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kontorchef Henrik Knuth-Winterfeldt, fuldmægtig
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Forord

Denne rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende landbrug sætter fokus på naturen
og den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet og på landbrugsrelaterede trusler og muligheder
for løsninger i forhold til den – på trods af en stor indsats fra landbruget - generelt negative udvik-
ling, Danmarks natur er inde i.

I serien af rapporter fra Wilhjelmudvalget foreligger endvidere rapporten ”Virkemidler til fremme
af naturen i landbruget”. Denne rapport er udarbejdet af en embedsmandsgruppe – Aavanggruppen
– nedsat under arbejdsgruppen vedrørende landbrug. Aavangrapporten giver bl.a. forslag til virke-
midler, der kan bidrage til at opfylde målsætninger om at fremme af naturen i landbrugslandet. 

Del I i denne rapport introducerer problemkomplekset ”natur og landbrug” og giver en sammenfat-
ning af rapporten og arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger. Sammenfatningen omfatter til-
lige konklusioner og anbefalinger fra Aavanggruppens rapport.

Del II definerer landbrugslandet og oplyser om arealforhold med hensyn til natur og jordbrugspro-
duktion samt om ejerskabet til forskellige typer af halvkulturarealer. 

Del III peger på problemer for naturen i landbrugslandet og indeholder forslag til mål og handlin-
ger, der kan føre til forbedringer i naturens tilstand. Det skal fremhæves, at en række analyser og
oplysninger knyttet til ammoniakemission og –deposition først er fremkommet efter afslutningen af
arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende landbrug. Disse nyere analyser og oplysninger har indgået i
Wilhjelmudvalgets overvejelser og anbefaling om udlæg af bufferzoner på 300 meters bredde om-
kring den særligt sårbare natur. En række af disse nye analyser og oplysninger fremgår af Wilhjelm-
udvalgets rapport ”Kortlægnings- og analyseprojekt vedrørende væsentlige ammoniakpunktkilder
og sårbare naturtyper i det åbne land”.

Del IV handler om rammerne for landmandens beslutninger om produktion og drift, herunder især
en række tilskudsordninger, og dermed også den deraf afledte påvirkning af naturen.

Del V angiver normer og principper, som det øvrige samfund lægger til grund for samarbejdet med
landbruget.

Rapporten indeholder ingen økonomiske beregninger. Der henvises til Wilhjelmudvalgets rapport
”Omkostninger ved udvalgte landbrugstiltag til styrkelse af biodiversiteten i Danmark”. Desuden er
der i Wilhjelmudvalgets rapport ”Velfærdsøkonomisk beregning vedrørende de flersidede sam-
fundsmæssige costs og benefits ved det gennemførte naturgenopretningsprojekt i Skjernå-dalen”
regnet på den samlede effekt af at omlægge og ekstensivere arealanvendelsen i et større sammen-
hængende område.

Med henblik på behovene for forskning og udredning på ”landbrug-natur-området” skal der henvi-
ses til Wilhjelmudvalgets rapport ”Øvrige emner behandlet af Wilhjelmudvalget”.

Det skal endelig understreges, at konklusioner og anbefalinger i den rapport ikke nødvendigvis er
udtryk for enighed i arbejdsgruppen vedrørende landbrug.
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Afgrænsning

Rapporten forholder sig ikke detaljeret til en række emner, der er behandlet i andre sammenhænge,
som fx vandmiljøplanerne, pesticidhandlingsplanerne, uanset at disse emner har væsentlig betyd-
ning for naturen i landbrugslandet.
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Del I: Indledning

1. Introduktion

I Danmark har landbruget siden bondestenalderen tog sin begyndelse for ca. 6000 år siden frem til
et stykke op i 1800-tallet udgjort landets absolutte eksistensgrundlag og været samfundets bærende
magt.

 For 200 år siden var Danmark præget af meget ekstensive landbrug med græssende husdyr
overalt, meget få skovrester tilbage og ret små opdyrkede arealer. Biologisk set var landskabet
domineret af nøjsomme og lyselskende planter tilknyttet store lysåbne arealer med halvkultur og
natur (1). 

 I dag er billedet meget anderledes. De græssende husdyr er i stort omfang på stald og i store
dele af landet næsten fraværende på grund af landbrugets strukturudvikling, ligesom landbruget
har ca. 60% af landets areal under plov, mens skovene og byerne vinder frem. Biologisk set er
landskabet nu domineret af robuste og næringskrævende planter i højproduktive og forstyrrede
økosystemer, der ofte er karakteriseret ved at være relativt artsfattige (1).

Spandet mellem disse to billeder af Danmark for henholdsvis 200 år siden og nu er stort, og ingen
af billederne er ideelle. 

Tankegangen om bevarelse af naturen er opstået som reaktion på for intensiv udnyttelse af natur-
grundlaget, og denne holdning har fået vind i sejlene op gennem 1900-årene, hvor vi har oplevet en
udvikling med stadige stigninger i produktionen i såvel landbrug som i andre sektorer. Nu ønsker
samfundet, at der i det moderne landskab skal være mere plads til de naturtyper, arter og gener, der
gennem århundreder har præget det danske landskab.

Ikke mindst gennem de seneste 5-6 årtier er naturpolitikken blevet præget af voksende usikkerhed
for, om naturgrundlaget kunne klare den stigende intensitet i udnyttelsen. Navnlig har de seneste
10-15 år været præget af debatten om bæredygtig udvikling og dermed af det centrale spørgsmål
om, hvad vi giver videre til kommende generationer. 

Den industrielt orienterede og intensive udnyttelse af naturgrundlaget i landbrug, skovbrug og fiske-
ri har blandt andet ført til bred erkendelsen af behovet for en aktiv bevarelse af den biologiske
mangfoldighed, såvel internationalt som nationalt. 

Således har Europa-Parlamentet i 2000 i en betænkning om gennemførelse af Habitatdirektivet
blandt andet henvist til (10):

 ”at det er bydende nødvendigt at sikre et mindre intensivt landbrug og andre mindre indgribende
menneskelige aktiviteter både i de nuværende medlemsstater og i ansøgerlandene, eftersom det er
videnskabeligt bevist, at sådanne tiltag faktisk fremmer opretholdelsen af biodiversitet”. 
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Europa-Parlamentet understregede endvidere (10): 

”at Kommissionen bør gøre opmærksom på de eksisterende finansielle instrumenter, der kan be-
nyttes til at fremme beskyttelsen af biodiversitet samt gennemførelsen af habitatdirektivet, og opfor-
drer medlemsstaterne til at benytte disse midler navnlig til at udvikle en række foranstaltninger1.

De store forandringer i landbrugets samfundsmæssige position og rolle og de spirende ønsker om
beskyttelse af naturen startede med landbrugets store spring ind i industriens æra (2). En æra, der
for landbrugets vedkommende, for alvor fik luft under vingerne med andelsbevægelsen, der fra
1870´erne satte skub i landbrugets produktivitet gennem koncentrering, specialisering, mekanise-
ring og intensivering af produktionen. 

Denne udviklingsretning blev yderligere styrket efter 2. Verdenskrig gennem stigende input af ke-
mi, teknik og viden. Det samfundsmæssige mål var stadig forøgelse af de producerede mængder og
i eksporten, og landbrugets andel af landets samlede faktorindkomst udgjorde ca. 20% (12). Alle
sejl blev sat til i et forsøg på at maksimere produktionen til samfundets bedste. Landbrugets drifts-
økonomiske interesse og de samfundsmæssige og samfundsøkonomiske interesser trak i samme ret-
ning. 

Landbrugets rolle i samfundsøkonomien er et kontant billede på de forandringer, der stadig præger
udviklingen. Hvor fx landbrugets andel af Danmarks samlede faktorindkomst (BFI) i 1900 udgjorde
omkring 30%, er landbrugets andel i takt med overgangen til et industrisamfund og senere et servi-
cesamfund faldet til omkring 3% af landets samlede faktorindkomst (12). Det skal tilføjes, at land-
bruget inklusiv følgeindustrier i dag har ca. 20% af de beskæftigede på det private område og dan-
ner grundlag for 25% af landets eksport.

I løbet af 1960´erne og 1970´erne bliver arbejdskraften gradvis en begrænsende faktor og teknolo-
gisk rationalisering bliver et nøgleord. Målet om maksimal produktion afløses gradvis af mål om
optimering og produktivitet. Landbrugets andel af landets samlede faktorindkomst var faldet dra-
matisk fra midt i 1950´erne, hvor andelen var ca. 15%, til midt i 1970´erne med en andel på om-
kring 5% (12). 

Samtidig så man de første alvorlige signaler om negative påvirkninger af omgivelserne som følge af
landbrugsproduktionens intensitet og dermed meldte sig et stigende behov for beskyttelse af natur
og miljø. Denne natur- og miljømæssige nyorientering fik politisk gennemslagskraft i 1970´erne og
i 1980´erne. Midt i 1980´erne førte dette fx til ophør af samfundets økonomiske tilskud til landvin

                                                
1 

 Vedrørende strukturfondene: Rådgivning og uddannelse for landmænd, forstfolk, fiskere, jægere osv. om naturbe-
skyttelse.

 Vedrørende Den Europæiske Socialfond: Investering i infrastruktur til miljøbeskyttelsesformål i regioner under mål
1 og 2.

 Vedrørende Den Europæiske Fond for Regionaludvikling: Bevarelse, forbedring og retablering af landskaber i re-
gioner under mål 1 og 2.

 Vedrørende Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget: Beskyttelse og bevarelse af landdistrik-
ternes bygnings- og landskabsværdier.

 Vedrørende EU´s Fælles Landbrugspolitik (CAP):
 Incitamenter til landmænd, således at de benytter miljøvenlige fremgangsmåder inden for rammerne af pro-

grammet for landbrug og miljø (RFO 1257/1999).
 Udbetalinger til landmænd, som benytter metoder, der tilgodeser miljøbeskyttelseshensyn inden for rammerne

af bestemmelserne om mindre gunstigt stillede områder (RFO 950/1997).
 Incitamenter til landmænd, der genskaber skovhabitater i forbindelse med skovplantning på landbrugsjord og

skovforbedring (RFO 1257/1999).
 Eventuelt miljøkrav i forbindelse med udbetaling af støtte som led i produktionsstøtteordningerne.”
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ding, afvanding og dræning med henblik på øget landbrugsproduktion – en aktiv støtte fra samfun-
det til landbruget gennem mere end 100 år. Dette blev blandt andet opfattet som led i den politiske
nyorientering og som et signal om, at lavbundsarealer i ådale, kystnære lavvandede områder osv.
har stor natur- og miljømæssig værdi.

