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Sammen skaber vi værdi

VI SKABER VÆRDI HVER ENESTE DAG
Hos SEGES Planter & Miljø arbejder vi hver eneste dag
på at skabe værdi for landmanden. Det gør vi bl.a.
gennem vores forsøgs- og udviklingsarbejde, hvor vi
er i tæt kontakt med planteavls- og miljøkonsulenter
lokalt, forskningsinstitutioner, virksomheder, foreninger, myndigheder og landbrugets organisationer.

Men aktiviteterne kræver finansiering. Og det er udfordringen.
Finansieringen af fagligt beredskab, forsøg og udviklingsaktiviteter i planteavlen
forringes, og dele af den forsvinder helt.
Derfor er vores innovationsforretning
ikke længere tilstrækkelig bæredygtig.

Vores medarbejdere arbejder bl.a. med en lang række faglige aktiviteter
for at sikre udviklingen af den danske planteavl, og heraf kan nævnes et
par eksempler:
•
•
•

•

Konsekvenserne af den manglende
finansiering vil kunne mærkes. Vi vil i
fremtiden få sværere ved at opretholde
vores fælles forsøgsarbejde på samme
niveau. Forsøgene er det faglige grundlag, hvor vi bl.a. tester nye gødnings-,
planteværns- og dyrkningsstrategier, så
de danske planteavlere kan udvikle og
optimere driften for at opnå det bedst
mulige økonomiske resultat.

Grovfoder, hvor vi bl.a. i samarbejde med SEGES Kvæg arrangerer
den årlige Grovfoderekskursion med over 500 deltagere.
Planteværn, hvor vores faglige beredskab bl.a. bidrager med den
nyeste viden til at sikre den fortsatte godkendelse af Boxer.
Gødning, hvor vigtige forsøgsaktiviteter og faglig dialog med bl.a.
forskningen er med til at tilfredsstille afgrødernes behov for næring.
En stærk faglig indsats har f.eks. betydet, at de danske landmænd
nu kan gøde mere, med et merudbytte på 1.000-1.200 kr. pr. ha.
Natur. Løbende kontakt til mange landmænd og konsulenter om
reglerne på naturplejeområdet, heriblandt § 3-arealer, samt sparring om mulighederne for at kunne udnytte arealerne bedst muligt.

Vores faglige beredskab vil blive sværere
at opretholde. Debatten om brug af
diverse planteværnsmidler, heriblandt
Boxer og Round-Up fortsætter med at
dukke op. Det er fortsat nødvendigt, at
erhvervet har et fagligt beredskab til at
kunne komme med indspil.

Vores planteværnsteam driver ”skadestuen”, Registreringsnettet,
Middeldatabasen og telefonservice til lokale konsulenter. Det laves sideløbende med, at de styrer landsforsøgene og arbejder på de fondsstøttede udviklingsaktiviteter.
Vi har en chefkonsulent, som under debatten om landbrugspakken sad
oppe en fredag nat for at gennemregne en forskers forkerte beregninger. Beregninger, som blev trukket tilbage dagen efter og skabte
overskrifter i nationale medier.
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Skaber alt dette arbejde værdi?
Det mener vi!

Innovation og udvikling i SEGES Planter & Miljø
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HVORDAN HÆNGER DET HELE SAMMEN?
SEGES Planter & Miljø havde i 2015 en omsætning på ca.
124 mio. kr., fordelt på tilskud, innovation, programmer
og materialer, konsulentindtægter samt drifts- og serviceopgaver.
Af de 124 mio. kr. trak vi over 70 mio. hjem i innovationsmidler, hvor vi samtidig købte ydelser for over 20 mio.
hos rådgivningsvirksomheder, heraf ca. 14 mio. alene til
afvikling af forsøg.

Vores forretning hviler på 3 ben
INNOVATION

KOMMERCIELLE AKTIVITETER

EJERSUPPORT

Innovationen sker primært gennem vores
projekter. Midlerne kommer fra promilleafgiftsfonden, Landdistriktsmidler,
GUDP, Innovationsfonden samt diverse
EU-ordninger og private fonde.

Den kommercielle forretning er nødvendig for at kunne hjælpe med finansieringen i innovationsprojekterne.

Vores ejersupport er den faglige bistand,
vi giver Landbrug & Fødevarer. Dette
arbejde er typisk indspil til høringssvar,
afklaring af faglige problemstillinger
og beredskab i forbindelse med fagpolitiske udfordringer.

Promilleafgiftsfonden er den største
finansieringskilde til innovation og udvikling. I 2015 modtog vi lidt over 40 mio. kr.
i alt. Promillemidlerne er et statstilskud,
som kommer fra en del af de penge, som
staten får ind via pesticid-afgifterne. Heldigvis er vi som landbrugets videncenter i
stand til at trække nogle af dem ud igen til
udvikling af planteproduktionen.

