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1 FORMÅL MED PROJEKTET 

Det overordnede mål er at fremme tilskyndelsen til behovsbestemt anvendelse af vækstreguleringsmidler, 

ved anvendelse af en helt ny tilgang til ”forsikringsbegrebet”. Jordbrugere afprøver en forsikringsmodel som 

tilskynder til at undlade sprøjtning hvis risikoen for lejesæd vurderes at være lav. Jordbrugerne indbetaler 

en lille forsikringspræmien tidligt i sæson. Forsikringspræmien skal dække udbetaling af tab, hvis der mod 

forventning alligevel bliver lejesæd i marken. Efter høst evalueres forsikringsmodellen på baggrund af fak-

tisk forekomst af lejesæd, og udbetaling vil ske til de jordbrugerne som er berørt at lejesæd. 

Målet med pilotprojektet er at undersøge om der er potentiale i at fremme behovsbestemt anvendelse af 

pesticider ved at bygge en enkel og simpel forsikringsordning ind i de varslingsmodeller der kommer i f.eks. 

CropManager. Projektet er et samarbejde mellem SEGES og Topdanmark, med støtte fra Miljøstyrelsen og 

Topdanmark. 

 

2 PROJEKTETS INDHOLD 

Der udvælges et projektområde, og de jordbrugere som har vinterhvedemarker med lav-medium risiko for 

lejesæd, ifølge lejesædsmodulet i markmanagementprogrammet CropManager kontaktes. De opfordres til 

at undlade vækstregulering i de marker hvor der vurderes at der er lav risiko, og de indbetaler en lille forsik-



 

2 / 9 

ringspræmie, mindre end prisen for en vækstreguleringsbehandling. Senere i sæsonen overflyves og foto-

graferes arealerne og lejesædsomfanget vurderes ud fra digitale billeder. Der laves en sammenligning af 

forventning og faktisk forekomst af lejesæd. Landmændenes erfaringer med brug af forsikringsmodellen 

indsamles, og økonomien opgøres. Det er afgørende at de data som modellen anvender i MarkOnline er 

korrekte. 

 

Det kan være svært at vurdere risikoen for lejesæd, og behovet for vækstregulering i vinterhvede. Der er 

derfor udviklet et rådgivningsværktøj baseret på de faktorer der er kendt for at øge risikoen for lejesæd. Når 

modellen anvendes, vil der være nogle marker hvor der vurderes lav lejesædsrisiko og mulighed for at und-

lade vækstregulering. Hvis vækstregulering fremadrettet skal anvendes mere behovsbestemt, så der undla-

des behandling ved vurdering af lav risiko, så kræver det en høj grad af tillid til modellen, og måske også en 

kompensation hvis modellen alligevel tager fejl. Der vil altid være undtagelser fra reglen, så der kommer 

lejesæd på trods af modellens forudsigelse. Det kan derfor være interessant at undersøge om der kan la-

ves en forsikringsløsning, hvor jordbrugeren indbetaler en lille præmie i starten af sæsonen som resulterer i 

en forsikringsudbetaling hvis der alligevel, mod forventning, bliver lejesæd.  

 

Viser det sig at der er potentiale i at supplere varsling af lejesæd med en forsikringsordning, skal systemet 

digitaliseres og automatiseres, så omkostningerne kan bringes ned på et minimum. Samtidigt skal det un-

dersøges, om der er andre varslings-/beslutningsstøttesystemer som kan understøttes af en forsikringsord-

ning. 

 

Der opsamles erfaringer med denne type forsikringssetup til planteværnsområdet, og beregnes økonomi for 

landmanden. Herunder skal det undersøges om der er en interesse for en forsikringsordning. Hvor meget 

vil man betale, og hvor stor erstatning skal der til for at man undlader at sprøjte.  

 

Der udføres også en analyse af sammenhængen mellem forekomst af lejesæd i vinterhvede, og predikte-

ring af lejesæd ud fra luftfotos.  

