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Scenarier for fremtidens landbrug
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Det tidligere Naturråds 4 vismænd præsenterer en række scenarier 

for fremtidens landbrug baseret på senest tilgængelige tal og en ud

bygget beregningsmodel. Tidshorisonten er 20 år. Der er valgt for

skellige kombinationer af produktionsniveau, kvælstofudnyttelses

grad og benyttet landbrugsareal. Det analyseres, om de enkelte 

scenarier overholder hhv. Vandmiljøplan I+II, VMP III og naturty

pernes tålegrænser. 

Overgødskningen med kvælstof og fosfor 
er udgangspunktet for analyserne i den 
vismandsrapport, som Naturrådet udgav i au
gust 2002 /1/, og som havde titlen ”Det fede 
Landskab”. Interessen for problemstillingen 
tager sit udgangspunkt i, at overgødskning 
ikke kun vedrører vandmiljøet, men at det nu 
vedrører hele vort landskab /2/. 

Sammen med Hans Schrøder fra firmaet 
Danedi har vi gennemregnet scenarierne, 
men nu baseret på de senest tilgængelige tal 
og en udbygget beregningsmodel /3/. De op

daterede beregninger rokker ikke ved konklu
sionerne fra ”Det fede Landskab”, men sætter 
dem yderligere i relief: Nemlig, at landbruget 
må ændre kurs for at blive bæredygtigt. Næ
ringsstofferne skal udnyttes mere effektivt og 
samtidigt skal effektiviseringsgevinsten afkob
les fra arealudnyttelsen, så der kan skabes 
rum for langt mere natur i Danmark.

Kvælstof, fosfor og den naturpoliti-
ske situation
I ”Det fede Landskab” tager Naturrådet sit 
udgangspunkt i naturens tålegrænser. Dette 
begreb er relativt nyt og bruges til at angive, 
hvor store belastninger de forskellige natur
typer kan tåle, uden at dens funktionsmåde 
og artssammensætning ændres på lang sigt. 
Tålegrænser er selvfølgelig forskellig fra den 
ene naturtype til den anden, men selv inden 

for den enkelte naturtype kan den variere fra 
lokalitet til lokalitet. Tålegrænserne ligger fra 
omkring 5 kg N/ha/år for de mest følsomme 
naturtyper og op til 35 kg N/ha/år for dem, 
der tåler mest.

Begrebet tålegrænser er i stigende omfang 
taget i brug i naturpolitikken, ikke mindst i 
relation til VVMreglerne og overholdelse af 
Habitatdirektivet /4/. Men hvis naturens tåle
grænser for alvor skal fungere som udgangs
punkt for den fremtidige natur og miljøpoli
tik vil det sætte nye rammer for landbrugs
produktionen. En udvikling af landbrugspro
duktionen, som vi har kendt den de seneste 
årtier, er nemlig ikke forenelig med at over
holde naturens tålegrænser. Derfor er vi nødt 
til at sætte landbrugets fremtidige udvikling 
til debat. En kursændring er nødvendig, men 
hvilken kurs skal vi vælge?

Overgødskningen påvirker biodiversiteten 
/5/, og effekterne holder sig i 50100 år eller 
mere. I ”Det fede Landskab” vurderede Natur
rådet på baggrund af tilgængelige rapporter 
og undersøgelser, at for at nå ned på en næ
ringsstofbelastning, der ikke er til skade for 
dansk natur, skal landbrugets kvælstoftab sna
rere reduceres til omkring en fjerdedel af det 
niveau, vi havde i midten af 1980’erne og ikke 
halvdelen, der var målet med Vandmiljøplan I 
og II.

Målene for vandmiljøplanerne og  
respekt for tålegrænserne!
Tabet i midten af 1980’erne var ca. 500.000 
tons N/år. Dette tab dækkede over udvasket 
N (ca. 270.000 tons N/år), ammoniakfordamp
ning (ca.130.000 tons N/år) og så en rest på 
100.000 tons N/år, der blev ophobet i jorden, 
eller som man simpelthen ikke kunne gøre 
rede for. 