Indtjeningen sker via:
• Salg af IT-produkter (Mark Online,
FarmTracking mv.)
• Tilskud til uafhængige sorts- og
kemi-afprøvninger for private
firmaer
• Salg af konsulentydelser til en bred
vifte af brancher, virksomheder og
myndigheder, såvel nationalt som
internationalt
• Kurser og seminarer

Vi modtager årligt et tilskud til dette arbejde via Finansieringsfonden af 1963.
I 2015 var dette beløb 3,3 mio. kr.,
hvilket er faldet til 2,7 mio. kr. i 2016.
Med andre ord, så flyder der ikke én
eneste kontingentkrone fra landmændene til SEGES.

Vi bruger midlerne til en lang række
faglige indsatser. Vores uafhængige og
uvildige forsøg inden for bl.a. gødskning
finansieres af innovationsmidler. Det
samme gør planteværnsaktiviteterne og
arbejdet med at sikre den bedst mulige
implementering af den kommende
målrettede regulering.

vidste du at ...
... over 85 % af planteavlskonsulenterne hver dag logger ind på
LandbrugsInfo.
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... hver eneste hverdag ser en indlogget planteavlskonsulent næsten
tre sider på LandbrugsInfo.

... over 90 % af adspurgte konsulenter ser
LandbrugsInfo som værende ”vigtig” i
deres faglige opdatering.

Sammen skaber vi værdi

INNOVATIONEN GIVER UNDERSKUD
På trods af de mange projektmidler, vi modtager, er
innovationsprojekterne desværre ikke nogen god
forretning. Faktisk tabte SEGES på hus-niveau i 2015
over 22 mio. kr. I SEGES Planter & Miljø var tabet
6 mio. kr.!
Den gennemsnitlige kostpris for en konsulent hos SEGES er 670 kr./t.
Dette indeholder løn, administrative omkostninger, fællesomkostninger, husleje mv. I promilleprojekterne opnåede vi i 2015 et tilskud på
641 kr./t., mens tilskuddet i LD-midlerne var endnu mindre (518 kr./t).
I 2016 vil vi via promillerne kun få et tilskud på ca. 575 kr./t.
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mio.
kr. i 2016

MED ANDRE ORD: Hver eneste time, der bliver registreret på et projekt støttet af promilleafgiftsfonden i
2016, koster SEGES Planter & Miljø 95 kr.
Så en landskonsulent kan være nok så klog og dygtig, men hvis han eller
hun arbejder på et promillefinansieret projekt en given dag, så koster
det SEGES over 700 kr.

Innovationsforretningen
giver os mulighed for
at være innovative og
frembringe dén faglige
viden, som vi sammen
med den lokale rådgivning gør anvendelig og
implementerer med
højest mulig effekt for
at gøre de danske landmænd rige og lykkelige.

Innovationsforretningen er således ikke økonomisk bæredygtig i sin
nuværende form. Det er dog stadig den vigtigste forretning for os.
Den giver os mulighed for at være innovative og frembringe dén faglige
viden, som vi sammen med den lokale rådgivning gør anvendelig og implementerer med højest mulig effekt for at gøre de danske landmænd
rige og lykkelige.

kr.

.

95

... vi bidrog til, at såtidspunktet for
efterafgrøder i 2015 blev rykket på
grund af sen høst.

95 kr

95 kr.

95 kr.
... SEGES Planter & Miljø i 2015 ansøgte
myndighederne om 13 dispensationer fra
diverse regler og datokrav, hvoraf de 10 blev
efterkommet.

Innovation og udvikling i SEGES Planter & Miljø
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kr.

Lige nu er der således udsigt til, at innovationsprojekterne i 2016 vil koste SEGES Planter & Miljø ca. 8 mio.

BEHOV FOR MEDFINANSIERING
I SEGES Planter & Miljø er finansieringen med
andre ord ikke fremtidssikret. Den samlede
planteproduktion indbetaler ikke samme
mængde af produktionsafgifter som andre
faglige områder, og vi er således i langt højere
grad afhængig af bevillinger fra offentlige
fonde og støtteordninger.
Derudover er der flere sorte skyer i horisonten:
•

•
•

LD-midlerne forsvinder i 2018, hvilket blandt andet finansierer en
stor del af det uvildige forsøgsarbejde. Således vil det nuværende
setup af Landsforsøgene® blive nødt til at gentænkes, hvis ekstra
finansiering ikke findes.
De resterende bevillinger får ringere og ringere vilkår, f.eks. er
timeraten for promillerne allerede faldet kraftigt fra 2015 til 2016.
Det årlige tilskud fra Finansieringsfonden af 1963 er fortsat
faldende.

