
 

  

  

 

 

Partnerskabsaftale om præcisionslandbrug og smart regule-
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Godt landmandskab er helt centralt for landbrugets økonomi, det omkringliggende miljø og naturen. 

Med godt landmandskab søges næringsstoffer udnyttet optimalt, og der sigtes mod brug af så få pesti-

cider, som muligt. Godt landmandskab sikrer således på den ene side mindst mulig tab af næringsstof-

fer til vandmiljøet og tab af pesticider, som ikke medvirker til at bekæmpe insektangreb, svampesyg-

domme og ukrudt. På den anden side sikrer det, at landmanden kan øge produktionen og forbedre sin 

økonomi. 

 

Det markante fald i tab af næringsstoffer, som dansk landbrug har leveret siden midten af 1980’erne er 

i stort omfang et resultat af godt landmandskab med mere optimale tidspunkter og metoder for ud-

bringning af husdyrgødning og etablering af bedre opbevaringskapacitet og -udstyr, optimering af 

sædskifte mv. 

 

En ny udviklingsbølge i landbruget, med brug af digitale teknologier, baseret på data fra satellitbilleder 

og landmandens egne data fra sensorer på markredskaber, droner mv., tegner til, at godt landmand-

skab fortsat kan stå i centrum for at forene øget indtjening for landmanden og en mindre påvirkning af 

miljøet og naturen. Hermed kan præcisionslandbrug bidrage til at håndtere de mange miljøudfordrin-

ger, som landbruget er stillet overfor i de kommende år og til i langt højere grad end i dag at udnytte 

de økonomiske besparelser der ligger i kun at udbringe pesticider netop der, hvor de vil få en effekt og 

give et øget udbytte. 

 

Ved at planlægge såning, gødskning, sprøjtning og høst præcist i forhold til vejrforhold og behov, og 

ved at differentiere indsatser og dosering af input præcist på marken, kan der hentes nye gevinster i 

erhvervet i form af bedre udbytteværdier og besparelser på brændstof, pesticider, gødning og tid i 

marken. Hermed reduceres bedrifternes omkostninger og indtjeningen øges. Samtidig har præcisions-

landbrug gunstige miljøeffekter i form af reduceret tab af næringsstoffer, mindre pesticidforbrug, 

mindre klimabelastning mv. Præcisionslandbrug giver dermed en dobbelt bundlinje i form af både 

bedre indtjening for landbruget og gevinster for miljø- og natur. 

 

Teknologierne involveret i præcisionslandbrug, og de mange data, som disse producerer, rummer også 

potentialet til smartere regulering. En regulering, der med udgangspunkt i forskellige data på bedriften, 

kan erstatte nogle af de specifikke regler og datoer med egne data fra præcisionslandbruget. 
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Udbredelsen af præcisionslandbrug har været i gang længe og med stigende hastighed i dansk land-

brug. Udbredelsen er for den enkelte landmand først og fremmest drevet af landmandens ønske om at 

forbedre sin økonomiske bundlinje. 

 

Da præcisionslandbrug leverer på både driftsøkonomi og på miljøeffekter, og da produktion af udstyr 

kan bidrage med både beskæftigelse og eksport, ønsker regeringen effektivt at understøtte udviklingen. 

Det indgår i regeringsgrundlaget, at: 

 

 ”i fremtidens præcisionslandbrug skal der ske en videreudvikling af produktionsformerne byggende 

på digitalisering, anvendelse af big data og andre teknologiske virkemidler, der blandt andet kan 

mindske forbruget af gødning og sprøjtemidler, hæve produktiviteten og forenkle og effektivisere 

samspillet med myndighederne.” 

 

Miljø- og Fødevareministeriet igangsætter i 2017 en række projekter om blandt andet variabel gød-

ningstildeling baseret på anvendelse af sensorer og satellitbilleder og anvendelse af præcisionsland-

brug som bedriftsvirkemiddel i målrettet regulering. 

 

Med afsæt i aftale om Pesticidstrategi 2017-21 etablerer Miljø- og Fødevareministeriet et Partnerskab 

for Sprøjte- og Præcisionsteknologi med en lang række interessenter, som blandt andet skal understøt-

te brugen af pesticidreducerende teknologi. 

 

Parallelt med regeringen har Landbrug & Fødevarer med anbefalingerne fra Digital Vækst i Fødevare-

klyngen lagt ambitiøse visioner og spor ud for et fremadrettet arbejde med digitalisering og præcisions-

teknologi. I anbefaling om ”smart regulering” fremhæves gevinster for både driftsøkonomi og miljø ved 

anvendelse af præcisionsteknologi til optimal fordeling af gødning i marken. Endvidere fremhæves, at 

en dynamisk dataudveksling potentielt kan give mulighed for at regler og frister kan håndteres mere 

individuelt i forhold til enkelte landmænd, hvis denne ønsker dette. 

 

For at fremme dialogen mellem erhverv og myndigheder og for at koordinere og optimere værdien af de 

aktiviteter, som sættes i gang af parterne, etablerer Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Føde-

varer et partnerskab for præcisionslandbrug og smart regulering. Det er formålet med partnerskabet, at 

præcisionslandbrug hurtigst muligt kan give gevinster for miljøet og til landbruget i form af enklere 

miljøregler, enklere indberetning og kontrol og hermed mere frihed til at landmanden selv kan tilrette-

lægge landbrugsdriften, øge indtjeningen og leve op til miljøkrav. 