Også beskyttelsen af landets natur, som ganske vist allerede kom til udtryk op gennem 1800-tallet
og med den første naturfredningslov i 1917, bliver op gennem 1900-tallet efterhånden en del af vil-
kårene for landbruget. Og som led i nyorienteringen blev nutidens beskyttelse af naturtyper gennem
§3 i Naturbeskyttelsesloven introduceret som §43 med den daværende 1972-Naturfredningslov med
beskyttelse af alle åbne, offentlige vandløb og naturlige søer. §43 blev udvidet i flere omgange. I
1978 kom åbne, private vandløb med en bundbredde over 1,5 meter og moserne med. I 1984 blev
strandenge, strandsumpe og heder omfattet af §43. I 1989 introduceredes Naturforvaltningsloven
med økonomiske muligheder for blandt andet naturgenopretning, og fra 1992 blev blandt andet
Naturfredningsloven og Naturforvaltningsloven slået sammen til Naturbeskyttelsesloven. §43 blev
til §3 og udvidet til også at omfatte enge og overdrev ligesom størrelsesgrænserne for §3-
beskyttelsen blev reduceret, så naturbeskyttelsen generelt blev mere finmasket.

Nyorienteringen viste sig op gennem 1980´erne også med den mere aktive beskyttelse af vandmil-
jøet. Beskyttelsen af vandmiljøet står stadig højt på den politiske dagsorden, nu hvor diskussionen
om Vandmiljøplan 3 er i gang 14 år efter Vandmiljøplan 1 og 3 år efter Vandmiljøplan 2 (16),(17).
Samtidig er behovet for beskyttelse af navnlig naturens kvalitet i landbrugslandet blevet stadig ty-
deligere. Nyorienteringen har også løbende sat sit præg som en række ændringer i lovgivningen.

Nyorienteringen i samspillet ”landbrug-natur-miljø” har ud over med vandmiljøplanerne i 1987 og
1998 været gjort til genstand for en række strategier og handlingsplaner de seneste tiår. Således kan
nævnes NPO-planen fra 1985, Pesticidhandlingsplan I fra 1986, Marginaljordsstrategien fra 1987,
Handlingsplan for en bæredygtig landbrugsudvikling i 1991, Regeringens 10-punkts program fra
1994, Biodiversitetsstrategien fra 1995, Aktionsplan I og II for fremme af økologisk jordbrugspro-
duktion i hhv. 1995 og 1999 samt Pesticidhandlingsplan II fra 1999 og Ammoniakhandlingsplanen
fra 2001.  

Behovet for at bevare de sidste rester af den natur, som landbruget selv gennem århundreder har
haft en væsentlig rolle i dannelsen og beskyttelsen af i kraft af årtusinders driftsformer, står i dag
klart for de fleste. Men det skal nævnes, at i atlantisk tid og i jægerstenalderen, før bønderne for
6000 år siden tog landet i besiddelse og gradvis ryddede skoven, var en række af de kulturtilknytte-
de plantearter, vi finder i halvkulturtyperne allerede til stede. Det gælder blandt andet mange over-
drevsarter, som voksede på strandskrænter og andre lysåbne steder. Dette faktum strider mod den
udbredte opfattelse om, at det er landbrugets driftsformer alene, der har dannet grundlaget for vore
dages natur. Alene i skovene har der konservativt anslået formentlig været 5-7% åbne græsnings-
arealer, der ganske vist ikke konstant var de samme, eftersom de indgik i skovens dynamiske cyclus
fra opbygning til gradvis forfald og sammenbrud (3). Endvidere har måske 5% af landets areal væ-
ret lysåbne “bæverenge” og andre meget våde sumpområder (3). Bæverne har i betragtelig grad på-
virket de hydrologiske kredsløb og således givet anledning til et betydeligt areal med lysåbne na-
turtyper. Dertil kommer store arealer med højmoser, formentlig yderligere 5% af landets areal (3).
Endelig har der i den dynamiske kystzone været betydelige arealer med strandenge, strandsumpe og
andre vådbundsarealer samt erosionsskrænter med lysåben tørbundsvegetation – yderligere omkring
5% af landets areal. Tilsammen har de lysåbne vådbunds- og tørbundsarealer således antagelig ud-
gjort 20% af Danmarks areal i jægerstenalderen for mere end 6000 år siden (3). Danmark var såle-
des ikke et tæt og 100% skovdækket land uden plads til den lysåbne urteflora.
 
De naturligt lysåbne arealer har i vidt omfang været græsset af “store græssere”, hvoraf en del ikke
længere optræder i den danske dyreverden. Forskellige arter af hjorte, elsdyr, bison, vildhest, urokse
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og vildsvin (4). De har påvirket vegetationen, men næppe evnet at fastholde permanente græsarea-
ler. Hertil har græsningstrykket været for lille. Jordens næringsstofindhold har også haft indflydelse
på skovstrukturen, og skovene på fattig sandet jord i Vestjylland har været mere åbne end skovene
på de rige østdanske lerjorder.  

En lang række af de nøjsomme plantearter, der i dag karakteriserer vore lysåbne naturtyper, herun-
der halvkulturarealerne, har således tilhørt landets planteverden før landbrugets påvirkning af land-
skab og natur satte ind, men er op gennem historien blevet mere og mere afhængige af landbrugets
ekstensive driftsformer. I dag er vore lysåbne halvkulturarealer, såsom enge, overdrev og stranden-
ge, helt afhængige af landbrugets ekstensive græsnings- og slætdriftsformer, eftersom flertallet af de
store græssere, som dominerede de lysåbne arealer i atlantisk tid og i jægerstenalderen, i dag tilhø-
rer Danmarks forhistoriske dyreverden (4).

Danmarks natur er med andre ord et resultat af naturens egne processer og århundreders kulturpå-
virkning. En række af naturens processer og påvirkninger er overtaget af landbruget, og af denne år-
sag taler vi i dag om kulturbetingede naturtyper, som på den ene eller anden måde har behov for
ekstensiv landbrugsmæssig anvendelse til græsning, slæt og lignende, men som på den anden side
bliver ødelagt af intensive driftsformer, herunder høje niveauer af kvælstoftilførsel fx gennem util-
sigtet atmosfærisk deposition af kvælstofforbindelser, hvoraf ca. 50% i dag er en følge af ammoni-
akfordampning fra dansk landbrug. Derfor også ønsket om at ”sikre et mindre intensivt landbrug”
som Europa-Parlamentet udtrykker det (10) med henblik på at fremme opretholdelsen af den biolo-
giske mangfoldighed.

Europa-Parlamentets ønsker spiller godt sammen med den kendsgerning, at det siden slutningen af
1980´erne har stået stadig klarere, at mål om maksimering og optimering, om produktion og pro-
duktivitet, ikke længere var tidssvarende for samfundet, selvom den danske landbrugseksport stadig
udgør en i europæisk sammenhæng relativ stor andel af landets samlede eksport. I 1999 udgjorde
landbrugseksporten således 50 milliarder kroner svarende til ca. 20% af Danmarks samlede eksport
(13). Det skal til sammenligning nævnes, at gennemsnitstallene for landbrugseksporten fra hhv. EU-
15 og OECD-landene er 8,5% og 7,6% (13).

Begrebet ”bæredygtighed” var imidlertid blevet reintroduceret med FN´s Brundtlandkommission i
1987 og tanken om gradvis at ændre målsætningen for landbrugsproduktionen fra produktion og
produktivitet mod en tilpasning til det naturgrundlag, landbrugsproduktionen på såvel kort som lang
sigt er altafhængig af, meldte sig for alvor. At tanken om bæredygtig udvikling fik så stor bevågen-
hed for 13-14 år siden skyldtes en stadig mere intens debat om natur- og miljøbeskyttelse i de fore-
gående par årtier – en debat som tog fart i begyndelsen af 1960´erne med blandt andet Rachel Car-
sons bog ”Silent Spring” fra 1962. Med diskussionerne fra starten af 1970´erne om grænser for
vækst bredte der sig efterhånden en erkendelse af, at der - i hvert fald i produktionssystemer knyttet
direkte til naturgrundlaget såsom landbrug, skovbrug og fiskeri - var grænser for vækst i produktio-
nen af de traditionelle produkter som korn, kød, mælk, træ og i mængden af landede fisk. 

Tanken om grænser og deraf følgende behov for tilpasning til naturgrundlagets rammevilkår spiller
således en stadig større rolle ikke mindst som led i ønsket om at sikre en bæredygtig udvikling, der
udtrykker en balance mellem det samfundsøkonomisk fornuftige, det økologisk forsvarlige og det
socialt acceptable. Herfra er der ikke langt til tankerne og ideerne om multifunktionelt landbrug,
økologisk jordbrug og flersidigt skovbrug.

Det multifunktionelle landbrug skal som led i en bæredygtig udvikling på samme tid tjene til opfyl-
delse af menneskers behov for mad, energi, herunder eventuelt produktion af CO2-neutral bioenergi,
og andre livsfornødenheder, tilgodese hensyn til jord- og vandmiljøer, sikre naturgrundlaget, herun-
der de naturmæssige kvaliteter i halvkulturarealer og naturarealer samt understøtte landdistrikternes
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sociale og erhvervsmæssige funktioner. Dybest set skal det multifunktionelle landbrug som led i en
bæredygtig udvikling således medvirke til at vende den udvikling, hvor afstanden mellem landbrug
og det øvrige samfund ser ud til at vokse, og hvor der opleves en voksende fremmedgørelse mellem
landbrug og det øvrige samfund, som næppe vil have positiv indflydelse for hverken landbrug eller
samfundet under ét. 

