
ikke modsatte poler.

- Flere fødevarer skal pro-
duceres med brug af færre res-
sourcer og mindre belastning af
omgivelserne.

- Affald og næringsstoffer
fra produktionen skal genbru-
ges til ny produktion.

(fortsættes side 12)

Kornprodukter kan sam-
men med energipil og andre
planteprodukter
benyttes sammen med
affaldsstoffer fra kødindu-
strien og den animalske
produktion (gylle) til frem-
stilling af biomasse.
En biomasse som kan indgå
i et økologisk kredsløb, der
er CO2 neutralt, og som
samtidig giver os energi til
afløsning af de fossile
brændstoffer.

Afgrøder skal bruges til fødevarer
og til erstatning for gas, olie og kul
Vi skal vænne os til, at korn og andre landbrugsprodukter ikke
alene benyttes til fødevarer, men i fremtiden også til energi og til
produktion af alle de produkter, der i dag er baseret på fossile
energikilder. Det kræver øget forskning og, at ny teknologi skal
udnyttes i et globalt samarbejde mellem de rige og fattige lande.

Journalist Aage Krogsdam
har siden 1999 arbejdet i sin
egen virksomhed, Krogsdam-
Info. Han blev uddannet på
Frederiksborg Amts Avis og
var bl.a. landbrugsmedarbej-
der påKalundborgFolkeblad.
Han har været leder af infor-
mationsarbejde i forsvaret - på
Cypern, i Danske Slagterier,
påCarlsberg/Tuborgog iDan-
marks Jægerforbund.
Hans vigtigste arbejdsområ-
der er landbrug, fødevarer,
jagt , natur og rejser.



- Derfor er det vigtigt, at
EU's fremtidige landbrugspoli-
tik sikrer, at europæisk land-
brugsproduktion fortsat er kon-
kurrencedygtig i takt med, at vi
skal satse på et mere grønt
landbrug.

- EUs landbrugspolitik skal
også bidrage til, at de mest
innovative landmænd fortsat
får mulighed for at investere i
nye teknologier blandt andet
inden for afgrøder, staldsyste-
mer, biogasanlæg m.v., fastslår
formanden for Landbrug &
Fødevarer.

Tre danske virksomheder
er førende i bioforskning
Inden for bioforskningen er
Danmark langt fremme.

Med flere midler - også stats-
lige - kan Danmark blive
førende i verden i den omstil-
lingsproces, som bliver en nød-
vendighed de kommende år.

Tre store danske virk-
somheder Novozymes, Dong
Energy og Haldor Topsøe har
indledt et samarbejde med
Landbrug & Fødevarer om at
fremskynde forskningen og
udvikle nye teknologier inden
for bioraffinering.

Målet er en frigørelse fra et
fossilt afhængigt samfund.
- Frem for at se på, om vi skal
dyrke energi i stedet for føde-
varer, er det vigtigt, at den
enkelte afgrøde udnyttes opti-
malt, således vi både får føde-
varer, materialer og energi.

-Desuden skal vi på land-
skabsniveau sikre, at vi får den
bedste udnyttelse af jorden og
næringsstofferne, som er de
egentlige knappe ressourcer i
det fremtidige biobaserede sam-
fund, siger chefkonsulent i
Landbrug & Fødevarer, Bruno
Sander Nielsen, København.

- Det kan være ved at dyrke
flerårige afgrøder på følsomme
arealer, mens vi opretholder en
mere intensiv dyrkning af tra-
ditionelle afgrøder på den
robuste jord, fortsætter Bruno
Sander Nielsen.

- De flerårige afgrøder vil
for eksempel kunne udnyttes
til energi, materialer og foder.

- Dermed bliver det ikke et
spørgsmål om at dyrke af-
grøder til enten fødevarer eller
energi, men et spørgsmål om at
udnytte den enkelte afgrøde og
hele produktionssystemet til
både fødevarer, foder, materi-
aler og energi.

- Og med fokus på recirku-
lering og genanvendelse af
næringsstoffer, siger chefkon-
sulenten.

Flerårige afgrøder
en fordel
på følsomme arealer
Produktionen af biomasse og
dermed de ressourcer, der er til
rådighed for en flersidig an-
vendelse af afgrøder til fødevar-
er, foder, materialer og energi,
afhænger af dyrkningssystemets
effektivitet i forhold til at ud-
nytte arealet, solens indstråling,
vand og næringsstoffer.

Solindstrålingen pr. kva-
dratmeter er meget stor.

De kornafgrøder, der udgør
størstedelen af det dyrkbare
areal i Danmark, er imidlertid
med de nuværende sædskifter
ikke i stand til at udnytte
solindstrålingen maksimalt.

Det skyldes, at i de måneder
fra juli til september, hvor
vækstbetingelserne er optimale
(forudsat nedbøren falder hen-
sigtsmæssigt), er afgrøderne i
aftagende vækst og modning
og der høstes og jorden gøres
klar til næste afgrøde.

Flerårige afgrøder er imid-
lertid bedre i stand til at ud-

nytte solindstrålingen, idet
væksten går i gang, så snart
temperaturen tillader det, og
såfremt der er tilstrækkelig ad-
gang til vand og næringsstof-
fer.

Dermed kan biomassepro-
duktionen øges ved at skifte fra
enårige afgrøder til flerårige
afgrøder såsom pil, elefant-
græs og græsser inklusiv
kløver m.fl.