 

2.1 Projektmøder 

Der er afholdt tre møder i projektperioden med deltagere fra Miljøstyrelsen, TopDanmark, SEGES og plan-

teavlskonsulent Kasper H. Kristensen fra LMO. 

 

På det første møde blev projektets forløb aftalt og betingelser for indgåelse af forsikringsaftaler med land-

mænd. Desuden blev der talt om formidlingsmuligheder i projektet. Desuden blev der fremlagt en plan for 

optagelse af luftfotos. 

 

På det andet møde blev der aflagt besøg hos landmand og forsikringstager Peter Buhl, her blev der også 

indlagt et markbesøg og videooptagelse i marken. På mødet blev der lavet aftale om overflyvning af area-

lerne i juli og opfølgning med manuel besigtigelse senere. 

 

Det tredje møde var et evalueringsmøde hvor årets resultater blev fremlagt. Der blev lavet status på tilba-

gemeldinger fra landmænd og materiale til ”ground thruthing” af lejesædsmodellen. Desværre blev der ikke 

meget data til validering af modellen. På mødet kom det frem at de deltagende parter havde været godt til-

freds med projektforløbet, og at der var et ønske om at fortsætte projektet igen i 2020.  
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3 PROJEKTETS RESULTATER 

3.1 Forsikring til landmænd 

Planteavlskonsulent Kasper H. Kristensen fra LMO kontaktede landmænd for at høre om de ville medvirke i 

projektet, og undersøgte lejesædsrisikoen i CropManager for de medvirkende landmænd. Antallet af delta-

gende landmænd, marker og hektar ses i tabel 1. Landmændene kontaktede Topdanmark som udarbej-

dede policer og sendte opkrævninger. Alle deltagende landmænd betalte 50 kr. per hektar. Som det ses i 

tabellen, blev der observeret lejesæd på 5,1 hektar af 475 hektar, svarende til at der kom lejesæd på en 

procent af det forsikrede areal. 

3.2 Flyfotos 

Der blev lavet overflyvning af de forsikrede marker midt i juli 2019. De fotograferede områder var georefere-

rede og blev ’stitchet’ sammen af firmaet, der lavede flyoptagelserne. De producerede flyfotos var af en god 

kvalitet og opløsning, så det var muligt at se lejesæd på billederne. Ingen af de forsikrede marker havde 

lejesæd midt i juli, men der var vinterrugmarker med lejesæd på billederne. 

3.3 Landmandsindberetninger af lejesæd  

 

Den lejesæd der opstod, kom omkring august, og alle indrapporterede situationer blev besigtiget af forsik-

ringsselskabet og blev erstattet. 

 

Tabel 1. Forsikrede arealer i projektet, samt risiko for lejesæd i CropManager og areal med lejesæd før 

høst. 

 

VINTER-
HVEDE 

FORSIK-
RET 

AREAL 
HA. 

ANTAL 
MARKER 
FORSIK-

RET 

  

KARAKTER I 
VÆKST- 

REGULE-
RINGS-

PROGNOSE
1)

 

VÆKST- 

REGULE-
RINGS-

PROGNOSE I 
CROP- 

MANAGER
2)

 

FORSIKRET 
AREAL MED 
LEJESÆD 

HA. 

Landmand 1 44,5 4 -1 til 1 Medium 0 

Landmand 2 57,6 5 0 Medium 0 

Landmand 3 28,0 2 -1 Medium 0 

Landmand 4 33,1 2 -2 Medium 0 

Landmand 5 19,2 3 0 til -2 Medium 0 

Landmand 6 37,7 4 -1 til 0 Medium 5 

Landmand 7 54,1 2 -1 Medium 0,1 

Landmand 8 29,8 2 0 til -2 Medium 0 

Landmand 9 38,6 2 0 Medium 0 
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Landmand 10 67,0 7 0 til -1 Medium 0 

