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Del af mappe 2) 

Dyrkningsindskrænkninger og husdyrforhold. Notat af Bjarne Brønserud, 2016 

 
Oversigt over dyrkningsindskrænkninger og 
husdyrforhold  
Omkostninger pr. år.  
Enhed: DKK 

Danmark Tyskland Sverige Englan
d 

New Zealand 

Specielt for kvægbrug, 292 dyreenheder       
Miljøgodkendelse, obligatorisk hver 8 år.  
omregning til årsudgift, Hvert 8. år  
 

15.000 0 0 0 0 

Miljøgodkendelse udvidelse, hver gang 
omregning til gnst. Årsudgift 

3.000 – 
8.000 

    

Reduktion af ammoniakfordampning 6.000 0 0 0 0 
Obligatorisk dyrlægebesøg og 
medicinordinering 

16.000 
 

Lavere  
 

Lavere Lavere Lavere 

75% udnyttelseskrav af husdyrgødning er 
højt  

5.000-
8.000 

0 0 0 0 

Særlig kødkontrol (ekstra udover EU satser) 2000 - 
4.000 

Kilde: L&F 2015  

Administrative ekstraomkostninger  20.000     

Ekstra harmonijord grundet udtagning1 20.000     

Ialt for det gennemsnitlige kvægholdsbrug 85.000 – 
93.000 

    

Ialt pr. kvæg dyreenhed  291 - 318     
Harmonikrav hvor Danmark er under EU 1,7-
2,3 krav 
Indgår som et indirekte kapitalkrav grundet 
de særlige danske krav om øget ejerandel ved 
øget størrelse  

0.-
100.
000) 

Medregnes ikke udover 
ovennævnte ekstra harmonijord 

0 (op til 7 
dyreenheder) 

Specielt for svinebrug, 332 dyreenheder      
Miljøgodkendelse, obligatorisk hvert 8 år. – 
pr. år ca. 

15.000     

Miljøgodkendelse udvidelse, hver gang 0 – 8.000     
Godkendelse af lugtemission hver gang 5.000-

8.000 
    

Særlig kødkontrol (udover EU satser)  15.000 – 
25.000 

Kilde: L&F 2015 

Sundhedsrådgivning og medicinordinering 9-
12x årligt  

15.000     

Udnyttelseskrav af husdyrgødning, 75% er 
for højt  

10.000 – 
20.000 

    

Ekstra harmonijord grundet udtagning  20.000 – 
40.000 

Medtages i COWI rapporten som af væsentlig 
økonomisk betydning, især for svinebrug 

Habitatsdirektivet 25.000 – 
50.000 

Anslås i L&F rapporten til op til DKK 200.000 pr. 
svinebrug 

Fosforafgift, ca. DKK 4 pr svin bortses der fra, 
da Fosfor er relativ ens afgiftsbelagt i alle 
lande  

Medregn
es ikke- 

- - -  

Administrative særomkostninger  20.000     
I alt for et gennemsnitligt svinebrug  125.000 

– 
    

                                                      
1 Udgør omkostninger til leje af arealer med ret til at udsprede husdyrgødning. 
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201.000 
I alt pr. svine dyreenhed  376-605     

      
Specielt for planteavlsbrug (konventionelt)  - 
243 ha  2015 krav 

     

Vådområder  - 1 ha  10.0002  På landsplan 10.000 – 26.000 men frivilligt 

Skønnet forsumpning  op til ca. 25 ha 
(2021 krav  er ca. 35 ha) 

25.000-
50.0003 

50.000 – 150.000 ses der bort fra men se 
nedenstående kommentar, da der er et tab  

Skovrejsning og udtagning, 2 ha  
(2021 krav  er 17 ha) 

15.000 - 
20.000 

Frivilligt    

§ 3 areal og miljøskånsom drift uden gødning,  
4,5 ha  

0 Fjernet i nuværende forlig, men med den politiske 
situation er udfald ukendt 

Efterafgrøder4  ca. 25 ha  
(2021 krav er ca. 35 ha) 

50.000 
-70.000 
BB5 

5%  men det kan være salgsafgrøder i form af bl.a. 
hestebønner og ærter 
COWI ca. DKK 250 pr. ha. ager brug 
Mere variation for svin og DKK 220 for 
malkekvæg. Tilskud og kompensation i de andre 
lande.  