I vandmiljøplanerne og den senest tilkom
 ne ammoniakhandlingsplan var der mål om at 
nå ned på en udvaskning på 133.000 tons N/
år og et ammoniakudslip på ca. 60.000 tons 
N/år, altså at spildet skulle nedbringes til det 
halve, det vil sige fra ca. 400.000 tons til ca. 
200.000 tons N/år. De nævnte planer opere
rede kun med tabet, der stammede fra udvask
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ning og fordampning, mens der ikke blev rørt 
ved de sidste 100.000 tons N/år, som skyldes 
andre forhold. Naturrådet vil imidlertid også 
medregne de omtalte 100.000 tons N/år, så 
VMP I og II målene er at nå et samlet tab på 
300.000 tons N/år. Vandmiljøplanens ”halve
ring af kvælstofudledningerne” kan så enten 
betyde, at man vil nedsætte spildet til enten 
300.000 tons N/år, hvis man kun ser på 
udvaskning og fordampning, eller ned til 
250.000 tons N/år, hvis alle tabsposter skal 
tælle med. Naturrådet finder, at der kan være 
argumenter for begge målsætninger og væl
ger derfor at sætte målet for vandmiljøplan
erne som et interval fra 250.000300.000 tons 
N/år. Med vedtagelsen af VMP III i 2002 blev 
der fastsat et yderligere reduktionsmål på 13 
% inden 2015. Dette har vi valgt at fortolke 
som en reduktion af det samlede Noverskud 
til i størrelsesordenen 217.000261.000 tons 
N/år.

I ”Det fede Landskab” forudsatte vi, at 
målet om at overholde naturens tålegrænser 
kan indfris ved at nå ned på et tab på 125.000
150.000 tons N/år, hvis der alene bruges gene
relle virkemidler, men måske helt op til 150
200.000 tons N/år, hvis der også tages jord 
nok ud af produktion til, at der kan sikres for
svarlige ”bufferzoner” omkring den sårbare 
natur. Det er denne opgave, vi så har udmøn
tet i nogle scenarieberegninger.

Scenarier for fremtidens landbrug
Beregningerne er foretaget med udgangs
punkt i det nyeste materiale om landbrugets 
stofbalancer /6/. Modellen er en inputout
put-model, der går ud fra officielle statistiske 
opgørelser /7, 8/. Da man ved, hvor meget 
kvælstof, der tilføres dansk landbrug via 
foder, gødning, kvælstoffikserende planter 
m.m., og hvor meget der igen forlader land
bruget i form af landbrugsprodukter, kan 
man beregne forskellen, som i princippet er 
landbrugets tab. Modellen har været testet 
på de historiske tal for perioden 1984/85 op 
til de seneste tal fra 2003/04, og den bereg
ner på den baggrund såvel størrelser som 
udviklinger, der er i overensstemmelse med 
anden forskning inden for området /3, 6, 8/.

I modellen er der mulighed for at ændre 
på forskellige parametre, så landbrugssyste
mer, der er en del forskellige fra det eksister
ende landbrug, kan beskrives. Det har der
med været muligt at beskrive mere radikale 
alternativer end dem, der normalt indgår i 
debatten om dansk landbrugs fremtid.

I modellen kan man variere tre grundlæg
gende parametre; nemlig produktionens stør
relse, den effektivitet hvormed næringsstof
ferne udnyttes og det benyttede landbrugs
areals størrelse. Med produktionens størrelse 
har vi særligt interesseret os for svineproduk
tionens størrelse. Denne parameter varieres, 

mens den kvægrelaterede produktion holdes 
konstant på nutidens niveau i modelbereg
ningerne. 

Der er defineret 4 niveauer for årsproduk
tionens størrelse: Lav (15 mio. slagtesvin, sva
rende til 1980’ernes produktion), den nuvæ
rende (24,8 mio. slagtesvin), høj (28,2 mio. 
slagtesvin, baseret på landbrugets egne frem
tidsprognoser) og meget høj (35 mio. slagte
svin baseret på ønskerne hos en række land
brugsorganisationer).