Landmand 11 65,3 4 -1 Medium 0 

I alt  474,9 37     5,1 = 1% 

 
1) Karakterskala fra -6 til 10 hvor, hvor stigende karakter i prognosen er ensbetydende med øget leje-

sædsrisiko 

2) Lejesædsrisikoen inddeles efter score i lav risiko = score mindre end -2; medium risiko = score 

mellem -2 og 3; høj risiko = score over 3 

3.4 Validering af vækstreguleringsprognose 

 

Der indgår marker fra flere forskellige kilder i materialet, som anvendes til validering. De 37 marker fra pro-

jektet indgår, samt 16 forsøgsmarker, og yderligere 15 registreringer dels fra flyfotos dels fra marker indta-

stet af landmænd i CropManager. Det endelige datasæt består af 52 marker, hvoraf der er 16 marker med 

lejesæd.  

 

I figur 1. ses en figur hvor frekvensen af lejesæd er plottet mod pointscoren i lejesædsprognosen. Grupper 

med mindre end 2 observationer er udeladt. Spændet i pointscoren går her fra -2 til 4. Skalaen i lejesæds-

prognosen går fra -6 til 10, hvor stigende karakter i prognosen er ensbetydende med øget lejesædsrisiko. 

Datamaterialet viser en klar tendens til, at der er en sammenhæng mellem lejesædskarakteren fra progno-

sen og forekomst af lejesæd. En fejlkilde i data kan være, at beregningen af score i CropManager vil være 

forkert, hvis landmændene ikke har registreret korrekte og opdaterede data i MarkOnline En anden fejlkilde 

kan være tolkningen af, hvad man forbinder med lejesæd. Det kan forventes, at nogle indberetter lejesæd 

selvom det er på bagatelgrænsen (f.eks. små overlap med gødning i marken). Endelig kan lejesæd også 

skyldes sygdom i marken f.eks. skarp øjeplet. Dette tager vækstreguleringsmodellen ikke hensyn til. 

 

 

 



 

5 / 9 

Figur 1. Frekvens af lejesæd plottet mod pointscore i lejesædsprognosen. Grupper med mindre end 2 

observationer er udeladt. 

 

I figur 2. ses fordelingen af pointscore i lejesædsprognosen for 16 observationer med lejesæd (venstre del 

af figur) og 36 observationer uden lejesæd (højre del). I lejesædsprognosen vurderes marker med en point-

score under - 2 at have lav risiko for lejesæd, og en pointscore på mere end 3 vurderes at have en høj ri-

siko for lejesæd. Det ses at de fleste observationer er uden lejesæd, og at disse også lå med lav point-

score. I gruppen med lejesæd, er der mere variation i pointsummerne. Der er for få observationer i data-

sættet til at man kan validere lejesædsmodellen. 

 

 

Figur 2. Fordeling af pointscore i lejesædsprognosen for 16 observationer med lejesæd (venstre del af 

figur) og 36 observationer uden lejesæd (højre del). 

 

Der er lavet opgørelser på data for NDVI i marts til og med juni måned, og disse er sammenholdt med fore-

komsten af lejesæd. NDVI-indekset går fra 0-1, hvor nul svarer til ingen grøn biomasse, og 1 svarer til fuld 

mætning af indekset, dvs. høj biomasse. Der har for datasættet været mellem 152-338 registreringer af 

NDVI per måned. I figur 3-6 ses frekvensen af lejesæd plottet mod NDVI målt i henholdsvis marts, april, 

maj og marts-juni måned. En NDVI-klasse på 0,3 svarer til NDVI-værdier under 0,3; klassen 0,4 svarer til 