 

Med partnerskabet ønsker Landbrug & Fødevarer og Miljø- og Fødevareministeriet at skabe rammer 

for et fremtidssikret dansk landbrug. Udover at bidrage til at konsolidere og udvikle landbrugets drifts-

økonomi er partnerskabet et første skridt i retning af at indfri en fælles vision om, at præcisionstekno-

logier skal give landmanden mere frihed til at kunne tilrettelægge sin landbrugsdrift ud fra faglige, 

driftsmæssige beslutninger samtidig med, at der tages det fornødne hensyn til miljø og natur. Det er 

samtidig visionen, at landmanden med egne data skal kunne få mere frihed i forhold til myndigheds-

kontrol, herunder ved at visse ordninger for fysisk kontrol helt eller delvist overflødiggøres. 

 

Fokus for partnerskabet er på dyrkningsfladen og den dertil knyttede regulering, indberetning og kon-

trol. Rammerne for partnerskabet er fastlagt i vedlagte bilag. 
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Bilag: Ramme for partnerskabssaftale  

 
 
Formål 

Partnerskabets mål er at understøtte og følge konkrete pilotprojekter og tests, der kan føre til enklere 

miljøregler, enklere administration og kontrol og/eller bedre retssikkerhed for landmænd samt mulig-

heder for udvikling og eksport af teknologier. Dermed kan partnerskabet medvirke til at fremme, at 

præcisionslandbruget udbredes, og at de deraf afledte data udnyttes til at indføre en smartere regule-

ring til gavn for erhverv såvel som myndigheder.  

 

Partnerskabet vil undervejs have fokus på at identificere og håndtere barrierer for udbredelsen af præ-

cisionslandbrug. Det gælder bl.a. bekymringer i erhvervet for misbrug af data, reduceret retssikkerhed i 

relation til myndighedsafgørelser og for at flere data fører til skærpet regulering og kontrol. Endvidere 

vil partnerskabet have fokus på eventuelle lovgivningsmæssige barrierer for anvendelse af teknologiske 

løsninger såsom droner, robotter m.v. Dertil kommer barrierer i form af IT-investeringer i det offentlige 

og tilpasning af – ofte EU-baseret – regulering af betydelig kompleksitet og med betydelig inerti.  

 

 

Resultatmål 

Inden for en periode på 1 år: 

 

1. Understøtter og følger partnerskabet myndighedernes gennemførelse af pilotprojekter vedrøren-

de henholdsvis miljøregulering, støtteadministration og kontrol  

2. Afdækker partnerskabet eventuelle yderligere pilotprojekter, for hvilke der udarbejdes business 

cases inkl. omkostninger og gevinster for erhverv såvel som myndigheder såvel som kritiske for-

udsætninger relateret til evt. nye EU-(kontrol)hjemler 

3. Anbefaler partnerskabet, hvordan det videre arbejde med præcisionslandbrug og smart regule-

ring sikres størst mulig momentum, enten ved at videreføre partnerskabet eller i andet regi. 

 

Organisering 

Partnerskabet organiseres med en styregruppe og et sekretariat. 

 

Styregruppen sammensættes som følger: 

Miljø- og Fødevareministeriet: Afdelingschef og kontorchef fra departementet samt et direktionsmed-

lem fra Landbrugsstyrelsen, og efter behov fra Miljøstyrelsen.  

Landbrug & Fødevarer: Områdedirektøren for Erhvervspolitik (koordinerende), områdedirektøren for 

Miljø, Energi og EU, Sektordirektøren for Planter og Afdelingschefen for PlanteInnovation 

 

Styregruppens opgaver er, at: 

 Sikre, at der stilles ressourcer til rådighed for partnerskabet 

 Godkende en milepælsplan for partnerskabets etårige virke samt sikre fremdrift i denne 

 Godkende afrapportering fra partnerskabet, herunder anbefaling om, hvorvidt partnerskabet bør 

fortsætte 

 Sikre en åben og inddragende proces også for eksterne interessenter 

 Godkende al ekstern kommunikation om partnerskabets arbejde 

 

Sekretariatet er virtuelt og består af en repræsentant for hver af de deltagende parter. Det står parterne 

frit for at inddrage yderligere medarbejdere i arbejdet, herunder at afgøre om disse skal deltage i møder 

og anden dialog mellem parterne. Sekretariatet betjener og er repræsenteret ved styregruppens møder. 
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Rettigheder til data 

Indgåelse af partnerskabet rummer ingen forpligtelser til at dele specifikke data. Partnerskabet vil såle-

des udelukkende kunne afdække mulige pilotprojekter baseret på information om tilgængelige data, der 

kan lægges til grund for disse pilotprojekter. 

 

Såfremt der undervejs i partnerskabets arbejde måtte være enighed om at igangsætte konkrete pilotpro-

jekter, der forudsætter deling af private eller offentlige data, skal der indgås en separat aftale herom 

mellem de parter, som har rettighederne til de pågældende data. 

 

Finansiering 

Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer afholder hver især egne udgifter til styregruppe 

og sekretariat.  

 

Udgifter herudover, fx til hjemmeside, evt. seminarer og analyser, mv. afholdes af Miljø- og Fødevare-

ministeriet eller efter aftale parterne imellem. 

 

Relationen til andre interessenter 

Partnerskabet sikrer en åben og inddragende arbejdsform, således at alle interesserede parter får lej-

lighed til at bidrage med ideer og synspunkter undervejs i processen, f.eks. via seminarer og en hjem-

meside.  

 