Det multifunktionelle landbrug skal fortsat producere korn, kød og mælk såvel til hjemmemarked
som til eksport, men produktionen skal samtidig sikre vandmiljøet, arternes og genernes mangfol-
dighed, varierede naturområder, velfungerende økosystemer og smukke landskaber. Det betyder, at
landmanden gradvis må skifte rolle fra producent til naturforvalter i ordets bredeste betydning og nu
også producere rent vand, varieret natur og rekreative værdier.

Wilhjelmudvalgets arbejde med landbrug og biologisk mangfoldighed skal ses på baggrund af den-
ne udvikling. Udvalgets arbejde fokuserer – kommissoriets ordlyd og tidsrammen for arbejdet taget
i betragtning - på dele af den biologiske mangfoldighed, som defineres således (5):

”Med biologisk mangfoldighed forstås mangfoldigheden af levende organismer fra alle kilder, her-
under terrestriske, marine og andre akvatiske økosystemer og de økologiske strukturer, de indgår i;
mangfoldigheden omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af
økosystemerne2.”

Beskyttelsen af natur og biologisk mangfoldighed er således ikke alene et spørgsmål om at beskytte
plante- og dyrearter. Beskyttelse af natur er også et spørgsmål om at sikre velfungerende økosyste-
mer, som “gratis” yder en række økosystem-tjenester (ecosystem services), der generelt er af sam-
fundsmæssig vigtighed, herunder i forhold til landbrugsproduktion på lang sigt. Det drejer sig fx om
recirkulering af næringsstoffer, omsætning af affaldsstoffer, klimaregulering, bestøvning af kultur-
planter, opbygning af frugtbar muldjord osv. Naturbeskyttelsen og beskyttelsen af økosystemerne er
med andre ord et nødvendigt led i en bæredygtig udvikling, der sigter mod at opfylde nuværende og
kommende generationers behov.

Danmark har ved sin ratifikation af “Biodiversitets-konventionen” sammen med 180 andre stater
samt EU forpligtet sig til at gøre en ekstra indsats for den biologiske mangfoldighed. Herudover er
Danmark forpligtet af EF´s Habitatdirektiv (7), som foreløbig er resulteret i udpegning af 194 dan-
ske habitatområder, indenfor hvilke Danmark er forpligtet til at opretholde en gunstig bevarings-
status3 for en række naturtyper og arter.

                                                
2 Et økosystem er et dynamisk system af plante-, dyre- og mikroorganismesamfund og disses abiotiske miljø, der vek-
selvirker som en funktionel enhed. Definitionen af biologisk mangfoldighed skal således forstås på tre niveauer (6):

 Mangfoldigheden i samspillet mellem arter og deres omgivelser i økosystemer.
 Mangfoldigheden af forskellige arter af planter og dyr, herunder også mikroorganismer.
 Den genetiske mangfoldighed eller arvelige variation, der findes blandt forskellige individer og bestande af

samme art.

3 Bevaringsstatus for en naturtype anses for gunstig, når følgende tre kriterier er opfyldt (7):
 Det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i udbredelse.
 Den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt, er til stede

og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid.
 Bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig.

Bevaringsstatus for en art anses for gunstig, når følgende tre kriterier er opfyldt (7):
 Data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv

som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder.
 Artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en

overskuelig fremtid vil blive mindsket.
 Der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande.
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EU har i 1998 fulgt op på Biodiversitetskonventionen med en Biodiversitetsstrategi, som igen er
fulgt op med EU´s handlingsplan for biodiversitet i 2001 og handlingsplan for biodiversitet i land-
brugete fra 2001, der blandt andet sigter mod integration af hensynet til biologisk mangfoldighed i
landbrugspolitik og –praksis.

Senest har OECD i 1999 på baggrund af en omfattende vurdering af den danske miljøindsats givet
Danmark en række anbefalinger rettet mod landbrug-natur-området. Det er anbefalinger, der indgår
i Wilhjelmudvalgets grundlag for arbejdet med at fremme den biologiske mangfoldighed i Dan-
mark. Blandt disse anbefalinger skal nævnes (8):

 Fortsætte med at opfylde målene i den nationale strategi for biologisk mangfoldighed4 og for-
mulere en egentlig national handlingsplan for naturbeskyttelse5.

 Udvikle et nationalt økologisk netværk.
 Undersøge muligheden for at etablere et netværk af nationalparker, som kunne inkludere nogle

af de mest værdifulde kyst-økosystemer, som vadeområder, klitområder, klippekyster og heder.
 Forbedre indarbejdelsen af natur-, landskabs- og biodiversitetshensyn i landbrugspolitik og -

praksis.
 Styrke indsatsen for at nå målene for skovrejsning, naturskovsbeskyttelse og fremme af bære-

dygtig skovbrug.
 Give større opmærksomhed til politiske mål for naturbeskyttelse og beskyttelse af biologisk

mangfoldighed i landbrugserhvervet.

Wilhjelmudvalgets arbejde bygger endelig på de regeringsudmeldinger, som fremgik af Natur- og
Miljøpolitisk Redegørelse fra 1999. Det fremgår heraf, at det ligger som elementer i regeringens vi-
sion at arbejde for, at (11):

 Sikre biologisk mangfoldighed, så både planter og dyr også fremover findes i levedygtige be-
stande i deres naturlige omgivelser.

 Beskytte og regulere anvendelsen af de fornybare naturressourcer (vand, skove, landbrugsjord),
så anvendelsen ikke ødelægger naturens balance eller forringer disse ressourcers kvalitet nu og
på lang sigt.

 Forvalte de naturressourcer, der ikke kan fornyes, med omtanke samtidig med, at der udvikles
alternativer og afhængigheden af ressourcerne mindskes.

Regeringen vil af hensyn til planterne og dyrelivet arbejde for, at (11):

 Landbrugets belastning med næringsstoffer og pesticider af det omgivende miljø nedsættes.

                                                                                                                                                                 
4 Der er her tale om den danske strategi fra 1995, som fremgår af publikationen “Biologisk mangfoldighed i Danmark -
status og strategi”, der er udgivet af Miljø- og Energiministeriet (6). Blandt de indsatsområder, som denne strategi inde-
holdt direkte rettet mod landbrugslandet, var blandt andet:

 Arbejde for en omfattende genskabelser af de levesteder, som karakteriserede det danske landskab frem til
midten af 1900-tallet, herunder over de næste 30 år forøge arealet med søer og vandløb fra 65.000 hektar til
95.000 hektar

 Forøge arealet med vedvarende græs væsentligt fra de nuværende 250.000 hektar (i perioden 1995-2000 er
arealet i vedvarende græs ifølge landbrugsstatistikken (9) reduceret med ca. 100.000 hektar)

 Fremme udviklingen af egentlige økologiske netværk
 Målrette EU´s tilskudsmidler mod de områder, hvor den natur- og miljømæssige gevinst er størst
 Yde en særlig indsats for en samlet beskyttelse af hele ådale
 Udlægge flere arealer til naturlig succession
 Skabe yderligere incitamenter til at nedsætte kvælstof- og pesticidforbruget i landbruget. 

5 Wilhjelmudvalget har netop til opgave at udarbejde grundlaget for udarbejdelsen af en sådan national handlingsplan
for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse.
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 Sikre og genoprette værdifuld natur i skove, det åbne land og vådområder.
 Sikre sammenhængende net af naturområder, så planter og dyr sikres levesteder og sprednings-

muligheder.
 Forholdene for de vilde dyr og planter og deres levesteder i det åbne land generelt forbedres

gennem ændret drift og arealanvendelsen i sektorer som landbrug og skovbrug.
 Danmarks indsats for den biologiske mangfoldighed samles i en national handlingsplan for na-

turbeskyttelse og biologisk mangfoldighed.

Regeringen vil særligt arbejde for, at (11):

 Hensyn til miljø og natur integreres yderligere i landbrugslovgivningen og i EU´s fælles land-
brugspolitik.

 Forbedre grundlaget for bedre planlægning, øget integration og flersidig arealanvendelse, så fle-
re arealkrav kan opfyldes på samme areal, og konflikter og anvendelsen af det åbne land kan
forebygges.

Integration af naturhensyn i landbrugspolitik og -praksis er, som det fremgår, anbefalet af OECD
(8) men også af EU-formandskabet (14) og EU-Parlamentet (10), der peger på, at den fælles land-
brugspolitik bør bruges mere aktivt i denne integrationsproces. 

Generelt kan man sige, at intentionerne på landbrugsområdet med Biodiversitetskonventionen og
Habitatdirektivet samt OECD´s , EU-formandskabets og EU-Parlamentets anbefalinger og regerin-
gens vision peger i samme retning, nemlig mod et bæredygtigt, multifunktionelt landbrug. 

Senest er dette multifunktionelle udviklingsperspektiv i 2001 blevet understreget med regeringens
forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling: ”Udvikling med omtanke – fælles ansvar”.
Det hedder heri om landbruget (15):

”Landbrugsproduktionen skal foregå på en måde, der sikrer bæredygtighed. Det betyder, at rent
vand, ren jord og luft skal sikres. Samtidig skal den biologiske mangfoldighed på land og i vand
sikres, og der skal være en balanceret husdyrtæthed i forhold til natur og miljø. Endelig skal land-
brugets plante- og dyregenetiske ressourcer bevares. Det er desuden vigtigt, at en fremtidig udvik-
ling også sikrer levende landdistrikter.”

Sikring og fremme af den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet udgør en forudsætning for
denne udvikling og hovedemnet for denne rapport fra Wilhjelmudvalgets landbrugsgruppe. Resul-
tater og anbefalinger fra landbrugsgruppen vil sammen med resultater og anbefalinger fra Wilhjelm-
udvalgets øvrige arbejdsgrupper indgå i Wilhjelmudvalgets videre arbejde og prioriteringer.
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2. Sammenfatning, konklusioner og anbefalinger

Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende landbrug er gennem et arbejdsforløb på 8 møder gen-
nem en periode på ca. 8 måneder blevet præsenteret for et omfattende materiale, der under frugtbare
udvekslinger af meninger har givet anledning til en række konstateringer, konklusioner og anbefa-
linger, som præsenteres med denne sammenfatning.