NDVI-værdier mellem 0,3 og 0,4 osv. Sammenhængen mellem NDVI og forekomst af lejesæd i høst æn-

drer mønster i løbet af sæsonen. Bruges NDVI-data fra marts og april viser tendensen, at forekomsten af 

lejesæd øges når NDVI øges, se figur 3 og 4. Med NDVI-data fra maj er tendensen lige modsat, nemlig at 

forekomst af lejesæd øges når NDVI mindskes, se figur 5. I figur 6 ses sammenhængen for hele perioden 

fra marts til og med juni, og sammenhængen viser også stigende lejesædsrisiko ved stigende NDVI som 

gennemsnit af perioden. Der er dog for få observationer i datasættet til at man kan udlede en model og en 

sammenhæng. NDVI-målingerne er taget fra satellit, og der kan være risiko for at nogle af billederne er på-

virket af skydække, selv om det er søgt at undgå dette, så vil det kunne forekomme, og det vil give lave 

NDVI-værdier.   
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Figur 3. Frekvens af lejesæd plottet mod NDVI målt i marts måned. En NDVI klasse på 0,3 svarer til 

NDVI-værdier under 0,3; klassen 0,4 svarer til NDVI-værdier mellem 0,3 og 0,4 osv. 

 

 

 

 

Figur 4. Frekvens af lejesæd plottet mod NDVI målt i april måned. En NDVI klasse på 0,3 svarer til NDVI-

værdier under 0,3; klassen 0,4 svarer til NDVI-værdier mellem 0,3 og 0,4 osv. 
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Figur 5. Frekvens af lejesæd plottet mod NDVI målt i maj måned. En NDVI klasse på 0,4 svarer til NDVI-

værdier under 0,4; klassen 0,5 svarer til NDVI-værdier mellem 0,4 og 0,5 osv. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Frekvens af lejesæd plottet mod NDVI målt i perioden marts-juni. En NDVI klasse på 0,3 svarer 

til NDVI-værdier under 0,3; klassen 0,4 svarer til NDVI-værdier mellem 0,3 og 0,4 osv. 
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3.5 Økonomi for landmanden 

 

Ud fra tilbagemeldinger fra adspurgte landmænd til markarrangementer og møder, så er der interesse for 

en forsikring som foreslået i projektet. Mange landmænd synes det er svært at vurdere risikoen for lejesæd, 

og foretager derfor behandlingen for en sikkerheds skyld.  

 

En vækstregulering koster mellem 150-225 kr. pr. ha inklusive omkostninger til sprøjtning. Midlerne alene 

koster fra 80 til 150 kr. pr. ha. så vurderingen er, at prisen for forsikringen skal være billigere per hektar end 

prisen på vækstreguleringsmidlet, da mange tager vækstreguleringsmidlet med når de udfører en svampe-

sprøjtning. 

 

Ved en pris på forsikringen på 50 kr. per hektar efterlader det landmanden med en nettogevinst på 30-100 

kr. pr. hektar hvis han tegner forsikringen, og ikke får lejesæd. Hvis han får lejesæd, gives der 2500 kr./ha i 

erstatning. Det skal erstatte det tab der måtte være ved tab af udbytte, øgede høstomkostninger, øget tør-

ringsbehov og evt. kvalitetstab. Forsikringen tilbydes på de marker der ligger i den halvdel af risikomodellen 

hvor der forventes mindst lejesæd, derfor er det fortrinsvis øgede høstomkostninger landmanden forventes 

at få ved opstået lejesæd. Forventningen er, at hvis der kommer lejesæd på disse arealer, så vil det opstå 

sent i sæsonen, hvor det ikke får effekt stor effekt på udbyttet, men primært giver høstbesvær. 

 

Før forsikringen blev tilbudt i foråret, foretog SEGES en beregning af scenariet på tab ved forekomst af leje-

sæd i forskellig grad, og ved forskellige kornpriser, se bilag 6. Gennemgangen af dette materiale blev brugt 

som baggrund for det valgte erstatningsbeløb per hektar i 2019. 

