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VKOs fødevare- og landbrugspakke - 16-punktsplan
Situationen i dansk landbrug
Dansk landbrug er i dyb økonomisk krise. Gælden i erhvervet er på godt og vel 360 mia. kr. og
er 5–6 gange højere end værdien af den årlige produktion. Samtidig er priserne på kød og
mælk i bund, og der er umiddelbart ingen udsigt til væsentlige stigende priser. Landbruget
selv peger på, at det er miljøreglerne, der gør det vanskeligt at få økonomien til at hænge
sammen. Især randzonerne og de reducerede kvælstofnormer er anstødssten. Argumentet er,
at udbytterne bliver for små og kornkvaliteten for dårlig. Landbruget bruger endvidere begrebet overimplementering ofte. Der hentydes til, at Danmark skulle have indført unødvendigt
skrappe regler til at implementere EU-miljødirektiver, herunder Nitratdirektivet, Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet.
16-punktplanen for fødevarer og landbrug
16-punktplanen, som V, DF og KF fremsatte i december 2014, lover bl.a. mere gødning, flere
svin, og at randzone- og efterafgrødekrav fjernes. Planen lover også en indsats mod overimplementering af EU-direktiver. Planen vil få betydelige negative konsekvenser for natur og
miljø, hvis den realiseres. Samtidig anviser planen hverken, hvordan landbrugets næringsstoffer fremover så skal reguleres, eller hvordan mål for vandmiljø og drikkevand så skal nås.
Øget kvælstofudledning: Beregninger viser, at planen vil øge kvælstofudledningen med omkring 10.000 tons. Indsatsbehovet i vandområdeplanerne er på 7.800 tons. Dvs., der opstår
en manko i indsatsen for at nedbringe kvælstofudledningen på næsten 18.000 tons for at
kunne efterleve Vandrammedirektivet. Øges kvælstofudledningen vil det betyde tab af de investeringer, der er foretaget. Endvidere vil det blive betydeligt mere omkostningsfuldt efterfølgende at nå målene. Mere gødning vil i øvrigt også føre til et større forbrug af sprøjtegift og
øget klimagas-belastning (i størrelsesordenen 1 mio. tons CO2-ækvivalenter).
Målinger: Det lyder forjættende at kunne måle udledningen af kvælstof (og fosfor) i stedet for
at beregne den. Der findes imidlertid ikke i dag teknikker, der kan måle kvælstofudledningen
direkte fra de enkelte marker. Drænvandsmålinger giver heller ikke en retvisende måling, bl.a.
fordi der er kvælstof, der ikke udvaskes via dræn. Da kvælstofudvaskning i stor udstrækning
også afhænger af nedbørsmængden vil en regulering på grundlag af målinger reelt give den
enkelte landmand et meget usikkert grundlag for at kunne styre gødningen og efterleve kravene. Natur- og Landbrugskommissionen slog da også fast, at der ikke er teknikker i dag til at
basere en regulering af kvælstofudledning på direkte målinger.
Den nuværende kvælstofregulering hviler på de målinger af kvælstofudledningen gennem
mange år, der sker i overvågningsprogrammet NOVANA. Her tages der højde for nedbøren og
hvor stor en andel af kvælstoffet, der ender i vandmiljøet afhængig af kvælstoffets vej hertil.
NOVANA giver derfor det mest retvisende billede af kvælstofudledningen, herunder også af udviklingen i udledningen, som kan fremskaffes. NOVANA måler ikke overalt. Derfor anvendes
NOVANAs målinger til at beregne kvælstofudledningen, hvor der ikke måles.
Det skal understreges, at der for at få størst mulig viden om effekten af den etablerede indsats
og for at kvalificere modelberegningerne er behov for langt mere overvågning af kvælstofudledningen til vandmiljøet gennem direkte målinger. Men det er også vigtigt at understrege, at
målinger i sig selv ikke regulerer kvælstof.
Flere svin pr. hektar: De nuværende krav om maks. 1,4 dyreenhed (DE) pr. ha for svin hænger uløseligt sammen med Danmarks undtagelse fra Nitratdirektivet til at kunne have flere

køer pr. ha. I mange år har det således været muligt for danske kvægbrug at have helt op til
2,3 DE pr. ha, og ikke maks. 1,7, som direktivet ellers fastlægger. Undtagelsen for kvægbrugene har Danmark kun kunnet få, fordi der samtidig er et krav om maks. 1,4 DE pr. ha for
svin. Kravet til svin er således en forudsætning i de forskellige danske indsatsprogrammer for
opfyldelse af Nitratdirektivet, som er forelagt Kommissionen. Dvs., vandmiljøplanerne og VKregeringens Grøn Vækst plan fra 2009 byggede på, at harmonikravet for svin var 1,4 DE/ha
(=140 kg N/ha).