Sammenfatningen omfatter såvel denne rapport som rapporten fra Aavanggruppen, der er en em-
bedsmandsgruppe nedsat under arbejdsgruppen vedrørende landbrug. Aavanggruppens arbejde er
fremlagt med Wilhjelmudvalgets rapport ”Virkemidler til fremme af naturen i landbruget”.

Konklusioner og anbefalinger i denne rapport er ikke nødvendigvis udtryk for enighed i arbejds-
gruppen vedrørende landbrug.

2.1. Sammenfatning

En række tendenser i tiden sætter nye rammer for landmandens virke: Ønsker om bæredygtighed,
om integration af naturhensyn og landbrug, om målretning af tilskudsmidler m.v., om et multifunk-
tionelt landbrug og om en gradvis udvikling af landbruget i økologisk retning herunder udvikling af
det økologiske jordbrug. Dette vil præge landbrugets udvikling, som vil fortsætte i en mere ”grøn”
retning de kommende årtier – en udvikling, som til en vis grad må forventes understøttet af den tek-
nologiske udvikling. Udviklingen udtrykker et skift i samfundets ønsker fra maksimal produktion til
produktion af andre kvaliteter.

Det multifunktionelle landbrug er et landbrug, der ud over den traditionelle produktion af korn, kød,
mælk osv. aktivt medvirker i “produktionen” af kvalitet i form af smukke landskaber, alsidig natur
med flere levesteder af høj værdi for det vilde plante- og dyreliv, rent drikkevand og rekreative
værdier. Det multifunktionelle landbrug understøtter tillige landdistrikterne, herunder bosætning og
beskæftigelse på landet. 

Landmændene har det daglige ansvar for driften af ca. 62% af landets areal, og mere end 3/4 af de
tilbageværende halvkulturarealer i Danmark indgår som en del af disse 62%. Landbruget spiller og
har i århundreder spillet en afgørende rolle i beskyttelsen af naturen og sikringen af den biologiske
mangfoldighed. En aktiv medvirken fra landbruget til forbedring heraf kan og bør i lyset af naturens
alvorlige tilstand opprioriteres de kommende år. Det er Det Europæiske Råds intention fra mødet i
Göteborg i juni 2001, at forringelsen af den biologiske mangfoldighed skal være standset i 2010. 

Landbruget er gennem de seneste 10-15 år blevet pålagt af ofre stadig større opmærksomhed på
naturen. Driftsmetoderne bliver gradvist mere skånsomme. Forbruget af kvælstofgødning og pesti-
cider har været for nedadgående i mere end 10 år. Ammoniakfordampningen er reduceret med mere
end 30% det seneste tiår. Økologisk jordbrug er blevet en betydende faktor i landbrugserhvervet.
Der etableres hvert år mange vandhuller, læhegn og vildtplantninger. Landbruget er inde i en ”grøn”
udvikling, men står overfor betydelige udfordringer de kommende år. Især er der behov for at
fremme ekstensive driftsformer som græsning og slæt, idet sådanne driftsformer i sig selv øger va-
riationen i det enkelte areal og mellem arealerne. Derved levnes der plads til et varieret plante- og
dyreliv og til en mere naturlig balance mellem planteverdenens nøjsomme arter, pionérarter og kon-
kurrencearter og de forskellige dyrearter, der er afhængige af disse mange forskellige plantearter.
Den biologiske mangfoldighed får derved et løft.

Arbejdsgruppen har konstateret, at udviklingen i en mere ”grøn” retning blandt andet vil føre til, at
hensynet til natur og miljø vil udgøre en væsentlig del af forudsætningerne for at få del i tilskudde
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ne til landbruget. En række udefra kommende forhold påvirker denne udvikling. Fx er det i lyset af
WTO´s rammer mere hensigtsmæssigt at yde støtte til landbruget, som falder inden for WTO´s så-
kaldte ”grønne boks”. På tilsvarende vis vil EU´s østudvidelse også nemmere kunne gennemføres,
hvis støtteniveauet indenfor de traditionelle markedsordninger sænkes og støttemidler overføres fra
markedsordningerne til landdistriktsforordningen, hvilket understreger en bevægelse i ”grøn” ret-
ning. Hertil kommer EU´s ønsker om at gøre hensynet til natur og miljø til en aktiv del af land-
brugsproduktionen samt OECD´s anbefalinger til udviklingen af EU´s og Danmarks landbrugspoli-
tik. Samtidig drejer det sig om den danske regerings vision fra 2001 om at sikre en udvikling med
omtanke herunder fremme af økologisk jordbrug.

Arbejdsgruppen har konstateret, at der allerede inden for de eksisterende rammer for udformningen
af tilskudsordninger til landbruget er betydelige uudnyttede muligheder for i højere grad at tilgodese
den biologiske mangfoldighed.

Arbejdsgruppen har samtidig konstateret, at såfremt man i Danmark beslutter at anvende graduering
af markedsstøtten med det sigte at øge puljen af grønne tilskudsmidler til miljø- og naturformål, er
der behov for en tilsvarende national medfinansiering. Det samme gælder, hvis man på EU-plan be-
slutter at flytte midler fra de traditionelle markedsstøtteordninger til landdistriktsforordningen. Der
kan også være behov for en ændret prioritering af de offentlige ressourcer til naturområdet.

Arbejdsgruppen kan konstatere, at sammenlægger man alle eksisterende og potentielle krav om are-
aler uden hensyn til, at det samme areal kan anvendes til flere formål på én gang, kan man få det
indtryk, at Danmarks landareal er for lille. Konkurrencen om arealer er mange steder blevet mere
udbredt op gennem 1990´erne, ikke mindst i kystnære områder og områder med mange husdyr.

Det danske landskab er i dag overalt kulturpåvirket. En række levesteder for det vilde plante- og dy-
reliv i form af de typer af halvkulturarealer, der præger Danmarks natur, er afhængige af fortsat
kulturpåvirkning i form af ekstensiv landbrugsmæssig anvendelse. En arealanvendelse som den en-
kelte landmand i de fleste tilfælde er den bedste til at varetage. Samtidig er der behov for at reduce-
re kulturpåvirkningen i form af deposition af næringsstoffer og pesticider blandt andet i arealer med
halvkultur og natur, herunder uden tvivl i sårbare halvkultur- og naturarealer i habitatområder.

Arbejdsgruppen har kunnet konstatere, at alle lysåbne typer af  natur i Danmark, herunder arealer
med halvkultur såsom enge, strandenge, overdrev og heder, gennem de sidste par århundreder er
blevet reduceret til en brøkdel af deres tidligere udbredelse. Selv en stabilisering i antallet af disse
levesteder vil i et antal år lede til yderligere tilbagegang for en række arter. 

På trods af forbedret beskyttelse af den tilbageværende natur siden 1970´erne, herunder også en på
mange måder positiv indsats fra landbruget, er naturens tilbagegang på mange områder fortsat i de
seneste tiår – især som følge af reduktionen i antallet af levesteder for det vilde plante- og dyreliv
og tilbagegangen i levestedernes kvalitet. Der forventes - uanset en øget indsats for at beskytte natu-
ren - en yderligere tilbagegang for den biologiske mangfoldighed i Danmark, før udviklingen ven-
der. Dette udtrykker blandt andet, at skal vi sikre en gunstig bevaringsstatus for en række levesteder
og arter, sådan som Habitatdirektivet forpligter Danmark til, så er det på høje tid at stoppe de nega-
tive påvirkninger og øge de positive påvirkninger.

En række levesteder og arter har således ikke den gunstige bevaringsstatus, som er målet, og der er i
en række tilfælde tale om negative tendenser i bestandenes udvikling. Arbejdsgruppen tager dette
som udtryk for, at en nedre kritisk grænse for levestedernes kvalitet, antal og sammenhæng og ar-
ternes trivsel mange steder er overskredet, hvorfor der er behov for forøgelse af kvaliteten og antal-
let af levestederne og for at skabe bedre sammenhæng mellem dem.
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I relation til den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet er der behov for at sikre kontinuerlig,
ekstensiv drift af de halvkulturarealer, der som arealer er beskyttet med Naturbeskyttelseslovens §3.
Eksklusiv vandløb og søer omfatter §3-beskyttelsen ca. 347.000 hektar med lysåbne halvkultur-
arealer som mose, eng, strandeng, hede og overdrev. Men på grund af især manglende drift og de-
position af næringsstoffer i arealerne har beskyttelsen ikke i tilstrækkelig grad kunnet sikre disse
vigtige levesteder for det vilde plante- og dyreliv mod reduktion i såvel kvalitet som areal. Dertil
kommer, at sammenfaldet mellem §3-arealer og SFL-områder, der kan medvirke til at sikre en
stærkere målretning af midler fra de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til ekstensiv drift i §3-
arealerne, kunne være større. Et skøn baseret på case-studier viser, at 5% af hederne, 22-27% af
overdrevene, 15-32% af moserne, 26-32% af engene og 49-65% af strandengene er udpeget som
SFL-områder. Det skønnes, at der er behov for at opretholde / igangsætte ekstensiv drift i form af
græsning eller høslæt på ca. 200-250.000 hektar. Dertil kommer behovet for med mellemrum at
gennemføre slåning, rydning, rørskær, m.v. Endelig er der mange steder behov for regulering af hy-
drologi, ligesom reduktion af luft- og vandbåren eutrofiering mange steder er nødvendig. Det skal
nævnes, at staten ejer 3% af de ferske enge, 8% af moser og kær, 12% af overdrevene, 14% af
strandengene og 39% af hederne.

Arbejdsgruppen har med fokus på landbrugslandets arealer med halvkultur og natur - idet arbejds-
gruppen alene summarisk har arbejdet med dyrkningsfladens natur - konstateret fem centrale pro-
blemer for naturen i landbrugslandet, som udviklingen af det multifunktionelle landbrug skal mod-
virke:

1. Arealer med halvkultur og natur er generelt få og små, hvilket gør de små bestande af dyr og
planter sårbare og spredningsmæssigt isolerede.

2. På mange arealer med halvkultur, er den ekstensive drift, der er forudsætning for at bevare så-
danne arealer som lysåbne naturtyper, ophørt med tilgroning til følge.