Produktionens næringsstofeffektivitet defi
neres som den delmængde af Ninputtet, der 
kan genfindes i landbrugets solgte produkter. 
I 2003/04 var effektiviteten ca. 36%. Effektivi
teten kan øges væsentligt, men der er selv
følgelig grænser for, hvor høj den kan blive. 

Endelig varieres det samlede landbrugsare
als størrelse. I dag er landbrugsarealet på 2,7 
mio. ha. Dette areal vil under alle omstændig
heder falde i de kommende 20 år alene be
grundet i byvækst m.m. Omfanget heraf sæt
ter vi til 200.000 ha. Udover dette fald i 
landbrugsarealet er der mulighed for, at 
større arealer kan tages ud af landbrugspro
duktion og reelt konverteres til natur eller 
mere ekstensive landbrugsformer, hvis effek
tivitetsgevinsten afkobles fra arealudnyttelsen.

De fire scenarier 
Naturrådet har opstillet fire scenarier for 

Tabel 1. Nøgletal for scenarier under Vandmiljøplanernes Landbrug.

A B C D

Produktionens størrelse 
(mio. slagtesvin/år)

24,8 24,8 28,2 28,2

N-effektiviteten (%) 46 48 45 48

Beslaglagt areal (ha) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Overskudsareal (ha) 0 0 0 0

Kvælstoftab (tons N/år) 244.000 218.000 251.000 221.000

Grad af gylleseparering (%) 0 50 0 50 

Overholdes VMP I + II (250-
300.000 tons N/år)

JA JA MÅSKE JA

Overholdes VMP III (217-
261.000 tons N/år)

MÅSKE MÅSKE MÅSKE MÅSKE

Respekteres tålegrænserne 
(125-150.000 tons N/år)

NEJ NEJ NEJ NEJ

Tabel 2. Kvælstofeffektiviteter i landbruget og i fire scenarier samt grad af gylleseparering.

Effektiviteter 1985/86 2001/02 2003/04 A B C D

Overordnet effektivitet (%) 26 35 36 46 48 45 48

Gødningseffektivitet, planter (%) 57 63 63 66 66 66 66

Foder-effektivitet, kvæg (%) 17 20 20 22 22 22 22

Foder-effektivitet, grise (%) 25 30 30 34 34 34 34

Effektivitet af husdyrgødning (%) 20 65 70 77 77 77 77

Grad af gylleseparering (%) - - - 0 50 0 50

Fremtidens landbrug
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fremtidens landbrug. Det drejer sig om: Vand
miljøplanernes Landbrug, Det højteknologi
ske Landbrug, Det ekstensiverede Landbrug 
og Kombinationslandbruget. 

Vandmiljøplanernes Landbrug er scena
rier, der blot fremskriver den udvikling, som 
allerede er i gang. Udgangspunktet er en 
overholdelse af vandmiljøplanerne. I tabel 1 
er gengivet nogle af nøgletallene fra den 
gruppe af scenarier vi kalder ”Vandmiljøplan
ernes Landbrug”. Vores beregninger viser, at 
det må medføre et landbrugssystem med en 
Neffektivitet på 4548 %. Altså en effektivitet, 
der er en del højere end i dag, se tabel 2. 

Scenarierne vil kræve en vækst i effektivite
ter, der er meget tæt på den, der er sket fra 
1985 til i dag, se tabel 2. Vi anser denne effek
tivitetsstigning som realistisk. Som en separat 
ny effektivitet er der regnet med graden af 
gylleseparering, som er den eneste varierende 
effektivitet i de fremtidige scenarier.

Om vandmiljøplanerne er overholdt eller ej 
baserer vi på den overvejelse, at hvis man 
kommer under det laveste tal i intervallet 
250.000300.000 tons N/år, så er det et klart 
JA, hvis tallet ligger i intervallet er det et 
MÅSKE og selvfølgelig et NEJ, hvis det er over 
den øverste grænse i intervallet.

