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Kære Annesofie 
  
Se svar i vedlagte. 
  
God weekend, når du når så langt. 
  
Mvh,  
Jakob 
  
Fra: Annesofie Trydeman Højrup  
Sendt: 23. april 2018 14:07 
Til: Janne Birk Nielsen 
Cc: Jakob Riiskjær Nygård; Jakob Jensen; Simon Apelblat Thomsen 
Emne: SV: "Ugens gode tal" på ministermøderne 
  
Kære Janne  
  
I t. økologi-tallet med omlægning af, hvad der svarer  l 150 fodboldbaner så har jeg fået et opfølgende 
spørgsmål, som jeg har brug for bistand  l.  
  
Hvor meget omlægges årligt fra økologi  lbage  l konven onel dri  ? 
Og hvor meget omlægges så dermed ne o  l økologisk dri ? 
  
Har I data på de e?  
  
Vil meget gerne have svar i løbet af i morgen, hvis muligt.  
  
Mvh.  
Annesofie  
  
  
Fra: Janne Birk Nielsen [mailto:jabn@mfvm.dk]  
Sendt: 16. marts 2018 14:37 
Til: Casper Lund Borch 
Cc: Jakob Riiskjær Nygård; Jakob Jensen; Simon Apelblat Thomsen 
Emne: SV: "Ugens gode tal" på ministermøderne 
  
Kære Casper 
  
Hermed de to gange Ugens tal som miljø- og fødevareministeren har med  l ministermødet.  
  
VH Janne  
  
150 fodboldbaner 
Regeringen støtter, at Danmark bliver mere økologisk 
De seneste to år har regeringen givet økonomisk støtte til, at et areal, der svarer til omkring 150 fodboldbaner hver eneste 
dag, bliver omlagt fra konventionel landbrugsjord til økologisk. 
  
Baggrundstal: 
* I 2017 har landmænd søgt økonomisk støtte til, at ca. 41.700 hektar konventionel landbrugsjord omlægges til økologisk 
drift. 
I 2016 gjaldt det 38.511 hektar. 

 

Til: Annesofie Trydeman Højrup (ATH@stm.dk), Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk)
Cc: Simon Apelblat Thomsen (MFVM-DEP) (sath@mfvm.dk), Jakob Jensen (MFVM-DEP) (jakjen@mfvm.dk)
Fra: Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk)
Titel: SV: "Ugens gode tal" på ministermøderne
Sendt: 26-04-2018 17:31:44
Bilag: Svar til STM vedr. udmelding om støtte til 150 fodboldbaner.docx; 
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I 2015 var det til sammenligning kun 21.254 hektar. Vi omlagde altså i 2017 næsten dobbelt så meget som i 2015. 
  
* Fra 1990 til 2016 er det økologiske produktionsareal ca. 18-doblet. 
  
  
276  gram 
Så meget vejer Miljøbeskyttelsesloven i dag. Tidligere har den vejet 1 kilo. Loven er blevet forenklet, uden at det har ført til 
slækkelse af miljøbeskyttelsen 
  
Siden oktober 2015 har Miljø- og Fødevareministeriet reduceret 37 procent af antallet af love, ændringslove, 
bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser. 
  
I 2015 gik en oprydning i gang. På det tidspunkt var der 2.364 love, ændringslove, bekendtgørelser og 
ændringsbekendtgørelser på ministeriets område. 
I dag er der 1.490. 
  
Oprydningen har bestået af tre led: 
  

1)     Sammenskrivning af love og ændringslove i nye lovbekendtgørelser. 
2)     Sammenskrivning af bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser i nye bekendtgørelser. 
3)     Fjernelse af overflødige bekendtgørelser. 

