København den 26. oktober 2015

Det Økologiske Råds høringssvar til forslag til Lov om ændring af
lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning
og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning
og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer)
Resumé:
Lov 179 indeholder ud over forbuddet mod gødskning og sprøjtning på §3-beskyttede arealer
også en beslutning om et nationalt naturnetværk – også kaldet Grønt Danmarkskort. Det
Økologiske Råd ser begge initiativer som yderst centrale ift. en national naturstrategi og
Naturplan Danmark. DØR ønsker forbuddet opretholdt og appellerer samtidig på det
kraftigste til at Regeringen fortsætter arbejdet med Det Grønne Danmarkskort, som ved
regeringsdannelsen blev overflyttet til Erhvervs- og Vækstministeriet, og derfor ikke er
omfattet af ændringsforslaget.
Der har gennem mange år været konsensus om en naturstrategi, som indebærer, at naturen
tildeles mere plads. Der skal sikres spredningsmuligheder for dyr og planter via et nationalt
naturnetværk, og der skal sikres en passende beskyttelse og pleje af naturarealerne. Da
mange §3-arealer er beliggende langs åer, søer og strande, udgør de sammen med Natura
2000 områder en værdifuld del af et sådant naturnetværk. Et forbud mod at sprøjte og gødske
disse arealer vil være en effektiv indsats, hvis man vil have mere og bedre natur.
Der ændres ikke på påvirkningen af de beskyttede arealer i forhold til i dag, da gødsknings- og
sprøjtningsforbuddet endnu ikke er trådt i kraft. Men det er dybt beklageligt, at Regeringen på
denne måde giver afkald på betydelige positive natureffekter, endda uden at anvise
alternative metoder til at opnå disse forbedringer, som er nødvendige for at leve op til
Danmarks forpligtigelser på naturområdet.
Forbuddet ville understøtte Sprøjtemiddelstrategien og krav i EU’s rammedirektiv for
bæredygtig anvendelse af pesticider, bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i
vandrammedirektivet, bidrage til en klimatilpasningsindsats, samt reducere landbrugets
klimabelastning.
De erhvervsøkonomiske konsekvenser af forbuddet er minimale sammenholdt med de
samfundsmæssige omkostninger, som under alle omstændigheder vil være forbundet med at
leve op til Danmarks internationale forpligtigelser. Man burde vurdere, hvilke synergieffekter
der kunne opnås med en indsats på de berørte arealer. Hermed kunne man opnå
omkostningseffektive løsninger.
En ophævelse af forbuddet er ganske vist ikke i strid med naturdirektiverne, da den gældende
beskyttelse af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fortsættes uændret. Men en
indsats er fortsat nødvendig for at skabe yderligere forbedringer, således som en række af
direktiverne kræver.