 

4 LEVERANCER I PROJEKTET 

 

• Opslag med video på Facebook på ’SEGES i Marken’ d. 17. juli 2019. Bilag 1 

• Landmænd tegner forsikring mod lejesæd. Artikel og video på LandbrugsInfo d. 15. juli 2019. Marian 

Thorsted. Bilag 2 

• To artikler i Landbrugsavisen, d. 16. juli og 17. september 2019. Bilag 3 og 4  

• Oversigten over Landsforsøgene 2019. side 98. Marian Thorsted.  

• Positiv status på kombination af vækstreguleringsprognose i kombination med forsikring. Artikel på 

LandbrugsInfo, december 2019. Bilag 5 

• Video på SEGES.tv juli 2019. 

• Nyhedsartikel på SEGES.dk d. 19. juli 2019 

 

5 KONKLUSIONER 

Optagelser af lejesæd med luftfotos er ikke på længere sigt en gangbar løsning til detektion af lejesæd i for-

bindelse med forsikring. Det skyldes, at det er en dyr løsning, som også er svær at ”time” da flyvningen skal 

foretages, når der er opstået lejesæd, men før der bliver høstet. Der skal arbejdes på at finde en billigere 

og pålidelig løsning til detektion af lejesæd fra satellit. 

 

Det tyder på at der er interesse og betalingsvilje i forhold til forsikringen. En vækstregulering koster mellem 

150-225 kr. pr. ha inklusive omkostninger til sprøjtning. Midlerne alene koster fra 80 til 150 kr. pr. ha, så 

vurderingen er, at prisen skal være billigere per hektar end prisen på vækstreguleringsmidlet, da mange 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Vaekstregulering/Sider/pl_19_5191_Forsikring_og_lejesaed.aspx
http://www.e-pages.dk/landbrugsavisen/455/
https://landbrugsavisen.dk/mark/planteavler-f%C3%A5r-gevinst-med-forsikring-mod-lejes%C3%A6d
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Landsforsoeg-og-resultater/Oversigten-og-tabelbilaget/Sider/pl_Oversigten2019_E_Vinterhvede.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/plantevaern/vaekstregulering/sider/pl_19_5191_evaluering_forsikring_lejesaed.aspx
https://www.seges.tv/video/53792618/forsikring-mod-lejesaed
https://www.seges.dk/da-dk/nyheder/lejesad
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tager vækstreguleringsmidlet med når de udfører en svampesprøjtning. Således bliver prisen for vækstre-

gulering i mange tilfælde lig med kemikalieomkostningen. 

 

Oplysninger fra markerne der har indgået i projektet, samt oplysninger fra andre marker med og uden leje-

sæd viser en tendens til sammenhæng mellem vækstreguleringsprognosens forudsigelse af lejesæd, og 

forekomsten af lejesæd. Der er dog for lidt data til at validere modellen, og for lidt data til at vurdere sam-

menhængen mellem NDVI og risiko for lejesæd. 

 

6 FORTSÆTTELSE AF PROJEKTET I 2020 

Landmændene har været godt tilfreds med deltagelse i projektet, og udtaler at de gerne vil købe en tilsva-

rende forsikring igen. Der har været ønske om at kunne tegne forsikringen i flere afgrøder. 

 

Planen for 2020 er at udvide projektet til 6000 hektar, og tilbyde forsikringen i både vinterhvede og vinter-

rug. Der lægges op til at overveje om der kan/skal laves en anden forsikringsmodel så forsikringspris, selv-

risiko og forsikringsudbetaling kan gradueres, det ser Topdanmark på.  

 

Der er behov for mange flere marker med og uden lejesæd for at lave en tilstrækkelig validering af leje-

sædsmodellen. 

 

Der skal også arbejdes videre på at finde en digital løsning som muliggør en smidig adgang til køb af forsik-

ringen. I 2020 er der ønske om at arbejde videre med validering af modellen ud fra 2020 data, men eventu-

elt også ved hjælp af flere data fra 2019 hvis muligt. Denne del af projektet arbejder SEGES videre med. 