Hvis kravet skal lempes, så der kan være 1,7 DE pr. ha for svin, og dermed mulighed for flere
svin i staldene, uden at landmanden skal skaffe sig mere jord gylleudspredning, skal der være
færre køer, eller kvægbrugene skal finde mere jord. Det kan komme til at koste mange penge
for kvægbrugerne. Især fordi der er mange af de rigtig store kvægbrug, der benytter sig af
undtagelsen, og har 2,3 DE pr. ha.
Desuden vil en øget svineproduktion medføre større fosforudvaskning, hvorved der kan opstå
konflikt med Habitatdirektivet, og der skal stilles skærpede krav i en husdyrgodkendelse, ligesom det vil kunne blive vanskeligere at opfylde fremtidige vandplanmål for fosforudledningen.
Desuden kommer spørgsmålene om øget antibiotikaforbrug, og fx øget belastning med zink og
kobber på arealerne fra svinegyllen.
Randzoner er det mest effektive af de eksisterende virkemidler til at løse mange miljøproblemer på en gang: mindske kvælstof- og fosforudledningen samt sprøjtegifte til vandmiljøet, ligesom randzoner er med til at øge naturarealet. Hvis randzonerne afskaffes vil det være en
krænkelse af direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider. Fjernes randzonerne, vil en
regulering med samme effekt skulle inddrage 4 gange så stort et markareal som randzonerne.
De 25.000 ha randzoner udgør omkring 1 pct. af dyrkningsarealet, og er i øvrigt oftest ikke attraktive dyrkningsflader, idet de er lavtliggende og våde.
Efterafgrøder er ligeledes et af de mest effektive eksisterende virkemidler til at reducere kvælstofudvaskning til grundvandet og overfladevand. Fjernes kravet vil der være behov for at
finde løsninger, der er lige så effektive.
Differentierede gødskningsnormer er kernen i en ny målrettet arealregulering, og vil derfor
være positivt. Men kun hvis der kommer balance. Dvs. nogle arealer vil kunne få tilført mere
gødning og andre mindre gødning. Hvor meget gødning, arealerne kan få skal bestemmes af
de miljømål, der er for de enkelte vandområder, og af hvor stor en andel af kvælstoffet, der
når frem fra markerne til kystvandene, henholdsvis drikkevandet (ca. 20 pct. af landets areal
er nitratfølsomme indvindingsområder – NFI).
Det bør imidlertid pointeres, at en sådan målrettet regulering endnu ikke er på plads. Den såkaldte N-retentionskortlægning er opdateret, og er blevet mere detaljeret. Men den er ikke
deltaljeret til markniveau (den er på deloplande á omkring 1.500 ha i de såkaldte ID-15-oplande), hvorfor denne kortlægning i givet fald alene kan anvendes til en differentiering i en
målrettet regulering ned til de omtalte ID-15-oplande. Der skal udvikles nye redskaber til
håndtering af, at nogle landmænd får lov til at gøde mere, og andre mindre. Derfor giver det
ingen mening, som 16-punktsplanen foreslår, at lempe gødningsnormerne allerede på nuværende tidspunkt.
Der har længe været debat om overimplementering, men senest viser et udkast til nabotjeki af
vores nabolande, at Danmark ikke overimplementerer. Når et medlemsland i øvrigt implementerer EU-direktiver er det de indsatser, som medlemslandene inden for rammerne af direktiverne fastlægger, der skal være tilstrækkelige i forhold til de mål, som de naturgivne forudsætninger tilsiger. Direktiverne fastlægger altså ikke, hvordan medlemslandene konkret opfylder målene, og heller ikke, at miljøkravene skal være på samme niveau. Derimod skal medlemslandene godtgøre, at målene og de besluttede indsatser er tilstrækkelige. Er der således
tale om meget sårbare vandområder og intensiv landbrug, således som det er tilfældet i Danmark, vil kravene nødvendigvis skulle være mere skærpede sammenlignet med lande og regioner, hvor vandområderne er mere robuste og landbruget mindre intekstensivt.