For at vi fortsat kan sikre fri og uvildig innovation, et
uafhængigt forsøgsarbejde som f.eks. Landsforsøgene®, faglig udvikling af den danske planteavl og
et stærkt fagligt beredskab, er der brug for at supplere
innovationsforretningen fra andre indtægtskilder.
For at sikre medfinansiering af innovationsaktiviteterne er der et akut
behov for en pulje af ’ikke-statslige’ midler.
Med ’ikke-statslige’ midler mener vi en pulje, hvor
•
•
•

IKKE-STATSLIGE MIDLER

erhvervet selv tilvejebringer midlerne direkte, og der ikke er
fordyrende instanser eller ordninger involveret, som kræver
tungt bureaukrati
alle pengene bruges direkte til at forbedre landmændenes
udbytte og driftsøkonomi
den faglige værdi pr. krone er helt i top.

vidste du at ...
... vi i 2015 samlet købte for over
20 mio. kr. hos DLBR-virksomhederne.
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... vi i 2015 leverede forsøgstilskud for
ca. 14 mio. kr. til de lokale landsforsøgsenheder.

... vi i 2015 fik forlænget myndighedernes
frist for udbringning af fast husdyrgødning.

Sammen skaber vi værdi

HVAD SKAL PENGENE GÅ TIL – OG HVEM BESTEMMER?

En pulje af frie midler vil gå til to
primære formål:
• Fortsat innovation og udvikling
af den danske planteproduktion
• Sikring af fagligt beredskab ved
hurtigt opståede problemstillinger
Midlerne og de planlagte indsatser og
aktiviteter skal suverænt prioriteres af
sektorbestyrelsen på årlig basis, som
det foregår med promilleansøgningerne allerede i dag.
FOTO: HENNING SJØRSLEV / SEGES

... vi driver ERFA-gruppen for drikkevandsbeskyttelse, hvor lokale rådgivere kvalificeres til at bistå landmændene i dialogen med kommuner og
vandforsyninger.

... hvis ikke Tast Selv-service fungerer, har
vi tæt kontakt til både afdelingsledere og
direktører i NaturErhvervstyrelsen, hvor vi
spiller erhvervets interesser på banen.

Innovation og udvikling i SEGES Planter & Miljø

... der stadig arbejdes for, at pesticidafgifterne skal afskaffes 100 %. De bedste
midler til forsøg og udvikling skal tilvejebringes af erhvervet selv.
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HVAD KAN VI MED FRIE MIDLER?
NYE TILTA
G

IATIVER
INIT

Landsforsøgene® kan fortsætte som kilde til uvildig viden
I en verden med flere og flere private aktører vil vores forsøgsaktiviteter fortsat kunne give rådgivningen og den enkelte landmand adgang til uafhængig viden uden hensyn til kommercielle interesser.

Flere innovationsskabende
aktiviteter

•

Midler til at agere på hurtigt opståede faglige (og fagpolitiske)
problemstillinger. F.eks. fortsat i stand til at levere faglig viden til
debatten om glyphosat, prosulfocarb eller andre plantebeskyttelsesmidler.

Offensiv faglig kommunikation
•
•
•

Offensiv kommunikation af faglige resultater og aktiviteter på
sociale medier
Faglig kommunikation, f.eks. debatindlæg i regionale og landsdækkende medier
Skabe en platform og medieberedskab til den brede befolkning og
meningsdannere, bl.a. som en faglig modvægt til forskere.

Listen er kun eksempler, men
vi vil i SEGES Planter & Miljø
kunne sikre en del af det fortsatte grundlag for at skabe
værdi for landmændene,
rådgivningen og den danske
planteavl hver eneste dag.

vidste du at ...
... vi driver SortInfo uden beregning,
hvor landmænd, rådgivere og virksomheder kan sammenligne sorter
baseret på uafhængige forsøg.
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... vi samarbejder med en bred vifte af
forskere i div. arbejdsgrupper, så vi kan
sikre en øget forståelse af landbrugets
produktionsvilkår og på et fagligt grundlag varetage landmændenes interesser.

... vi har erhvervet rettighederne til CropSAT,
et webbaseret gødningstildelingsprogram,
som er gratis at bruge for både rådgivere og
landmænd, og som siden januar 2016 haft
over 7.500 indloggede brugere.

Sammen skaber vi værdi
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Beredskab ift. akutte, faglige
problemstillinger
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•
•

S

•

Optimeret innovationsproces med inddragelse af alle relevante
interessenter og samarbejdspartnere
Nye tiltag og initiativer såsom ’SEGES Innovation on the Road’, hvor
landmændene i højere grad involveres, kan fastholdes og udvikles
Gennemslagskraften sammen med rådgivningen vil kunne øges
Finansiering af strategisk vigtige områder, som giver mest mulig
effekt hos landmanden.
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Sikre et fortsat uafhængigt
forsøgsarbejde
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