3. Andre arealer med halvkultur udnyttes for intensivt med højt græsningstryk, eutrofiering, vand-
standssænkning og pesticidbenyttelse.

4. En meget stor del af arealet med halvkultur, småbiotoper og natur er påvirket af intensiv land-
brugsdrift både direkte og indirekte gennem fx deposition af ammoniak, ligesom gødskningen af
dyrkningsfladen med kvælstof og fosfor har betydelige negative konsekvenser for den biologi-
ske mangfoldighed i vandmiljøet.

5. Mark- og ejendomsskel, der indeholder størstedelen af de værdifulde småbiotoper, er ikke gene-
relt beskyttede og derfor udsat for nedlæggelse eller anden negativ driftspåvirkning.

Arbejdsgruppen har  identificeret fem hovedårsager til disse problemer:

1. Gennem årtier er omfattende dele af arealerne med halvkultur, store sammenhængende na-
turarealer og mange småbiotoper inddraget til dyrkning, hvilket har skabt en stærkt fragmenteret
natur med små isolerede naturområder.

2. Ekstensiv kvæggræsning af halvkulturarealer er i vidt omfang enten ophørt med tilgroning til
følge eller intensiveret bl.a. gennem supplerende fodring til det græssende kvæg. Det skyldes
bl.a. de stigende produktionskrav til kvægsektoren og den ændrede geografiske placering af
kvægproduktionen..

3. Belastning med næringsstoffer ved:

 Anvendelse af næringsstoffer i naturen, fx gødskning af halvkulturarealer.
 Afdrift til naboarealer, fx småbiotoper.
 Udvaskning og erosion til vandmiljøer.
 Atmosfærisk deposition, fx forurening med ammoniak af højmoser, overdrev og heder.
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4. Opretholdelse af vandstandssænkninger som følge af dræning og afvanding af enge og moser,
herunder  højmoser og kær, samt som følge af vandindvinding.

5. Pesticidbelastning af halvkultur- og naturarealer, småbiotoper og vandmiljøer gennem direkte
sprøjtning og afdrift.

Ammoniak
Arbejdsgruppen har set på de lokale problemer med ammoniakdeposition fra husdyrbedrifter i sår-
bare naturtyper, herunder – som der også lægges op til med Ammoniakhandlingsplanen fra 2001 -
forholdt sig til spørgsmålet om lokalisering, etablering og udvidelse af husdyrbrug i nærheden af
sårbare naturtyper samt anvendelsen af arealer i nærheden af sårbare naturtyper. Desuden har ar-
bejdsgruppen set på, hvordan udlægning af eventuelle bufferzoner omkring sårbare naturtyper vil
kunne påvirke landbrugets arealanvendelse.  

Arbejdsgruppen kan generelt konstatere, at i forhold til de begrænsninger af kvælstofemissionen fra
punktkilderne, der er indført med Ammoniakhandlingsplanen, er der med henblik på at sikre sårbare
naturområder behov for yderligere begrænsninger af emissionen af ammoniakkvælstof ikke mindst
fra punktkilder i nærheden af sårbare naturområder.

Selvom landbruget under ét i løbet af de sidste 10 år har reduceret ammoniakemissionen fra punkt-
kilder med mere end 30%, så er kurven knækket på et for højt niveau i forhold til tålegrænserne for
en række sårbare naturtyper. I lyset heraf er det arbejdsgruppens konstatering, at der vil være behov
for væsentlig reduktion af emissionen af ammoniak fra landbrugets punktkilder, det vil især sige fra
husdyrbrugenes stald- og opbevaringsanlæg.

Der kan derfor på baggrund af konkrete vurderinger være behov for udlægning af bufferzoner om-
kring sårbare naturtyper inden for hvilke, der må fastsættes krav til emissionen fra stald- og gød-
ningsopbevaringsanlæg med henblik på at sikre en tilstrækkelig lav ammoniakdeposition i de sårba-
re naturtyper. Som konsekvens heraf kan det komme på tale at flytte / nedlægge stald- og gødnings-
opbevaringsanlæg.

Der må endvidere i sådanne bufferzoner for at opnå den fornødne begrænsning af ammoniakemissi-
onen sættes krav til udbringningsteknikken i relation til husdyrgødning.

Specifikt i forhold til ammoniak har arbejdsgruppen konstateret, at6:

 Landsgennemsnittet for deposition af kvælstof er næsten 15 kg pr. hektar årligt. Lidt under 8 kg
af de 15 kg stammer fra ammoniak fra dansk landbrug. Ca. 2 kg kvælstof kommer fra uden-
landsk landbrug, mens de resterende ca. 5 kg kvælstof kommer fra danske og udenlandske ud-
ledninger af kvælstofilter fra trafik, energiproduktion og industri.

 Der er betydelige lokale variationer. Lokale kilder til ammoniak (punktkilder) kan årligt bidrage
med 5-25 kg kvælstof pr. hektar 100 meter fra punktkilden og 3-7 kg kvælstof pr. hektar 200
meter fra punktkilden afhængig af lokale forhold. I en afstand af hhv. 100 og 200 meter fra en
konkret punktkilde vil det totale kvælstofbidrag kunne være hhv. ca. 30 kg og 20 kg kvælstof pr.
hektar årligt.

 Punktkilderne i landbruget er især kvæg- og svinebedrifter. 
 Der findes som udgangspunkt næsten 52.000 punktkilder for ammoniakemission i landbruget.

Det skønnes, at indsatsen som udgangspunkt især kan rettes mod ca. 10% af disse punktkilder.
 Der findes i Danmark ca. 250.000 naturområder større end 2.500 m2 (1/4 hektar).

                                                
6 En række analyser knyttet til ammoniakemission og –deposition er fremkommet efter afslutningen af arbejdet i ar-
bejdsgruppen vedrørende landbrug. De nye analyser har indgået i grundlaget for Wilhjelmudvalgets anbefaling om 300
meter brede bufferzoner omkring særlig sårbar natur. En anbefaling, der potentielt kan berøre 7% af landbrugsarealet.
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 Tålegrænserne overskrides i flertallet af vore naturområder på trods af en faldende tendens i
den generelle, menneskeskabte kvælstofbelastning. Det naturlige baggrundsniveau er ca. 1 kg
kvælstof pr. hektar årligt. 

 Depositionen af ammoniakkvælstof er især afhængig af terrænets hældning og den dominerende
vindretning samt det omkringliggende areals ”ruhed”, herunder bevoksning.

 Generelle reduktioner i tab af kvælstof fra kvælstofilter og ammoniak vil ikke alene kunne fjer-
ne overskridelserne af tålegrænserne for sårbare naturarealer. Der er derfor behov for både gene-
relt og lokalt virkende initiativer.

Udlægning af bufferzoner vil have betydelige arealmæssige konsekvenser. Udlægges således en
bufferzone på 1000 meter eller 500 meter omkring alle natur- og skovarealer større end ¼ hektar vil
hhv. ca. 99% og 88% af landbrugsarealet blive berørt. Udlægges en bufferzone omkring alle natur-
og skovarealer i de hidtidigt udpegede habitatområder berøres ca. 9% af landbrugsarealet. En buf-
ferzone på 500 meter omkring alle heder og overdrev vil berøre 45% af landbrugsarealet. En buffer-
zone på 500 meter omkring alle højmoser vil berøre mindre end 0,1% af landbrugsarealet. Det er
vurderet, at mellem 200-1000 søer potentielt vil have behov for en bufferzone svarende til, at ½-3%
af landbrugsarealet kan blive berørt.

Udlægning af bufferzoner og udstrækningen af sådanne må under alle omstændigheder afhænge af
konkrete vurderinger, der blandt andet tager højde for de omkringliggende arealers ”ruhed”, terræn-
hældning og dominerende vindretning.

Udlæg af bufferzoner - uanset at det i hvert tilfælde må afhænge af konkrete vurderinger - omkring
alle natur- og skovarealer er imidlertid urealistisk og på kort sigt (10-20 år) næppe heller nødven-
digt. Med udgangspunkt i sårbare naturtypers tålegrænser kan arbejdsgruppen identificere et behov
for særlig beskyttelse af højmoser, overdrev, naturskov, fattigkær, lobeliesøer, klitheder og heder.
Med en bufferzone på 500 meter omkring alle disse naturtyper (større end ¼ hektar) vil der poten-
tielt være tale om, at 45-50% af landbrugsarealet kan blive berørt. 

Arbejdsgruppen har ikke som udgangspunkt haft til hensigt at begrænse den landbrugsmæssige an-
vendelse af arealerne i eventuelle bufferzoner. Arbejdsgruppens udgangspunkt har været at tilgode-
se naturen gennem integration af beskyttelsen af sårbare naturområder og landbrugsproduktion. Ar-
bejdsgruppen har derfor fundet det relevant at se på, hvilke landbrugsmæssige aktiviteter, der kan
foregå i en eventuel bufferzone og her navnlig på, hvordan udbringning af husdyrgødning i buffer-
zoner påvirker omgivelserne. 

Udbringning af flydende ammoniak med nedfældning giver anledning til en ubetydelig (omkring
1% af den totale kvælstofmængde) emission af ammoniak-kvælstof. Emissionen af ammoniak-
kvælstof ved udspredning af handelsgødning ligger i størrelsesordenen 2-5% af den totale kvæl-
stofmængde. Dog kan det ved anvendelse af urea uden nedfældning på ikke kalkholdige jorder an-
tages, at ammoniakemissionen kan komme op på 15% af den totale udbragte kvælstofmængde.
Nedfældes urea, er ammoniakemissionen ubetydelig. 