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Hvis 16-punktsplanen gennemføres, vil det forringe tilstanden i vandmiljøet og kvaliteten af
drikkevandet. Det vil derfor være nødvendigt med en fornyet og større indsats for at få god
økologisk tilstand i vores vandmiljø og sikre drikkevandet. Med mindre landbruget selv skal stå
for omkostningerne hertil, må de bæres af det øvrige samfund, og dermed påvirke vækst og
beskæftigelse her – hvilket vil modvirke den eventuelle beskæftigelsesfremgang, der kunne
opnås isoleret i landbruget ved at slække miljøkravene.
Fra nabotjekket kan det konkluderes:
 Danmarks kvælstofregulering overimplementerer ikke Nitratdirektivet. Og danske landbrugsbedrifter er mindst lige så effektive, som landbrugsbedrifterne i nabolandene. Forskelle i miljøreguleringen har ikke en størrelse, som betyder, at danske landbrugsbedrifter
ikke kan være lige så effektive som landbrugsbedrifterne i nabolandene.
Danmarks regulering indeholder elementer, som begrænser tildelingen af kvælstof mere direkte end nabolandene, mens nabolandene til gengæld enten har en regulering af fosfor eller en regulering af markoverskuddet af kvælstof, som i begge tilfælde ville være mere begrænsende for husdyrbrugene, hvis de blev indført i Danmark.
 Disse konklusioner er baseret på de nuværende regler i nabolandene. Nabotjekket er imidlertid foretaget på et tidspunkt, hvor Frankrig og Polen har en EU-dom, der pålægger dem
at stramme deres næringsstofregulering. Nabotjekket er også foretaget på et tidspunkt,
hvor der er indledt traktatkrænkelsesskridt mod Tyskland og Sverige om utilstrækkelig implementering af Nitratdirektivet, dvs. Tyskland og Sverige også skal stramme deres næringsstofregulering. F.eks. står Tyskland overfor en massiv indsats for at sikre grundvandet i
de nordligste regioner af Tyskland.
Danske kvæg-, svine- og planteavlsbrug har en nettoindtjening, der er på niveau med tilsvarende brug i nabolandene. Men danske kvæg-, svine- og planteavlsbrug har store lånefinansierede investeringer, som betyder et lavere overskud end de tilsvarende brug i nabolandene.
Samtidig er det værd at pointere, at de danske marker ligger tæt på havområderne, som skal
beskyttes; de færreste marker i Danmark ligger mere end 50 km fra havet. Mens en stor del af
markerne i nabolandene ligger op til flere tusinde kilometer fra havet. Alene dette forhold gør,
at tab af næringsstoffer fra dansk landbrugsproduktion har en langt mere skadelig indflydelse
på vandmiljøet i de marine områder end fra nabolandene.
Intensiv landbrugsproduktion
Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa. 56 % af hele landet bliver pløjet, gødsket og sprøjtet hvert år Det er derfor naturligt, at vi har miljøkrav til landbruget, der kan sikre
natur, grundvand og overfladevand. Den hidtidige miljøindsats er begyndt at virke, så der er
fjorde og kystvande, der er i retning mod god økologisk tilstand, således som Vandrammedirektivet kræver. Også nitratbelastningen af drikkevandet er blevet mindre. Denne gode udvikling skal imidlertid have nogen tid, før naturen kan respondere og udvikle sig. Hvis kvælstofbelastningen på ny øges, vil den hidtidige indsats ikke bare være tabt. Der vil skulle en endnu
større indsats til. Det skyldes blandt andet klimaforandringer, som øger indsatsbehovet. Omvendt vil opnåelse af en god økologisk tilstand, inden klimaforandringerne for alvor slår igennem, betyde et robust vandmiljø, der bedre kan modstå disse klimaforandringer.
Lisbet Ogstrup, Danmarks Naturfredningsforening, og Christian Ege, Det Økologiske Råd
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Den forrige regering aftalte i ’Vækstplan for Fødevarer’ fra dec. 2013 med V, DF, LA og C at gennemføre ovennævnte
nabotjek. Sigtet med nabotjekket var at styrke beslutningsgrundlaget for en ny målrettet miljøregulering. Nabotjekket
blev afrapporteret maj 2015, men er ikke offentliggjort.
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