Disse flerårige afgrøder vil
også ud fra et miljømæssigt
synspunkt være attraktive på
de følsomme arealer, da den
reducerede jordbearbejdning

(slutter side 13)
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Biogasanlægget Maabjerg
BioEnergy, der er blandt
de største i Verden, bliver
indviet på mandag 18. juni.
Maabjerg bliver også center
for et konsortium for Grøn
energi, Måbjerg Energy
Concept, der skal undersøge
mulighederne for at bruge
biomasse og affald til
produktion af biogas, brint,
bioetanol, el og varme.
Foto: Thomas Maxe.

Afgrøder skal bruges til.....
Kronik fortsat fra side 11

Niels Jørgen Pedersen,
formand for
Landbrug&Fødevarer.

Bruno Sander Nielsen,
chefkonsulent
i Landbrug & Fødevarer.



både kan mindske udvasknin-
gen af næringsstoffer, og bi-
drage til akkumulering af kul-
stof i jorden.

Dyrkning af flerårige ener-
giafgrøder vil således kunne
reducere nitratudvaskningen
med ca. 70 pct. i forhold til tra-
ditionelle landbrugssædskifter.

En strategi for omlægning
af korndyrkning på miljøføl-
somme arealer til højtydende
energiafgrøder vil dermed kun-
ne bidrage til at løse land-
brugets miljøudfordringer.

Til gengæld kan forventes
bedre muligheder for at opti-
mere gødskning m.m. af kon-
ventionelle landbrugsafgrøder
på de mere robuste arealer.

Forlænget vækstsæson
og flere afgrøder om året
På de robuste arealer vil det
også være muligt at forlænge
vækstsæsonen.

Det kan ske ved at skifte til
afgrøder med længere vækst-
sæson. Det kan være roer, som
har en meget stor biomassetil-
vækst, der kan være op til tre
gange større end for en kornaf-
grøde.

Da roerne er i vækst i hele
efterårsperioden er de end-
videre særdeles effektive til at

opsuge alle tilgængelige næ-
ringsstoffer i jorden, og der-
med minimere risikoen for
udvaskning.

Endelig giver roemarker
mulighed for høj biodiversitet
og giver gode vilkår for fau-
naen.

Det vil imidlertid også være
muligt at forlænge vækstsæso-
nen, og dermed øge biomas-
setilvæksten, ved at dyrke og
høste to afgrøder pr. dyrk-
ningssæson.

Det kan for eksempel være
ved at kombinere vinterrug
med hvede/tritikale, majs eller
hamp.

For at få plads til to afgrøder
i sædskiftet kan det være nød-
vendigt at høste afgrøderne
som helsæd eller på anden
måde afkorte den meget lange
modningsperiode.

Dette kunne opnås ved
tidlig høst af korn, crimpning
og lagring i gastætte siloer. Det
giver mulighed for at høste et
større og muligvis lettere
omsætteligt halmudbytte og
for at så efterafgrøder eller nye
hovedafgrøder fra starten af
juli.

Mulighederne for at øge
produktionen af biomasse på
afgrøder er således store.

Mere biogas
Omkring 6 procent af hus-
dyrgødningen i Danmark bli-
ver i dag udnyttet i biogasan-
læg.

Men målet at nå op over 50
procent.

Det kan blandt andet gøres
ved forskning i nye staldsyste-
mer, som er med til at øge
tørstofindholdet i svinegylle
fra de nuværende 3-5 procent
til cirka 10 procent.

Også i udnyttelse af den
såkaldt blå biomasse er der
muligheder, men forskningen
på dette område er ny.

I Holland er man i gang med
et forskningsprojekt, hvor
havalger opsamles med hen-
blik på, at de kan indgå i
biomasseproduktion.

Fosfor er livsvigtigt
- Når debatten går på res-
sourcer handler det ikke kun
om de fossile - kul, olie og
gas.

- Den vigtigste ressource for
fremtidens samfund er fosfor,
der er et nødvendigt grundstof
for alt liv, fastslår Bruno
Sander Nielsen.

- Denne ressource bliver der
mindre og mindre af, og fosfor-
forekomsterne i verden er i dag

koncentreret på ganske få
lande, især Kina og Marokko.

- Derfor er det en nød-
vendighed, at fosfor og andre
begrænsede næringsstoffer bli-
ver recirkuleret og genanvendt.

-Det kan være gennem en
biologisk affaldsbehandling,
hvor vi putter det organiske
affald i biogasanlæg frem for at
brænde det af.

- Genindvinding af fosfor er
derfor i fokus i en række lande.

- I Holland eksempelvis har
20 forskellige organisationer
dannet et partnerskab om at
recirkulere fosfor og skabe et
bæredygtigt marked for fosfor,
tilføjer Bruno Sander Nielsen.

Fakta
Niels Jørgen Petersen driver sit
landbrug med kvæg i Thy, og
er samtidig formand for Land-
brug & Fødevarer, Axelborg
København. Organisation for
den andelsbaserede fødevare-
industri i Danmark samt de
fleste danske landmænd.

Bruno Sander Nielsen.
Chefkonsulent i Landbrug &
Fødevare, Axelborg Køben-
havn. En af de førende ekspert-
er i Danmark indenfor biotek-
nologi.
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Afgrøder skal bruges til.....
Kronik fortsat fra side 12

Der er i Danmark stærkt
stigende interesse for at
dyrke foderroer, der ellers
næsten er fortrængt af majs
gennem de senere år.
Paradoksalt nok skyldes
den større interesse en ny
metode til samensilering af
roer og majs til kvægfoder.
Frøfirmaet DLF-Trifolium
har tidigere i år lanceret
nye højtydende roesorter,
der er velegnede både som
foder og til brug i produkti-
onen af bioenegi.
Foto: DLF-Trifolium A/S.

2. del af denne kronik
bringes i Grovvarenyt
i næste uge.
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