Udspredning af fast husdyrgødning med hurtig nedbringning medfører en ammoniakemission på 5-
8 kg kvælstof pr. hektar. Hvis der udbringes 150 kg kvælstof med husdyrgødning, kan emissionen
variere fra ca. 3 kg kvælstof pr. hektar gødsket areal ved dybnedfældet gylle og ajle til ca. 45 kg
kvælstof pr. hektar ved bredspredning sommer eller efterår uden nedbringning. Bredspredning for-
bydes fra august 2002 som følge af Ammoniakhandlingsplanen, men også slæbeslangeteknologien
kan føre til emissioner på op til 30-40 kg kvælstof pr. hektar ved udbringning på sort jord. Udbring-
ning med slæbeslanger i voksende afgrøder om sommeren uden nedbringning kan resultere i en
ammoniakemission på ca. 9 kg kvælstof pr. hektar, hvor emissionen ved dybnedfældning under de
samme forudsætninger vil være ca. 3 kg kvælstof. 
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Det antages, at emissionen fra græssende køer udgør mellem 5 og 10% af den udskilte kvælstof-
mængde svarende til en ammoniakemission på 6-7 kg kvælstof pr. hektar årligt ved tildeling af 100
kg kvælstofgødning pr. hektar årligt og 13-14 kg kvælstof pr. hektar årligt ved tildeling af 300 kg
kvælstofgødning pr. hektar årligt.

Generelt skal man være opmærksom på, at spidsbelastninger med næringsstoffer kan have stor
økologisk betydning og i visse tilfælde være alvorlig for sårbare naturtyper, uanset at den årlige
gennemsnitsbelastning ligger under tålegrænserne disse sårbare naturtyper.

Tungmetaller
For så vidt angår tungmetaller er det arbejdsgruppens konstatering, at bortset fra problemer med
kobber og zink, der anvendes i vækstfremmere til grise, er der generelt i forhold til naturbeskyttelse
og biologiske mangfoldighed næppe på kort sigt grund til at bekymre sig om tungmetaller i danske
landbrugs- og naturjorder. Der er ikke som følge af tungmetalbelastning hidtil konstateret proble-
mer for det vilde plante- og dyreliv på arealer med halvkultur, natur og småbiotoper.

Da tungmetaller imidlertid ikke nedbrydes i jordmiljøerne, og da de stadig tilføres jorderne fra luf-
ten og via gødnings- og slamudbringning, vil der være behov for løbende af følge tungmetalindhol-
det i de danske jorder, navnlig fordi det kan fastslås, at de nuværende tilførsler af tungmetaller til
danske jorder ikke er udtryk for en bæredygtig arealanvendelse, hvilket vil sige, at det nuværende
niveau for deposition af tungmetaller i danske jorder ikke kan opretholdes.

Fosfor
Arbejdsgruppen har måttet konstatere, at landbruget gennem mere end 50 år har tilført mere fosfor
til landbrugsjorderne, end der er fjernet med afgrøderne. Derfor har landbrugsjorderne i dag mange
steder en kritisk høj mætning med fosfor. Dette gælder i særlig grad de sandede jorder i Midt- og
Vestjylland, hvor der er stort dyrehold.

Så selv om nettotilførslen af fosfor er faldet, er der også her tale om, at kurven er knækket på et for
højt niveau med risiko for øget tab af fosfor fra landbrugsjorder til grundvandet og det øvrige
vandmiljø, hvor den naturmæssige kvalitet i navnlig søer og fjorde vil blive ramt. 

Den største del af den fosfor, der nu tilføres søer og fjorde til skade for blandt andet den biologiske
mangfoldighed, er et resultat af erosionsprocesser ikke mindst i vandløbs- og sønære arealer. Dette
problem er særlig udtalt i Østdanmark. De vigtigste erosionsprocesser er identificeret som vand-,
vind-, jordbearbejdnings- og brinkerosion. Fosforudledningen er meget forskellig fra bedrift til be-
drift og i forskellige egne af landet.

Kvælstofudvaskning og pesticidbelastning
Arbejdsgruppen har ikke specifikt beskæftiget sig med udvaskning af kvælstof til vandmiljøet og
pesticidproblematikken, eftersom disse problemstillinger har været under grundig behandling i regi
af hhv. vandmiljøplanerne og pesticidhandlingsplanerne. Arbejdsgruppen har dog konstateret, at pe-
sticider kan udgøre et problem for naturarealer, idet blandt andet sprøjtning med pesticider tæt på
natur- og halvkulturarealer kan medføre, at pesticiderne driver ind på disse arealer.
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2.2. Konklusioner

På baggrund af de identificerede naturmæssige problemer og årsager har arbejdsgruppen konklude-
ret, at der - med det overordnede mål at sikre og fremme den biologiske mangfoldighed i land-
brugslandet - kan opstilles fire overordnede naturmæssigt prioriterede mål for at imødegå disse pro-
blemer i landbrugslandet:

1. Forbedret og mere målrettet drift og pleje af eksisterende arealer med halvkultur.
2. Forbedret beskyttelse, herunder navnlig i forhold til direkte og indirekte påvirkning med næ-

ringsstoffer,  af eksisterende halvkultur- og naturarealer og af småbiotoper.
3. Bedre beskyttelse af dyrkningsfladens omgivende natur fra den intensive landbrugsdrift herun-

der fremme af økologisk jordbrug.
4. Udtagning af en del af dyrkningsfladens arealer til arealer med halvkultur, småbiotoper og na-

tur, herunder skov.

Arbejdsgruppen kan endvidere konkludere, at:

 EU´s landbrugspolitik går i retning af at udvikle det multifunktionelle landbrug, der blandt andet
prioriterer sikring og fremme af biologisk mangfoldighed højt, og at det er væsentligt, at denne
udvikling koordineres med WTO´s regler.

 Der har med de til rådighed værende midler og på grund af de hidtil valgte prioriteringer været
begrænsede muligheder for via de eksisterende tilskudsordninger til landbruget at finansiere en
forbedret og mere målrettet drift og pleje af eksisterende halvkulturarealer, en forbedret beskyt-
telse af disse arealer og udtagning af en del af dyrkningsfladens areal til halvkulturarealer m.v. 

 Der er et betydeligt potentiale for at øge integrationen af og hensynet til den biologiske mang-
foldighed i tilskudsordningerne, såvel markedsordninger som de miljøvenlige jordbrugsforan-
staltninger, inden for de eksisterende EU-rammer.

 Det er muligt blandt andet gennem graduering af landbrugets markedsordninger at forøge mid-
lerne til landbrugets tilskudsordninger med henblik på en målrettet sikring af den biologiske
mangfoldighed, men at dette vil kræve en tilsvarende national medfinansiering.

 Miljøbetinget støtte kan bruges mere aktivt til sikring af den biologiske mangfoldighed i land-
brugslandet.

 Målretningen af landbrugets tilskudsordninger mod naturformål herunder ikke mindst sammen-
faldet mellem SFL-områder og §3-arealer er forholdsvis begrænset.

 Naturbeskyttelseslovens §3, som den i dag er udformet, ikke i tilstrækkelig grad kan sikre area-
ler med halvkultur og lysåbne naturtyper som levesteder for sådanne områders tilknyttede vilde
plante- og dyreliv.

2.3. Anbefalinger

Arbejdsgruppen anbefaler generelt, at landmændene øger indsatsen for at beskytte landets natur og
gør den til en mere aktiv og dominerende del af deres produktion. 

Arbejdsgruppen har - som led i sit ”kommissorium” - på virkemiddelsiden navnlig koncentreret sig
om en række af de virkemidler, herunder økonomiske som fx hektartilskud og miljøvenlige jord
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brugsforanstaltninger, der traditionelt ses i direkte relation til landbruget. Men det skal understreges,
at en række andre virkemidler end disse, herunder regulering, uddannelse, efteruddannelse, formid-
ling og rådgivning, skal anvendes i forhold til at øge landbrugets indsats for at beskytte naturen.

2.3.1. “Naturmæssige anbefalinger”

Arbejdsgruppen kan med henblik på sikring af den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet,
herunder af gunstig bevaringsstatus for en række levesteder og arter, i en naturmæssig prioriteret
rækkefølge anbefale:

1. Gennemførelse af nødvendig drift og pleje af eksisterende §3-halvkulturarealer med henblik på
at opretholde en lysåben tilstand med de højst prioriterede arealer først.

2. Stop for gødskning af §3-halvkulturarealer som overdrev, heder, strandenge og moser og §3-
småbiotoper. Anbefalingen omfatter ikke marskarealer. Det bør overvejes, om de naturmæssigt
bedste engarealer (lang driftshistorie og svagt gødskede) kan sikres på tilsvarende måde.

3. Stop for pesticidbenyttelse på §3-arealer og §4-småbiotoper med mulighed for i de tilfælde,
hvor der ikke findes hensigtsmæssige alternativer til anvendelsen af pesticider, at give dispen-
sation til punktsprøjtning af aggressive ukrudtsarter.

4. Reduktion af direkte og indirekte tilførsel af næringsstoffer og pesticider til §3-arealer gennem:

a. Udlægning af 10 meter brede randzoner langs vandløb, halvkulturarealer og naturarealer samt
højt målsatte marine områder. Med “randzone” forstås en zone langs markkanten som en del af
dyrkningsfladen. Randzoner kan være gødsknings- og sprøjtefri eller dyrkningsfri. Randzoner i
agerjord/dyrkningsfladen bør være dyrkningsfri svarende til brak. Randzoner i vedvarende
græsarealer skal være gødsknings- og sprøjtefri.

  
b. Udlægning efter konkrete vurderinger af bufferzoner med som udgangspunkt 500 meters bredde

omkring sårbare halvkultur- og naturtyper med henblik på at reducere depositionen af ammoni-
ak i de sårbare halvkultur- og naturtyper. Med “bufferzone” forstås en zone omkring sårbare
naturtyper, hvor der stilles krav til størrelsen af ammoniakdeposition fra punktkilder, og hvor
der er visse driftstekniske krav til udbringningen af husdyrgødning. I bufferzoner udvides den
eksisterende mulighed for at regulere udvidelse og nyetablering af husdyrproduktionen. 

5. Markant forøgelse af arealet med halvkultur såsom ferske enge, strandenge og overdrev (til-
knyttet nødvendig landbrugsmæssig drift med henblik på at sikre en lysåben tilstand) i løbet af
10-15 år. Arealerne etableres på grundlag af frivillige aftaler med ejerne. Forøgelsen af arealet
med halvkultur og natur skal sikre flere og bedre levesteder for det til disse naturtyper knyttede
plante- og dyreliv. 