Tilsvarende forhold gælder for VMP III og 
tålegrænserne.

Tabellen viser, at VMP I + II kan lykkes, og 
at meget tyder på, at VMP III er inden for ræk
kevidde. Tålegrænserne kan derimod ikke 
overholdes.

Det højteknologiske Landbrug er et 
landbrug, hvor svineproduktionen øges sam
tidig med at Neffektiviteten skrues endnu 
højere op, her markeret med en anvendelse 
af gylleseparering, der går udover, hvad vi så 
for ”Vandmiljøplanernes Landbrug”. Nøgletal
lene er vist i tabel 3.

Disse scenarier viser, at man kan skrue på 
landbrugsproduktionens størrelse, så man 
kommer derned, hvor vandmiljøplanerne 
uden nogen tvivl er realiserede, selv med en 
produktion større end den, vi har i dag.

Omkostningerne er imidlertid særdeles 
høje. Effektiviteten skal i top, og hele land
bruget skal i udstrakt grad benytte sig af gylle
separering. Tallene viser også, at selvom en 
øget produktionen følges af kravet om højtek
nologisk indsats og høje effektiviteter, så er 
det svært at forestille sig, at man kan komme 
ned i den del af intervallet, hvor man kan 
være sikre på at tålegrænserne overholdes 
(125.000150.000 tons N/år). Konklusionen 

må her være, at landbruget under alle om
stændigheder skal lokaliseres på en sådan 
måde, at de ”rykker væk” fra den sårbare 
natur. Løsningen er at se på et samlet land
brugssystem, hvor landbruget opgiver en del 
af jorden! – Det sker i det sidste scenarium.

Ekstensiveret Landbrug. Det økologiske 
landbrug er meget svært at modellere, da 
mange af de effektiviteter, der indgår i model
len, ikke er tilstrækkeligt kendte. Det gælder 
bl.a. den økologiske svineproduktion. I vis
mandsrapporten fra 2002 udregnede vi, at en 
ekstensiveret produktion (økologiseret pro
duktion) ville kunne opretholde en svinepro
duktion på 23 mio. grise årligt, men selv med 
en øget effektivitet i forhold til dagens land
brug vil kvælstofspildet være større end for 
konventionelt landbrug, og hverken vand
miljøplan I+II eller plan III ville kunne efterle
ves med sikkerhed. Med de nye beregninger 
har vi sænket svineproduktionen til 15 mio. 
grise men med stærkt øgede effektiviteter, se 
tabel 4. Det betyder at vandmiljøplan III 
måske kan efterleves. Spørgsmålet er imid
lertid om et sådant landbrug overhovedet er 
ekstensivt endsige økologisk! Konklusionen 
må være, at en udvikling alene baseret på ek
stensivering ikke er vejen frem.

Kombinationslandbrugets scenarium 
er baseret på den filosofi at en større del af 
landbrugsarealet bør tages ud af produktio
nen og komme naturen til gode, som natur
genopretning, bufferzoner etc. Visionen er at 
skabe plads til naturen samtidig med, at vi får 
et eksporterende landbrug, hvor der også er 
plads til økologisk landbrug og bylandmænd.

Vi har sammensat 4 scenarier, hvor der ud
tages jord af produktionen svarende nogen
lunde til det areal svineproduktionen i dag 
beslaglægger (700.000 ha.). Vi har her forud
sat, at de højteknologiske scenarier er ud
gangspunktet, så de viste scenarier i tabel 5 er 
egentlig en kombination af stærkt øget effekti
vitet og udtagning af jord. 

Med disse scenarier kommer vi langt ned i 

Tabel 3. Nøgletal for scenarier under Det højteknologiske Landbrug.