Mellemafgrøder  
0  Medtaget med 0 men tæller ½ af efterafgrøder. 

De andre lande har ingen krav. 

Forbud mod jordbearbejdning ca. 13 ha. 
5.000 - 
10.000   

 Nedsat i landbrugspakken.  
Oprindeligt skønnet til 10-20.000 

Administrative omkostninger, nødvendig 
konsulentvejledning til 
lovgivningsfortolkning, sprøjtesyn, resistens 
mm. 

20.0006  

Randzonekrav 0 Er ophævet med nyeste lovgivning 

I alt for et gennemsnitligt planteavlsbrug 
125.000-
180.000 

    

 514-741     
I alt pr. ha.   Der anvendes alene middeltal  627       
 
Nedenfor fremgår en række supplerende data omkring særlige forhold, som i det omfang de er 
forskellige til nabolandene er medtaget ovenfor. Især Pauschalmomsen er af en samlet betydning 
og den faktor har medført, at eksporten af smågrise til Tyskland de seneste år er flerdoblet (DST). 
Pauschalmoms medfører ganske enkelt, at det er økonomisk er mere rentabelt at opfede svin i 
Tyskland. Dette tillige med at slagteomkostningerne pr. kg. svin er ca. halvdelen i Tyskland 
(Svineavlerbranceorg.) 
 
  

                                                      
2Næppe forventeligt, at en produktionsorienteret bedrift udlægger dette frivilligt når det medfører en omkostning. 
3

Det er lovbestemt, at lodsejerne oprenser grøfter og vandløb, når drænudløbene tilstoppes. Derved gør de kommunale 

vandløbsmyndigheder lavtliggende arealer udyrkbare.  Og afhængig af lokale vandløbsmyndigheders fortolkningsparadigmer. Det 

er en omkostning på linje med en randzone eller brak. Forsumpede arealer, som er dækket med vand i foråret udgår som 

harmoniarealer, hvilket har ukendte konsekvenser for husdyrbrugene, som kan blive tvunget til at skære besætningen ned med 

kort varsel, når der er meget regn og ingen vandløbsvedligeholdelse.  
4Reglerne for efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag – begge dateres til 15/7-2016. Se link her: 
https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/goedskning/naeringsstoffer/kvaelstof-n/kvaelstofnormer-og-
prognose/sider/startside.aspx 
5CAP reformen kræver 5% MFO eller ca. 17 % efterafgrøder, som er særlig byrdefuldt for dansk landbrug. 
6 Regelsættets kompleksiteter overfør langt nabolandenes. Lovpligtig sprøjtesyn er en betydelig omkostninger. Manglen på 

bekæmpelsesmidler øger udfordringerne med resistente randzoner mm. 
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Oversigt over afgifter fra 2014-2015  
Afgifter Enhed Danmark Tyskland Sverige England New 

Zealand 

Kødkontrol, total Mio. 
DKK 

252,57 Ukendt Ukendt  0 

Pr. kontrolleret svin DKK 10,78 Ukendt – 
0 

 7,5 0 

Pr. kontrolleret kvæg DKK 53Se note 6 Ukendt – 
0 

75- 150Se 

note 6 

 0 

Fosfor i foder, total Mio. 
DKK 

519 0 0  0 

Pauschal moms, 
total 

DKK  Opg
øres 
ikke 

  0 

Pauschal moms, pr. 
svin 

DKK  -37   0 

 

                                                      
7Som tidligere diskuteret, så har analysen valgt en tilgang til, at bl.a. økologisk dyrkede og andre særlige afgrøder arealer ikke 

medregnes i det totale areal. Så i stedet for 2,619 mio. ha. som er det fulde dyrkede areal anvendes 2,4 mio. ha. 
8Fødevarestyrelsen, Komparativ analyse af kødkontrollen i sammenlignelige nabolande, 2014. 
9 Skatter og afgifter 2015, SKAT 