  
Vi fortsætter forenklingen. 
I det forslag til en fremtidig lovstruktur, som et ekspertpanel under MFVM præsenterede i december 2017, lægges der op 
til mere end en halvering af antallet af love på ministeriets område – fra 95 love til 43 love. 
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Landbrug 

Ref. MHANS 

Den 24. april 2018 

Spørgsmål vedr. udmeldingen om økologistøtte til 150 fodboldbaner 
I forlængelse af udmeldingen om, at regeringen har givet støtte til omlægning til økologisk drift til et 

areal, der svarer til 150 fodboldbaner om dagen, er der stillet følgende spørgsmål: 

 Hvor meget lægges årligt tilbage fra økologisk til konventionel drift?

 Og hvor meget omlægges så dermed netto til økologisk drift?

Baggrund for udmeldingen om støtte til 150 fodboldbaner om dagen 

Den pågældende tilskudsordning, der henvises til i udmeldingen, er Økologisk Arealtilskud (ØA), som 

er et 5-årigt tilsagn. Økologiske landmænd har mulighed for at søge denne tilskudsordning for at få 

dækket deres ekstraudgifter ved økologisk drift i forhold til konventionel drift.  

Baggrunden for tallet ”150 fodboldbaner” er, at regeringen i 2016 og 2017 samlet set støttede 

omlægning af ca. 80.000 ha. til økologisk drift. Søgningen til ØA var nogenlunde lige fordelt mellem 

de to år med ca. 40.000 ha. i begge år. En hektar er 10.000 m2, og ved angivelsen af størrelsen på en 

fodboldbane er der taget udgangspunkt i Dansk Boldspils Unions’ gældende banestørrelser
1
 på 7.140

m2. De 150 fodboldbaner er således udtryk for, hvad regeringen i perioden 2016-2017 har givet tilsagn 

om at støtte (opgjort pr. dag) i en 5-årig periode, og dermed alene bruttostigningen i det økologiske 

areal, idet der altid vil være forskellige forhold, der gør, at hele eller dele af de økologiske bedrifter 

ophører med økologisk drift.  

Faktisk stigning og frafald i det økologiske areal 

For at besvare spørgsmålet om, hvor meget det økologiske areal er steget i nettotal i perioden 2016 til 

2017, har Landbrugsstyrelsen anvendt en særopgørelse2 af det økologiske areal pr. 2. september for 

både 2016 og 2017. Opgørelsen af ”150 fodboldbaner-tallet” er derimod alene tal for de økologiske 

arealer, der søges ØA til og starter omlægning senest den 1. september. 

Eftersom søgningen til ØA var næsten lige stor i både 2016 og 2017, er 2017 udvalgt som eksempel. Pr. 
2. september 2016 og 2017 var det økologiske areal på henholdsvis 231.578 ha og 264.807 ha.
Nettostigningen var dermed på ca. 33.000 ha., svarende til ca. 128 fodboldbaner pr. dag i 2017, hvilket
er ca. 7.000 ha. mindre end de ca. 40.000 ha., som der gennemsnitligt blev søgt ØA til årligt i 2016 og
2017. Der findes ikke en fast opgørelse over, hvor stort et areal, der omlægges fra økologisk til
konventionel drift, men på baggrund af ovenstående og en geografisk analyse, som styrelsen har
gennemført, er det styrelsens vurdering, at der i perioden 2016 og 2017 er fragået 6.500-7.000 ha. i

perioden 2016 og 2017
3
.

1
 https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/kampe_og_baner/banestoerrelser 

2
 2. september-opgørelsen indeholder alle de arealer, der er tilgået Økologisk Arealtilskud i årets ansøgningsrunde, og som 
starter tilsagn 1. september. Arealer fragået økologisk drift efter 2. september 2017 vil dog ikke være afspejlet. Det økologiske 
areal er i denne opgørelse al areal, hvor der foregår økologisk produktion på, jf. publikationen ”Statistik over økologisk 
jordbrugsproduktion 2017”. Det økologiske areal er defineret som det areal, der indgår i den økologiske produktion uanset om 
arealet får tilskud fra f.eks. Økologisk Arealtilskud, Tilskud til Pleje af græs og naturarealer eller ikke er tilskudsberettiget, men
alligevel indgår i den økologiske produktion.