E F G H

Produktionens størrelse (mio. slagtesvin/år) 28,2 28,2 35 35

N-effektiviteten (%) 49 51 48 50

Beslaglagt areal (ha) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Overskudsareal (ha) 0 0 0 0

Kvælstoftab (tons N/år) 207.000 192.000 213.000 196.000

Grad af gylleseparering (%) 75 100 75 100 

Overholdes VMP I + II (250-300.000 tons N/år) JA JA JA JA

Overholdes VMP III (217-261.000 tons N/år) JA JA JA JA

Respekteres tålegrænserne (125-150.000 tons 
N/år)

NEJ NEJ NEJ NEJ

Tabel 4. Nøgletal for scenarier under Det ekstensive Landbrug. Scenarie I er taget fra ”Det fede   land-
skab” (Agger et. al., 2002)

I J

Produktionens størrelse (mio. 
slagtesvin/år)

23 15

N-effektiviteten (%) 40 49

Beslaglagt areal (ha) 2.500.000 2.500.000 

Overskudsareal (ha) 0 0 

Kvælstoftab (tons N/år) 288.000 225.000

Overholdes VMP I + II  (250-
300.000 tons N/år) 

MÅSKE JA

Overholdes VMP III   
(217.500-261.000 tons N/år)

NEJ MÅSKE

Respekteres tålegrænserne 
(125-150.000 tons N/år)

NEJ NEJ

Fremtidens landbrug
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kvælstoftab, samtidig med, at der kan frigøres 
meget jord til naturformål. Med omhyggelig 
og bevidst planlægning vil man på lang sigt 
uden tvivl kunne komme ned i nærheden af, 
at naturens tålegrænser overholdes for langt 
de fleste naturtyper på en meget stor andel af 
arealerne.

En overraskende pointe i dette scenarium 
er, at miljø og naturforbedringerne kan hø
stes uden en dramatisk nedgang i produktio
nen af slagtesvin. Reelt svarer de over 16,9 
mio. slagtesvin til, hvad der blev produceret 
for kun ca. 15 år siden. 

Perspektiver og konklusioner
Naturrådets oprindelige tilkendegivelse af, at 
den nuværende landbrugsproduktion ikke 
er bæredygtig, gælder fortsat. Men målet om 
bæredygtighed kan opnås, hvis vi vil. Det 
kræver, at produktionen skal ned, effektivi
teten i kvælstofforbruget skal op, og at større 

arealer tages ud af drift. Disse ændringer skal 
ikke nødvendigvis ske fra den ene dag til den 
anden. Det må være en langsigtet demokra
tisk diskussion og beslutning, der ligger bag.

Det er også klart, at des højere man ligger i 
kvælstoftabet, des mere må landbruget være 
indstillet på en zonering af landskabet.

Disse omlægninger vil kræve omhyggelig 
og bevidst styring, så man sikrer sig, at de 
arealer, der tages ud af landbrugsproduktio
nen, ikke ender som tilfældig marginalisering, 
men planlægges der, hvor de gør mest gavn  
hvor vi får mest natur og miljø for pengene. 
Det kunne være som bufferzoner omkring 
sårbare naturområder.

Et første og afgørende skridt er imidlertid, 
at landbrugets effektiviseringsgevinster afkob
les fra arealudnyttelsen. Effektiviseringsgevin
sten skal komme naturen og os andre til 
gode.
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Tabel 5. Kombinationslandbrugets scenarier.

K L M N

Produktionens størrelse (mio. slagtesvin/år) 16,9 16,9 16,9 16,9

N-effektiviteten (%) 50 53 55 57

Beslaglagt areal (ha) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Overskudsareal (ha) 700.000 700.000 700.000 700.000

Kvælstoftab (tons N/år) 187.000 164.000 153.000 141.000

Grad af gylleseparering (%) 0 50 75 100

Overholdes VMP I + II (250-300.000 tons N/år)   JA JA JA JA

Overholdes VMP III (217-261.000 tons N/år) JA JA JA JA

Respekteres tålegrænserne (125-150.000/200.000 tons N/år)  MÅSKE MÅSKE MÅSKE JA
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