Med udgangspunkt i at potentialet for forøgelse af engarealet i ådale, det vil sige vandløbsnære
arealer, er stort, og at det netop er i ådalene mange forskellige arealbehov kan tilgodeses (rela-
tivt lavt dækningsbidrag, dyrkningsusikkerhed, forsumpning, tilbageholdelse af kvælstof og fos-
for, dæmpning af erosion, spredningskorridorer, begrænset økologisk inerti osv.), forekommer
det oplagt at pege på en forøgelse af netop engarealet med ca. 100.000 hektar. Der findes i dag i
den braklagte jord skønsmæssigt 80-100.000 hektar vandløbsnære arealer, hvoraf en betydelig
del efter en nærmere prioritering formentlig vil kunne indgå i en forøgelse af engarealet. Endvi-
dere vil en forøgelse med ca. 25.000 hektar overdrevsarealer, der i dag er levested for blandt an-
det 485 rødlistede arter, være vigtig i relation til den langsigtede naturbeskyttelse. Endelig er der
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behov for en vis øgning af strandengsarealet. Arealet med lysåbne naturtyper kan fx øges gen-
nem retablering af søer, vandløb og moser med dertil knyttede sammenhængende arealer.

6. Markant forøgelse af arealet med småbiotoper i løbet af 10-15 år på grundlag af frivillige aftaler
med ejerne. Sigtet med at forøge arealet med småbiotoper er behovet for levesteder for det til
disse naturtyper naturligt knyttede plante- og dyreliv, således at disse arter kan sikres en stabil
fremtid. Hovedvægten lægges på etablering af vandhuller og vandløb med dertil knyttede sam-
menhængende arealer samt på læhegn og vildtplantninger.

7. I relation til såvel private som offentlige landbrugsarealer at fremme økologisk  jordbrug, der
med blandt andet et alsidigt afgrødevalg, fravær af pesticider og et større biologisk indhold på
dyrkningsfladen vil have en gunstig indflydelse på naturens kvalitet og kvantitet i såvel halv-
kulturarealer og småbiotoper som i dyrkningsfladen. 

2.3.2. Ammoniak

Arbejdsgruppen anbefaler, at en indsats til reduktion af ammoniakbelastningen af land- og vand-
miljøer indeholder såvel generelle som lokalt virkende initiativer.

Arbejdsgruppen kan endvidere anbefale, at:

a. Der sikres et maksimalt niveau for ammoniakemission gennem fastlæggelse af konkrete emissi-
onskrav til landbrugsbedrifter beliggende i en nærmere afgrænset bufferzone omkring ammoni-
akfølsomme naturtyper. Herigennem kan landbruget gennem anvendelse af teknologiske løsnin-
ger sikre det omgivende samfund en emission på et af hensyn til naturbeskyttelsen acceptabelt
niveau. 

b. Der på baggrund af konkrete vurderinger udlægges bufferzoner med som udgangspunkt 500
meters bredde omkring sårbare naturtyper såsom højmoser, klitheder, overdrev, naturskov og
lobeliesøer og som minimum omkring alle sårbare naturtyper i habitatområder.

c. Det i bufferzoner omkring særligt sårbare naturområder efter konkret vurdering overvejes at
stille skærpede vilkår for både eksisterende og nye aktiviteter, der udsender ammoniak. 

d. Faktorer som arealets ruhed og hældning samt evt. fremherskende vindretninger indgår i de
konkrete vurderinger i den endelige fastlæggelse af konkrete bufferzoners udformning.

e. Det i udlagte bufferzoner omkring sårbare naturtyper påbydes at anvende udbringningsteknik til
husdyrgødning, som kan sikre tilstrækkelig lav ammoniakemission, fx nedfældning og udlæg-
ning med slanger i voksende afgrøder.

2.3.3. Tungmetaller

Arbejdsgruppen anbefaler, at nærmere stillingtagen til tungmetalproblematikken afventer den næste
kvadratnetundersøgelse i 2004.

Arbejdsgruppen anbefaler, at gennemførelse af den systematiske kvadratnetundersøgelse af tung-
metalindholdet i danske landbrugs- og naturjorder i 2004 prioriteres højt.
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Arbejdsgruppen anbefaler, at der iværksættes et arbejde, der sigter mod identifikation af et langsig-
tet, bæredygtigt niveau for tungmetaldeposition i danske jorder til sikring af såvel den biologiske
mangfoldighed som vandmiljøet og landbrugsjordernes dyrkningspotentiale.

2.3.4. Fosfor

Arbejdsgruppen anbefaler, at løsningen af det stigende problem med fosfor i søer og fjorde skal ses
i sammenhæng med en markant forøgelse af vandløbsnære engarealer. Til grund herfor ligger, at en
væsentlig del af årsagen til øget fosforniveau i søer og fjorde skyldes erosion fra vandløbsnære are-
aler, herunder erosion af vandløbsbrinken, erosion som følge af jordbearbejdning og vanderosion.
Denne erosion kan reduceres med mere stabile vandløbsnære arealer, hvorfor en markant forøgelse
af engarealet langs netop vandløb og søer kan have en forebyggende effekt på fosforproblemet.

Arbejdsgruppen anbefaler, at man parallelt med en forøgelse af de vandløbsnære engarealer gene-
relt sænker fosfortilførslen til de dyrkede marker, fx gennem ændret fodring af husdyrene og an-
vendelse af tekniske løsninger. For vandløb langs agerjorder bør vandløbsvedligeholdelsen endvide-
re foregå på en sådan måde, at risikoen for brinkerosion og dermed for fosforudvaskning reduceres.

2.3.5. Geografisk målretning

Arbejdsgruppen anbefaler i forhold til ovenstående anbefalinger en geografisk prioritering af ind-
satsen således:

1. Værdifulde §3-natur- og halvkulturarealer uanset beliggenhed.
2. Øvrige §3-natur- og halvkulturarealer i Natura 2000-områder og nationale naturområder.
3. Øvrige §3-natur- og halvkulturarealer udenfor Natura 2000-områder og nationale naturområder.
4. Nye natur- og halvkulturarealer i Natura 2000-områder og nationale naturområder (kan i visse

tilfælde prioriteres højere end arealer af ringe kvalitet under punkt 3).
5. Nye natur- og halvkulturarealer uden for Natura 2000-områder og nationale naturområder i

økologisk sammenhæng med andre naturområder.

Som led i en geografisk målretning anbefaler arbejdsgruppen, at der sker en juridisk éntydig regi-
strering af §3-arealer, således at der kan knyttes andre regelsæt hertil, fx forslaget om 10 meter
brak-randzoner. Det bør undersøges, om amternes eksisterende vejledende §3-registrering kan an-
vendes i denne forbindelse. Det bør i tilknytning til registreringsspørgsmålet vurderes, hvordan
spørgsmålet om, at arealerne kan vokse ind og ud af §3-beskyttelsen, kan håndteres.

Såfremt der skal knyttes andre regelsæt til §3-arealerne, anbefaler arbejsgruppen endvidere, at §3-
arealer indtegnes på blokkortene, som i dag anvendes til administration og kontrol af hektarstøtte-
ordningen.

2.3.6. Virkemidler til fremme af ovenstående anbefalinger og målsætninger for den biologiske
mangfoldighed i landbrugslandet.

1. Økologisk jordbrug
Arbejdsgruppen anbefaler, at økologerne fx i deres avlsgrundlag konkretiserer, hvordan man yderli-
gere kan udvikle økologisk jordbrug på bedriftsniveau med henblik på at fremme den biologiske
mangfoldighed. Herunder hvordan økologisk jordbrug kan medvirke til at opretholde ekstensive
driftsformer på halvkulturarealer.



28

Arbejdsgruppen anbefaler, at økologisk jordbrug fremmes i Natura 2000-områder og i nationale
naturområder.

2. Uddannelse, rådgivning m.v.
For at styrke landmændenes viden om naturforhold, anbefaler arbejdsgruppen, at:

a. Natur- og landskabsforhold indgår som obligatoriske emner i landmandsuddannelsen.
b. Der i forbindelse med ordningen i det eksisterende landdistriktprogram om efteruddannelse sker

en opprioritering af kurser om biologisk mangfoldighed på landbrugsejendomme.
c. Det overvejes at gøre deltagelse i kurser til et obligatorisk krav ved tilslutning til visse ordninger

under landdistriktprogrammet, fx miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, økologisk jordbrug,
yngre jordbruger og forbedringsordningen.

For at styrke naturaspektet i rådgivningen af landmænd, anbefaler arbejdsgruppen, at:

d. Natur- og landskabsforhold gøres til et særligt område inden for rådgivningen – på samme måde
som fx økologi i dag er et særligt område. Sådanne naturrådgivere kan fx uddannes ved efterud-
dannelse af rådgivere.

e. Der ydes forhøjede tilskud til rådgivning om natur- og landskabsforhold – på samme måde, som
der i dag ydes forhøjede tilskud til rådgivning om blandt andet økologi.

Arbejdsgruppen anbefaler i forlængelse af ovenstående, at der gøres en særlig indsats for at sikre, at
resultater af forskning inden for natur- og landskabsforhold formidles til landmændene – blandt an-
det via rådgivningen og landbrugsskolerne.

3. Naturplaner
For at styrke landmandens bevidsthed om og ansvarlighed over for lokale naturforhold anbefaler
arbejdsgruppen, at:

a. Der – blandt andet som led i implementeringen af EU-direktiver i regulering og praksis – sigtes
mod på frivillig basis i samarbejde mellem myndigheder, rådgivning og landmænd at udarbejde
naturplaner for landbrugs- og skovejendomme. Dette gælder først og fremmest i Natura 2000-
områder og nationale naturområder, der udpeges som SFL-områder.

b. Der skabes incitament til oprettelse af erfa-grupper om naturforhold med oplagt udgangspunkt i
naturplaner.

c. Der udbydes en MVJ-tilskudsordning til fremme af naturplaner, idet det overvejes at tilknytte
vilkår om ”naturpligt”, eksempelvis i relation til etablering af randzoner for derved at sikre, at
der opnås synlige resultater af tilskuddet.

d. Det på sigt overvejes, at gøre naturplaner og naturpligt til betingelser for tilskud.

