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Kornproduktion 2016 
Afgrøde   2015 2016 est. 2017 

Hvede 
Areal 1000 ha 621 583 641 
Udbytte Hkg/ha 81 72 78 
Produktion 1000 tons 5.010 4.112 5.000 

Vårbyg 
Areal 1000 ha 525 597 550 
Udbytte Hkg/ha 58 55 59 
Produktion 1000 tons 3.062 3.290 3.245 

Vinterbyg 
Areal 1000 ha 114 110 100 
Udbytte Hkg/ha 70 62 67 
Produktion 1000 tons 800 677 670 

Majs 
Areal 1000 ha 8 6 6 
Udbytte Hkg/ha 64 63 67 
Produktion 1000 tons 51 36 40 

Rug 
Areal 1000 ha 122 100 120 
Udbytte Hkg/ha 63 57 60 
Produktion 1000 tons 771 570 720 

Havre 
Areal 1000 ha 38 53 45 
Udbytte Hkg/ha 54 52 52 
Produktion 1000 tons 205 275 234 

Triticale 
Areal 1000 ha 16 8 5 
Udbytte Hkg/ha 53 57 59 
Produktion 1000 tons 85 46 30 

Korn total 
Areal 1000 ha 1.436 1.451 1.465 
Udbytte Hkg/ha 70 62 61 
Produktion 1000 tons 9.984 9.006 9.874 

Raps 
Areal 1000 ha 193 193 163 
Udbytte Hkg/ha 43 31 40 
Produktion 1000 tons 821 507 652 



Landbrugspakken  
 Ændring af gødningskvoterne  
◦ Højere udbytter 
◦ Bedre kvalitet  
◦ Giver bedre konkurencevilkår  
 
Målrettede efterafgrøder  
 
Diffrenceret kvælstofregulering  
 
Lovning på bedre konkurencevilkår for fødevarevirksomheder  



Protein i høsten 2016  
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Udvikling i proteinindhold i vinter hvede 1990-2016 
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Per Madsen Consulting  
 

        CHRISTIAN FRIIS & CO. 



Toft Planteforædling ApS 



Dansk vårbyg produktion  

Heraf 1,2 Millioner tons 
Maltbyg 
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Total produktion af vårbyg 



Hvad kendetegner dansk maltbyg?  
•Kun toradet vårbyg-sorter dyrkes og sælges som malt. Maltbygsorter er kendt for høj malt-
kvalitet i forhold til vintersorter.  

•I de senere år har størstedelen af maltbygproduktionen bestået af internationale anerkendte 
maltbygsorter. Tre fjerdedele af vårbyg-høsten i 2016 blev udgjort af maltbygsorterne Irina, 
Quench og Planet.  

•Professionelle landmænd, der anvender 96 % certificeret såsæd, hvilket sikrer sorts 
identitet og renhed.  

•Danske standarder for certificeret såsæd er på visse områder højre end i EU og andre OECD-
lande, hvilket gør spredning af problematisk ukrudt med dansk eksportbyg usandsynligt.  

•Derfor er dansk maltbyg af meget høj og ensartet kvalitet.  

  



Afsætning og Eksport af maltbyg 
•Der forbruges 7,5 mio. tons maltbyg i EU pr. år. 
•Danmark har dermed en markedsandel indenfor EU vårmaltbyg på 16%, hvorimod Danmarks 
befolkning kun udgør kun 1% af EU’s befolkning. 

•På verdensplan udgør det årlige forbrug af vår- og vintermaltbyg ca. 25 mio. tons, så selv her 
spiller Danmark en relativt betydende rolle. 

•Der bruges omkring 300.000 tons malt i Danmark, resten eksporteres.  
•Vi leverer alt fra enkelte bil-læs over coastere på 1.000/8.000 tons til panamax-skibe på 60.000 
tons. 

•Dette sætter os i stand til at levere til destinationer kloden rundt.  

•Dansk maltbyg afsættes primkært til det europæiske marked, med tyskland som den klart største 
aftager. 
 

 



Pressens fokus på 
Glyphosat i øl 2016 
ASBJØRN BØRSTING 





AgrarZeitung 6. Marts 2017 



Den danske fulgte kort tid efter  



Göteborg posten 18. Juni 2016 
  





Februar – marts 2016 
 Signaler fra eksporterende grovvareselskaber og 
mæglervirksomheder om stigende bekymring over restindholdet 
af glyphosat i øl og malt – især i Tyskland.  

 Signal fra Bryggeriforeningen i DK i samme retning 

  



19. April 2016 – DAKOFO’s bestyrelsesmøde 
 ”Diskussion om glyphosat – Roundup- behandling maltbyg før høst. 

I dag er tilladt at behandle indtil 10 dag før høst. Der er nogen diskussion vedr. detektion af 
restkoncentrationer i malt/ ØL i dele af det europæiske marked. 

 Arbejdsgruppen havde anbefalet: 

 ” DAKOFO anbefaler, at god dyrkningspraksis i Danmark er, at maltbyg ikke behandles med 
Roundup for høst”. 

   

 Bestyrelsen var enig i arbejdsgruppens forslag.  

   

  



DAKOFOs bestyrelsesmøde 6. juni 2016  
 Bestyrelsen udtrykte opbakning til arbejdet og processen og fremsatte en række forslag til 
det fremadrettede arbejde: 

 At alle bakker op om den stærke henstilling om, at god landmandspraksis i Danmark 
indebærer at maltbyg ikke behandles med Roundup inden høst 

 Selskaberne styrker deres kvalitetsovervågning på området yderligere 

 At høstbetingelserne – når det er muligt – tilpasses den lagte linje 

 At der på området samarbejdes tæt med rådgivningen 

 At den høje danske certificeringsgrad på alle områder skal fremhæves som en stærk 
kvalitetsparameter for dansk maltbyg. ” 

  



5. September  
 Første møde i den nye Maltbygnetværk, med medlemmer der bredt repræsentere den danske 
maltbranche  

  

  

  

  

  

 Flere virksomheder følger og støtter netværket.  

 Bred enighed om fælles indsats for at nedsætte rest inholdet af Glyphosat i malten 

  

  

Nordic Bulk 



Møde 5. December 2016 
•Branchen diskutere planer for at ændre kontrakter og leveringsbetingelser. 

•Nedsættelse af teknikergruppe der i januar 2017 skal mødes for at diskutere følgende   

 - Fælles monitorerings grundlag for høsten 2017.  

 - Kommunikation til erhvervet. 

  



Kontrakter 2017 
•Kontraktændringer:  

• Nedvisning af maltbyg forbudt inden høst. 
• Ved fund nedgraderes maltbyggen til foderbyg Uden kompensation!  
 

•Salgs og leveringsbetingelser:  
• Avlere kan gøres ansvarlige for en ødelagt bunke, hvis de leverer et læs, som ikke overholder 

kravene! 

http://dakofo.dk/media/3192/ab-15-06-08-dakofo-generelle-salgs-og-leveringsbetingelser-juni-2015.pdf#page=3


DAKOFO, SEGES og den danske 
planteavlsrådgivning, skal stå sammen og 

klart melde ud:  
 
 

Vi skal fra 2017 undlade før-høst 
behandling med glyphosat i maltbyggen 



Arbejdet i Sammenslutning og CID 
 - Grundlaget for forædlingen – licensmidler, 
certificeringsomfang og FSS. 
 - UPU temaer – regelsættet internationalt og i DK 
 - Forædlingsteknologier 
 - CID – projekter / - fremme af forskningsmuligheder. 
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