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Præcisionslandbrug

DSTs kontaktudvalg for miljøøkonomiske 
regnskaber og statistikker 5. marts 2018
Fødevareerhverv, Martin Lundø mlu@dst.dk

Baggrund

� Dansk rumstrategi 2016

� EU-infrastruktur og -services

� GPS, satellitfotos + billeddata

� Politisk betydning

� miljø, klima, vækst

� Miljø

� Natur-og klimaovervågning

� Landbrug
� ”Rumteknologien har endvidere potentiale til at bidrage til løsning af globale 

udfordringer f.eks. vedrørende klima, miljø, fødevareforsyning, sundhed og logistik, 
som alle er områder, hvor dansk forskning og erhvervsliv har styrkepositioner.”
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� Ca. 60% af det danske areal er “under plov”

� Satellitter, droner og sensorer => præcise data
� styring af traktorer og maskiner (navigation)

� tildeling af gødning, planteværn m.m. (vækst og markforhold)

� Effekter hos landmanden
� mindre overlap i kørsel, autostyring

� mere effektiv og tilpasset tildeling

� investering i teknologi og viden

� Samfundmæssige effekter
� Bedre ressourceudnyttelse, miljø og økonomi

� Træk mod koncentration og stordrift i landbruget

� Nemmere administration af regulering og støtte

Betydning af præcisionslandbrug
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Miljøeffekter
- producere mere med mindre…
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TeknologiTeknologiTeknologiTeknologi Effekt i Effekt i Effekt i Effekt i 
markenmarkenmarkenmarken

Potentiel reduktion Potentiel reduktion Potentiel reduktion Potentiel reduktion 
af forbrugsstofferaf forbrugsstofferaf forbrugsstofferaf forbrugsstoffer

PræcisionsstyringPræcisionsstyringPræcisionsstyringPræcisionsstyring

RTK-GPS m.m.

Mindre overlap 
i kørsel m.m.

Diesel: 5+%

Måling af jordMåling af jordMåling af jordMåling af jord---- og og og og 
afgrødetilstandafgrødetilstandafgrødetilstandafgrødetilstand
Data fra satellitter, 
droner og sensorer

Tilpasset, effektiv 
tildeling

Gødning og 
planteværn: 5-20%*

* Afhængigt af afgrøde m.m. Miljø- og Fødevareministeriet: Miljøprojekt nr. 1981, Februar 2018
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� Pilotprojektordning om præcisionslandbrug (MFVM)

� CropSAT

� Gratis tildelingskort m.m. (LBST, Seges)

� Forskning

� Fx ‘Future Cropping’ (Aarhus Uni, Kbh. Uni, Seges m.fl.)

� Statistik om præcisionslandbrug

� Tilskudsfinansiering fra UFM i 2017

� Optagelse af spørgsmål i Landbrugs- og gartneritællingen

Ny viden om præcisionslandbrug
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Udvikling og høring af spørgsmål
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DST Forskere OECD
Leve-

randører

Land-

mænd

Udd.- og 
Forsknings
ministeriet
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Spørgsmål til landmændene

� Brug af præcisions-GPS (RTK)

� autokørsel i faste spor

� Brug af geodata fra satellitter 
eller droner til tildelingskort

� gødskning

� planteværn

� såsæd

� andet…

� Fotokilde (satellit/drone)
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Brug af tildelingskort, GPS m.m. i bedriften 
Omfatter både egen anvendelse og anvendelse via konsulenter, driftsledere, 

maskinstationer o.l. 

 Ja Nej 

1. Er der inden for de seneste 12 måneder benyttet tildelingskort til 

dyrkningen af bedriftens marker? 

Fx ud fra jordprøver, plante-sensorer, satellitter eller droner.  

_ _ 

 

 Ja Nej 

2. Er der inden for de seneste 12 måneder benyttet fotos fra 

satellitter eller droner til dyrkningen af bedriftens marker? 

Fx foto til at udarbejde tildelingskort eller overvågning af afgrøder.  

_ _ 

 

2a. Hvis ja > Hvilke typer af fotos er der benyttet? 

Sæt gerne flere krydser 

 Ja Nej Ved 

ikke 

Fotos fra satellitter (fx fra CropSAT) _ _ _ 

Fotos fra droner (dvs. ubemandede mini-fly eller helikoptere) _ _ _ 

 

2b. Er disse fotos brugt til nogle af nedenstående formål: 

Sæt gerne flere krydser 

OBS: ”Gradueret” tildeling betyder spredning, der varieres ud fra tildelingskort o.l. 

 Ja Nej 

Udarbejde tildelingskort til gradueret gødskning? _ _ 

Udarbejde tildelingskort til gradueret planteværn  

(ukrudts- og svampebekæmpelse, vækstregulering o.l.)? 

_ _ 

Udarbejde tildelingskort til gradueret udsæd (såsæd) _ _ 

Andre formål (fx overvågning af afgrøder) 

Beskriv gerne formål: 

_________________________________________ 

_ _ 

 

 Ja Nej 

3. Er der inden for de seneste 12 måneder anvendt autostyring af 

traktor, mejetærsker m.v. med RTK-GPS for at styre bedriftens 

maskiner mere præcist?  

RTK er GPS, hvor signalet er gjort mere præcist end normal GPS. 

_ _ 
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GPS med særlig præcision (RTK)
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Brug af RTK-GPS – efter landmandens alder. 2017 
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Brug af RTK-GPS efter landmandens uddannelse
- højeste uddannelse  - nylig efteruddannelse. 2017
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Brug af geodata  fra satellitter eller 
droner til tildelingskort
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Brug af fotos fra satellitter og droner
- fototeknologi – anvendelsesformål. 2017
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Præcisionslandbrug 
– udbredelse efter bedrifter og areal. 2017
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Resultater og erfaringer

� Spørgeskema godt modtaget

� Landmænd
� unge landmænd (trods dårlig økonomi)

� veluddannede (også kontrolleret for alder)

� => vil generationsskifte fremme PL?

� Bedrifter
� store bedrifter (3 x gennemsnits-areal)

� særlig afgrødeprofil: især sukkerroer, raps og frø

� => stordrift? produktion reguleret af kontrakter?

� Større fokus på areal-vægtede tal i formidling

� Brug for bredere dækning af præcisionslandbrug…
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� Ny sponsor: Landbrugsstyrelsen

� etableret samarbejde om mange statistikker

� bedre faglig sparring af indhold

� Viderereførsel af 2017-spørgsmål

� Forventede nye spørgsmål

� planlægningsværktøjer

� brug af sensorer

� barrierer for præcisionslandbrug

� effekter

2018
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� Mikrodataanalyse
� Samkøring med regnsskabsstatistik (resultat, forbrug/input)
� Beregning af effekt på miljø og økonomi…
� Udfordring: svært at isolere effekt af PL

� Fra cases til miljøregnskab?
� Internationalt benchmarking

� Enkelt-lande, EU-statistik

� Kandidater til nye spørgsmål
� Planlægningsværktøjer
� Automatiseringsgrad (autostyring, redskabsintegration)
� Staldteknologi (foder, dyrevelfærd, malkning, gødning)
� …
� Big data-statistik?

- Fx høstprognoser

2018- …
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� Nyt fra Danmarks Statistik sep. 2017
� www.dst.dk/nyt/29269

� Rumstatistik 2018: UFM, jan. 2018 
� https://ufm.dk/publikationer/2018/filer/rumstatistik-2018_endelig.pdf

Mere information
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