3
 Landbrugsstyrelsen har ikke lavet den tilsvarende opgørelse for det fragåede økologisk areal for samme tidsrum, da det kræver 
en geografisk analyse. En sådan geografisk analyse har Landbrugsstyrelsen tidligere udført på data fra publikationen ”Statistik 
over økologiske jordbrugsbedrifter” for 2016 og 2017. I perioden 31. maj 2016 til 31. maj 2017 ophørte et økologisk areal på 
6.497 ha. Tallene er opgjort således, at Landbrugsstyrelsen har set på, hvilke arealer, der i 2016 var registreret som økologisk 
eller under omlægning til økologisk jordbrug pr. 31. maj. Herefter er det registreret, hvor mange arealer der kan genfindes som 
økologiske eller under omlægning i 2017. Forskellen mellem de to tal fra hhv. 2016 og 2017 er 6.497 ha. 
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Der kan være flere årsager til, at arealer ophører med at være økologiske. Det sker oftest i forbindelse 

med forpagtningsophør, salg, ophør af drift (fx ved dødsfald) eller arealet overgår til andre anvendelser 

i forbindelse med eksempelvis skovrejsning, byudvikling eller vejprojekter. 

Det skal understreges, at de ophørte arealer ikke nødvendigvis har haft tilsagn om Økologisk 

Arealtilskud eller fået udbetaling heraf, men nærmere oplysninger herom er p.t. ikke tilgængelige. 

Konklusion 

Samlet set er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at udmeldingen om, at regeringen de 

seneste to år har givet økonomisk støtte til, at et areal, der svarer til omkring 150 fodboldbaner hver 

eneste dag, bliver omlagt fra konventionel landbrugsjord til økologisk, holder. Baggrunden herfor er, 

at de ca. 80.000 ha., som tallet er beregnet på baggrund af, dækker over nye arealer, der skal 

omlægges til økologisk drift. Når det er sagt, så skal det dog bemærkes, at tallet ikke er udtryk for, at 

det økologiske areal i gennemsnit er steget med 150 fodboldbaner om dagen, fordi der altid vil være 

forskellige forhold, der gør, at hele eller dele af de økologiske bedrifter ophører med økologisk drift.  



 
Kære Annesofie  
  
Det er sådan, at der i 2016 hhv. 2017 er blevet givet  lsagn svarende  l 150 baner / dag. I 2018 kender vi endnu ikke 
søgningen, men budge erer med ca. 130 fodboldbaner (og det ser ud  l, at der kommer overansøgning, som vi 
må håndtere). 
  
Hvis I nu siger ”har givet” tænker jeg, at vi er lidt mere præcise uden at gøre det for teknisk. 
  
BH Janne  
  
  
  
Fra: Annesofie Trydeman Højrup  
Sendt: 28. maj 2018 11:58 
Til: Janne Birk Nielsen 
Emne: høring 
  
Hej Janne  
  
Som nævnt telefonisk.  
Jeg bede om en bekræ else på, at STM kan sige følgende:  
  
Regeringen har givet økonomisk støtte til, hvad, der svarer til 150 fodboldbaner, kan 
omlægges til økologi. Hver dag. 

Hører meget gerne fra jer ASAP.  
  
Ring endelig hvis spørgsmål.  
/Annesofie  
  
   

  
  
  

Til: Annesofie Trydeman Højrup (ATH@stm.dk)
Fra: Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk)
Titel: VS: høring
Sendt: 28-05-2018 12:58:47

 

 Annesofie Trydeman Højrup  
 Konsulent, Statsministeriet 
 Direkte telefon +45 33 92 22 63 
 Mobil +45 61 98 50 81 
 Personlig e-post ath@stm.dk 
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