Baggrunden for lovforslaget
Den tidligere regering vedtog først på året et forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3beskyttede arealer, som efter planen skulle træde i kraft den 1. september 2017, jf. lov nr. 179
af 24. februar 2015.
Den nuværende regering anførte i regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015,
at regeringen vil ”lempe den nuværende § 3-beskyttelse af eng- og græsarealer”. Lovforslaget
indgår i den fødevare- og landbrugspakke, som ligeledes blev bebudet i regeringsgrundlaget,
der indeholder den såkaldte 16-punkts plan fra ”Blå blok”.
Forbuddet mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer ophæves forud for
ikrafttræden den 1. september 2017, sådan at ingen landbrugsbedrifter bliver berørt af
forbuddet. Det betyder, at hidtidig lovlig drift med gødskning og sprøjtning kan fortsættes,
med samme mængde og hyppighed.
Regeringens motivation er, at landbrugserhvervet er presset økonomisk efter finanskrisen og
pga. et stigende pres fra den globale konkurrence. Derfor vil regeringen ” sikre, at erhvervet
ikke pålægges nye økonomiske byrder, men understøttes i at blive bedre rustet til at øge
råvaregrundlaget, og samtidig se på, hvordan man kan opnå mest miljø for pengene.”
Lov 179 indeholder ud over beskyttelsen af §3-områderne også en beslutning om et nationalt
naturnetværk – også kaldet Grønt Danmarkskort. Kommunerne skal udpege nye
naturområder og eksisterende Natura 2000-områder, som skal indgå i netværket. De nye
potentielle naturområder kan være arealer, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem
eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000områder. Og det kan være naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder
klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.
Begge elementer var centrale ift. den nye Naturplan Danmark. Som sådan hænger de to
forslag sammen. Helt tilbage til Wilhjelmudvalget i 2001 har der været udbredt konsensus om
hvad der er problemet med den danske natur – igen afspejlet i Natur- og
Landbrugskommissionens anbefalinger i april 2013: Naturen har brug for mere plads,
naturen skal knyttes sammen i et nationalt naturnetværk, så der sikres spredningsmuligheder
for dyr og planter, og der skal sikres en passende pleje af naturarealerne. Mange §3-arealer er
således beliggende langs åer, søer og strande og udgør sammen med Natura 2000 områder en
værdifuld del af et sådant naturnetværk. Et forbud mod at sprøjte og gødske disse arealer, der
i øvrigt skulle nyde fuld beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovgivningens §3, er en logisk
følge, hvis man vil have mere og bedre natur.
Det Økologiske Råd var meget glade for loven om §3-arealer og det Grønne Danmarkskort,
både som grundlag for en fokuseret naturindsats og i kraft af et stort potentiale for opnåelse
af synergieffekter – se næste afsnit.
Det Grønne Danmarkskort blev ved regeringsdannelsen overflyttet til Erhvervs- og
Vækstministeriet sammen med Planloven. Derfor er denne del ikke omfattet af det her
omfattede ændringsforslag.
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Miljømæssige konsekvenser
Ændringsforslaget påpeger, at der ikke ændres på påvirkningen af de beskyttede arealer i
forhold til i dag, da gødsknings- og sprøjtningsforbuddet ikke er trådt i kraft. Der ville således
ikke ske en forringelse af naturbeskyttelsen set i forhold til i dag.
Til gengæld er det dybt beklageligt, at Regeringen på denne måde giver afkald på betydelige
positive natureffekter, som alligevel vil skulle tilvejebringes for at leve op til Danmarks
forpligtigelser på naturområdet.
Det anføres således, at forbuddet ville bidrage væsentligt til at sikre bedre forhold for de arter
og den biodiversitet, som er tilknyttet naturtyper med ekstensiv drift, herunder særligt enge
og strandenge, fordi tilførsel af kvælstof og anvendelse af sprøjtemidler påvirker
artsrigdommen på de berørte arealer negativt.
Sprøjtningsforbuddet ville endvidere have understøttet Sprøjtemiddelstrategien og krav i
EU’s rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider. Og det ville bidrage til
opfyldelsen af målsætningerne i vandrammedirektivet og dermed målsætningerne for de
udpegede akvatiske Natura 2000-områder. Desuden er mange §3-arealer centrale i relation til
en klimatilpasningsindsats. Der indgår således mange kulstofrige organogene jorder, som er
meget centrale for en reduktion af landbrugets klimabelastning.
Man burde derfor have vurderet, hvilke synergieffekter der kunne være forbundet med en
indsats på de berørte arealer, idet dette kan være væsentligt ift. en opnåelse af de mest
omkostningseffektive løsninger.
Ændringsforslaget forudsætter, at reduktionen af kvælstoftilførslen til vandmiljøet i stedet
indgår som indsats i udkast til vandområdeplaner 2015-2021. Der er tale om en reduktion på
ca. 140-270 ton kvælstof per år i kystvande, som bortfalder ved en ophævelse af forbuddet.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige og/eller for
erhvervslivet
Ifølge Kammeradvokaten kunne gødskningsforbuddet gennemføres som en generel og
dermed erstatningsfri regulering. Det var primært dette, der faldt mange borgerlige ordførere
for brystet allerede ved lovens vedtagelse, idet de vil forhindre, at erhvervet bliver pålagt nye
økonomiske byrder.
De erhvervsøkonomiske konsekvenser ved gødsknings- og sprøjtningsforbuddet var
estimeret til i alt 47,1 mio. kr. pr. år som følge af mindre udbytte på arealerne, øget
forpagtningsafgift og bortfald af økologiske arealtilskud. Disse omkostninger bortfalder ved
ændringen af loven.
I praksis ville forbuddet overvejende have fået betydning for eng- og strandarealer, hvor det
hidtil har være lovligt at foretage drift med gødskning. Forbuddet omfatter alle former for
gødning, dog ikke gødning fra græssende dyr, i det omfang afgræsning sker i
overensstemmelse med hidtil lovlig drift og ikke medføre en tilstandsændring. Det ville
dermed kun være en begrænset del af §3-arealerne, som ville opleve en udbyttenedgang ved
gødningsforbuddet.
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Indsatsen i §3-områderne burde være vurderet i en mere holistisk kontekst, hvor potentialet
for opnåelse af synergieffekter mellem naturhensyn, miljøhensyn og klimatiske hensyn var
blevet sammenvejet. En sådan tilgang ville have vist, at en indsats i §3-arealerne vil indgå
blandt de mest omkostningseffektive virkemidler, når der ses samlet på Danmarks
internationale forpligtigelser ift natur, miljø og vand.
Regeringen burde – hvis man fastholder at ville fjerne forbuddet – anvise andre metoder til at
leve op til Danmarks forpligtigelser i henhold til Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne
samt til kravet om at stoppe tabet af biodiversitet. Omkostningerne ved forbuddet burde have
været vurderet op imod de samfundsmæssige omkostninger ved de alternative metoder. Til
sammenligning er udgifterne til Natur, miljø og klima i Landdistriktsprogrammet således på
5-600 mio. kr. årligt. Desuden er der årligt 240 mio. kr. til økologi og 2-400 mio. kr. til
miljøteknologi mm. Og det er DØR’s vurdering, at en fuld implementering og målopfyldelse ift.
de internationale forpligtigelser vil kræve betydeligt mere end dette.

Forholdet til EU-retten
Regeringen vurderer, at ophævelsen af gødsknings- og sprøjtningsforbuddet ikke er i strid
med Danmarks direktivmæssige forpligtelser. Da forbuddet ikke er trådt i kraft betyder
ophævelsen, at retstilstanden, som den er i dag, fortsættes uændret.
I og med at forbuddet ophæves, udgår det som en indsats i Danmarks biodiversitetsstrategi og
som et bidrag til at opnå målsætningen om at stoppe tilbagegangen i biodiversitet inden
udgangen af 2020, som Danmark politisk har forpligtet sig til over for EU og FN. Dette er
yderst kritisabelt, idet Danmark ikke har alternative indsatser implementeret til opnåelse af
dette. Gødsknings- og sprøjteforbuddet ville derudover også have bidraget til at forbedre
levesteder for arter uden for Natura 2000-områder, som ikke direkte er omfattet af
direktiverne.
Gødsknings- og sprøjtningsforbuddet ville desuden have bidraget til opfyldelsen
vandrammedirektivets mål og dermed også til naturdirektivernes mål for akvatiske
naturtyper og levesteder for arter i Natura 2000-områder.
En ophævelse af forbuddet er ikke i strid med naturdirektiverne, da den gældende beskyttelse
af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fortsættes uændret. Men en indsats er
fortsat nødvendig for at skabe forbedringer, således som det er krævet i en række af
direktiverne.
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