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Prioriteter i 2014/2015 
 EU´s landbrugsreform 

 

 Lov om hold af kvæg 

 

 Miljøteknologi og moderniseringsstøtte 

 

 Ammoniak og metan 

 

 Veterinærområdet 

 

 Finansieringsmuligheder 

 

 Papirbøvl  

 

 Muligheder for vækst 
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EU´s landbrugsreform – status 
primo 2015 

 Den interne udjævning er minimeret – bevarer omkring 1 
mia. kroner i kvægbruget 

 

 Indført slagtepræmie på 180 mio. kroner årligt fra 2015-2020 
for tyre, stude og kvier over 160 kilo – forventer 700-800 
kroner i præmie for hvert slagtet dyr i 2015 – stor sejr 

 

 MEN: Regeringen flytter 2,1 mia. kroner fra den direkte 
støtte til landdistriktsstøtten i perioden 2016-2020 

 

 Regeringen burde have kæmpet for, at en større del af EU´s 
samlede landdistriktsmidler var havnet i Danmark 
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Lov om hold af malkekvæg 
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Lov om hold af malkekvæg 

 Ingen politisk vilje til at ændre loven og lempe på over-
gangsbestemmelserne 

 

 Kravet om en sengebås pr. ko har været gældende siden 
1.juli 2014 

 

 Der arbejdes intensivt for en mere smidig fortolkning af 
loven som passer bedre med praktikken i staldene - intet 
resultat endnu, men vi forventer at blive imødekommet på 
flere punkter  



Overskrift her 

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets  

Hvis du vil have bullets brug  

‘Forøge / Formindske indryk’ for  

at få de forskellige niveauer frem 

 

Støtte til miljøteknologi og 
modernisering 

 

 104 mio. kroner til rådighed for kvægbedrifter i miljø-
teknologiordningen i 2014  

 

 100 mio. kroner til moderniseringsstøtte i 2015 – forventes 
åben fra 19. marts til 19. maj 2015. Kan bruges til at opfylde 
de fremtidige krav i lov om hold af malkekvæg (både 
malkekvægsstalde og slagtekalvestalde). Gælder både for 
renovering, tilbyg og nybyg 

 

 Vi arbejder for at moderniseringsstøtten kan fortsætte fra 
2016 til 2020 – afgøres politisk inden sommerferien 
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Ammoniak og metan 

 Regeringen har meldt ind til EU, at DK kan reducere 
ammoniakudledningen med 24 procent i 2020 i forhold til 
2005.  

 

 EU har spillet ud med nyt direktiv som kræver at DK skal 
reducere metanudledningen med 24 procent i 2030. 

 

 Gennemføres forslagene vil det smadre vækstmulighederne 
for dansk kvægbrug og kræve reduktion af kvægbestanden 

 

 L&F kæmper heftigt mod disse forslag – dansk mælk er 
allerede i verdenseliten når det kommer til lav udledning af 
ammoniak og metan pr. kilo produceret mælk 
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Danske køer helt i front 
 En hollandsk undersøgelse fremhæver, at dansk mælk har 

den mindste CO2 belastning i hele EU (se nedenfor) 

 Det giver god mening at placere produktionen i lande, hvor 
udledningen til miljø, klima og natur er mindst 

 Vi mangler bare at danske politikere ser sammenhængen… 
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Veterinærområdet 

Samdrift muligt siden 1. januar 2015. Det skønnes, at næsten 
1.000 bedrifter kan bruge muligheden. L&F, Kvæg har arbejdet 
for gennembruddet i årevis. Flere har fået tilsagn allerede.  

 

 Samdrift indebærer, at der kan flyttes dyr mellem bedrifterne 
uden registrering 

 Samdrift indebærer, at medicinforbrug og dødelighed kan 
opgøres samlet for hele bedriften 

 Krav: Max 4 kilometer i fugleflugt mellem de enkelte 
besætninger 

 

Der arbejdes på en række andre lempelser og forenklinger i 
øjeblikket – vi håber på flere lettelser 
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Finansiering 

Stigende udfordring på bedrifterne. L&F har stor fokus på de 
stigende bidragssatser samt lånemuligheder og lånevilkår 
generelt 

 

I april 2010 fik landbruget adgang til Vækstfondens ordninger 

 Primo 2015 har mere end 400 landmænd opnået 
vækstkautioner og vækstlån fra Vækstfonden for i alt 1,5 
mia. kroner – kvægbruget tegner sig for en stor del. I 2014 
blev vækstfondens udlånsmuligheder forlænget til 2020 og 
udlånsrammen øget fra 6 til 12 mia. kroner 

 I september 2014 blev der lanceret et nyt etableringslån til 
unge landmænd under 40 år. Dækker den del, der ligger ud 
over 90 procent af pantets værdi 
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Papirbøvl og forenklinger 

Langt og sejt træk – er der opnået forenkling et sted, opstår der 
straks behov for forenkling et andet sted. Et par positive 
eksempler: 

 Fra 1. januar skal byggesagsgebyrer afregnes efter 
timeforbruget i kommunen – ikke efter m2 eller m3 

 Fra 1. januar er alle arter af græs, grøntfoder og naturligt 
forekommende urter tilladte på støtteberettigede græs-
arealer, også lysesiv, brændenælder, tidsler mv.  

 Medio 2014 blev det nemmere at flytte drægtige køer 
mellem to ejendomme. Det er nu tilladt at flytte køer senere 
end 28 dage før forventet kælvning (dog max 50 kilometer) 

 Der er nu etableret 12 anmeldeordninger, hvoraf de fleste 
har relevans for kvægbrug (skift fra AMS til manuelle 
malkesystemer, skift af dyretyper mv.) 
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Papirbøvl – virkeligheden 

En landmand på Holstebrokanten satte malkekøerne ud til 
fordel for ammekøer i en dybstrøelsesstald.  

 Bygningen er i en meget dårlig stand, og skal derfor ned-
rives. Landmanden ønsker at flytte køerne til en bindestald 
af væsentlig bedre kvalitet, der indtil for nylig været brugt til 
malkekøer. I denne stald skal inventaret fjernes, og gulvet 
ændres til dybstrøelse  

 Ammekøerne skal bruges til naturpleje på 15 hektar 
vedvarende græs (eng) som afgræsses hele foråret og 
sommeren. Der sås efterafgrøder på alle øvrige arealer som 
afgræsses i efteråret 

 Antallet af DE reduceres fra 81 DE til 24 DE (50 malkekøer 
med opdræt reduceres til 20 ammekøer) 
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Papirbøvl – virkeligheden 

 Holstebro Kommune kræver miljøtilladelse for at give grønt 
lys til projektet – Miljøstyrelsen støtter op her 

 Det er der hverken fornuft eller økonomi i for landmanden 
som derfor vælger at sælge ammekøerne 

 L&F har nævnt dette eksempel på møder i Miljøstyrelsen i 
både 2014 og 2015 

 Der arbejdes nu på en ændring af reglerne – hvorvidt 
ændringen giver landmanden mulighed for indrette stalden 
til ammekøer er endnu usikkert 

 

Færre antal dyreenheder, naturpleje til gavn for bio-
diversiteten og mulighed for liv på landet – alligevel 
kræves der miljøtilladelse…. 
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Muligheder for vækst….. 
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Lyspunkter primo 2015 

 Historisk stigning i ydelsen i 2014 til 9.989 kilo EKM 

 Ekstrem lav dansk rente 

 Faldende energipriser 

 Pengepressen i gang i Euro-zonen 

 

Men frem for alt: 

 

Stigende priser på de 
internationale mælkebørser  