4. Virkemidler til beskyttelse af §3-arealer
Arbejdsgruppen anbefaler, at:

a. Ordningen om braklægning justeres således, at nye braklagte arealer også kan anvendes til at
etablere 10 meter brede randzoner langs §3-arealer.

b. Det overvejes at øge muligheden for frivillig braklægning uden for de nuværende SFL-områder. 

c. Det overvejes at gøre placeringen af brakarealer som dyrkningsfrie randzoner til en miljøbetin-
gelse for den direkte støtte. 

d. Det i tilknytning hertil overvejes at etablere en tilskudsordning under de miljøvenlige jordbrugs-
foranstaltninger med henblik på etablering af sprøjte- og gødskningsfri randzoner, evt. dyrk
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ningsfrie randzoner på bedrifter, der ikke modtager direkte støtte, og på etablering af gødsk-
nings- og sprøjtefri randzoner på arealer, der ikke kan braklægges.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Fødevareministeriet og Miljø- og Energiministeriet nedsætter en ar-
bejdsgruppe til nærmere analyse af mulige virkemidler til sikring af en acceptabel miljøbelastning,
herunder en lav ammoniakemission fra stald- og gødningsopbevaringsanlæg, fra udbringning af
husdyrgødning og fra intensiv husdyrgræsning i nærhed til udpegede særligt sårbare halvkultur- og
naturtyper af en vis størrelse samt i Natura 2000-områder og nationale naturområder. Analysen bør
omfatte muligheder for at lade en særlig tilskudspakke under Landdistriktprogrammet indgå.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der for §3-arealer som overdrev, heder, strandenge, højmoser og små-
biotoper samt for naturskov indføres et stop for dræning / afvanding af de nævnte arealer.

Arbejdsgruppen anbefaler, at de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger justeres for at sikre mulig-
hed for tilskud til drift af §3-arealer, herunder ferske enge, uden gødskning og sprøjtning.

5. Virkemidler til bevaring af §3-arealerne
Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres en hjemmel for offentlige myndigheder til at udføre nød-
vendig ekstensiv drift og pleje af §3-arealer enten ved at lade andre landmænd udføre driften eller
ved selv at stå for den. Anvendelsen af en sådan ”plejeret” forudsætter, at ejeren er fuldt oplyst om
mulighederne for at indgå aftaler og ikke ønsker at benytte sig heraf. Driften / plejen skal ske uden
omkostninger for ejeren og eventuelle nettoindtægter tilfalder ejeren.

Arbejdsgruppen anbefaler, at det overvejes i hvilket omfang en pligt til ekstensiv drift af §3-
halvkulturarealer over en vis størrelse (fx større end ¼ hektar) kan indføres som miljøbetingelse for
at modtage hektartilskud med mulighed for lodsejeren til at modtage tilskud til en sådan ekstensiv
drift via de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Arbejdsgruppen anbefaler, at det undersøges, om det er muligt at ændre husdyrpræmierne (fx via
den nationale konvolut), så de i højere grad fremmer ekstensiv græsning, uden at dette sker på be-
kostning af nuværende mål vedrørende dyrevelfærd.

Arbejdsgruppen anbefaler anvendelse af præmier til ammekøer og får med henblik på fremme af
ekstensiv græsning som led i naturplejen, udvikling af kvalitetsprodukter og som led i etablering og
eventuelt drift af græsningsfællesskaber.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der udvikles modeller for græsning, herunder med malkekvægbesæt-
ninger, af flere §3-arealer, både via enkeltbedrifter og græsningsfællesskaber.

6. Virkemidler til genopretning af §3-arealer  
Arbejdsgruppen anbefaler, at allerede braklagte arealer beliggende i Natura 2000-områder og i om-
råder af potentiel interesse for etablering af nationale naturområder og økologiske korridorer, her-
under i ådale, søges forhindret i igen at indgå i rotation, gennem udpegning af sådanne arealer som
SFL-områder og ved etablering af MVJ-tilskud med dette formål.

Arbejdsgruppen anbefaler, at MVJ-systemet udvides med mulighed for ”omstillings-tilskud” i til-
fælde, hvor der er behov for en generel ekstensivering af produktionen af hensyn til den biologiske
mangfoldighed. Dette kan fx ske ved at reducere antallet af dyreenheder pr. hektar eller ved, at et
sådant omstillingstilskud anvendes på at etablere en ekstensiv husdyrproduktion på arealer, som el-
lers ikke ville blive benyttet, og hvor der er behov for mere end de kendte MVJ-driftstilskud.
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Arbejdsgruppen anbefaler, at de potentielle arealer til naturgenopretning udpeges som SFL-
områder, der er en forudsætning for at kunne anvende MVJ-ordninger i forbindelse med naturgen-
opretning.

Arbejdsgruppen anbefaler, at virkemidler som fredning, naturgenopretning, jordfordeling og MVJ-
tilskud udvikles og justeres med henblik på at kunne anvendes i et effektivt samspil i projekter til
genopretning af halvkulturarealer og småbiotoper.

Arbejdsgruppen anbefaler, at landmændenes frivillige og aktive indsats styrkes gennem genopret-
ningsprojekter med lokalt ophæng. Denne indsats styrkes gennem etablering af ”rejsehold”, der har
til formål at formidle ideer og konkretisere / operationalisere lokale initiativer, ligesom der bør ind-
gå mulighed for faglig uafhængig bistand til gennemførelse af sådanne projekter.

Arbejdsgruppen anbefaler, at tilskudsordninger til læplantning, vildtplantning m.v. yderligere for-
bedres / målrettes med henblik på at sikre og fremme den biologiske mangfoldighed i landbrugslan-
det.

7. Tværgående initiativer til drift og genopretning af områdetyper
Arbejdsgruppen anbefaler iværksat en ”husdyrpakke” med støtteordninger, der i højere grad priori-
terer kødkvæg og får, der er godt egnede til afgræsning af halvkulturarealer med lav foderværdi.
Husdyrpakken kan endvidere indeholde initiativer under landdistriktsprogrammet eller LEA-
DER+initiativet til fremme af udvikling af kvalitetsprodukter og hjælp til etablering af græsnings-
fællesskaber for derved at overkomme nogle af problemerne med de små og isoleret beliggende
arealer med behov for ekstensiv drift.

2.3.7. Finansiering

En række af de ovennævnte målsætninger og anbefalinger kræver finansiering. Arbejdsgruppen an-
befaler generelt, at hensynet til den biologiske mangfoldighed forstærkes og opprioriteres under
fastholdelse af eksisterende prioriteringer, hvilket forudsætter øgede bevillinger.

Arbejdsgruppen anbefaler en øget vægtning af biologisk mangfoldighed i landbrugets tilskudsord-
ninger, såvel i markedsordninger som i miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger m.v., som led i ud-
viklingen af EU´s landbrugspolitik i en mere ”grøn” retning og til at understøtte det multifunktio-
nelle landbrug.

For så vidt angår de p.t. gældende muligheder for øgede bevillinger gælder det, at medlemslandene i
henhold til Rådets forordning 1259 / 1999  har  mulighed for at gennemføre graduering af den di-
rekte støtte og overføre disse midler til visse medfinansierede ordninger under landdistriktpro-
grammet. Dette forudsætter efter de gældende EU-regler en tilsvarende national medfinansiering.
Arbejdsgruppen kan med henblik på sikring af den biologiske mangfoldighed anbefale en øget fi-
nansiering til de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger gennem graduering af markedsordningerne. 

For så vidt angår fremtidige muligheder, bør råderummet for tiltag uden for de egentlige markeds-
ordninger søges forøget fx gennem degressivitet og graduering. Det forudsætter, at kravet om tilsva-
rende national medfinansiering bortfalder eller lempes.

Arbejdsgruppen anbefaler, at det undersøges nærmere, i hvilket omfang det er muligt at anvende
ordninger under LFA (less favoured areas under landdistriktprogrammet) til at sikre og fremme den
biologiske mangfoldighed gennem naturrestriktioner fra anden lovgivning.
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EU´s medlemsstater er i henhold til Rådets forordning 1259 / 1999 forpligtet til at træffe passende
foranstaltninger med hensyn til at stille miljøbetingelser for udbetaling af de direkte tilskud under
EU´s markedsordninger. Arbejdsgruppen anbefaler, at det undersøges nærmere, i hvilket omfang
øget anvendelse af miljøbetingelser for udbetaling af hektarstøtte og husdyrpræmier kan bringes i
anvendelse med henblik på at sikre og fremme den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet. 

Arbejdsgruppen kan som udgangspunkt anbefale, at overholdelse af Naturbeskyttelseslovens regel
(§13) om, at der inden for en afstand af 2 meter fra et fortidsminde ikke må foretages jordbehand-
ling, gødes eller plantes, indgår som betingelse for at modtage hektarstøtte og husdyrpræmier. 

Arbejdsgruppen anbefaler endelig, at EU-LIFE-midler, statens og amternes naturforvaltningsmidler,
midler til vildtplantninger m.v. anvendes som led i den foreslåede geografiske og naturmæssige pri-
oritering.

2.3.8. Udvikling af EU´s landbrugspolitik

Flere af de ovenstående anbefalinger kan ikke gennemføres med de eksisterende virkemidler og
rammer, som i konsekvens heraf må søges ændret. Sådanne ændringer skal generelt sigte mod en
bæredygtig udvikling, herunder sikring og fremme af den biologiske mangfoldighed i landbrugslan-
det.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Danmark i EU arbejder for, at brakarealer må afgræsses med henblik
på natur- og landskabspleje.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Danmark i EU stiller forslag om, at brak skal kunne placeres i 10 me-
ter brede randzoner langs alle natur- og halvkulturarealer.

Arbejsgruppen anbefaler, at det undersøges, om det er muligt at ændre husdyrpræmierne, så de uden
at dette sker på bekostning af dyrevelfærd i højere grad fremmer den ekstensive græsning, der er
nødvendig som led i natur- og landskabsplejen.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Danmark inden for rammerne af landdistriktforordningen tillige ar-
bejder for en omlægning af udmålingsgrundlaget i forbindelse med tilskudsordningerne, så det gø-
res afhængig af resultater, der som led i en bæredygtig udvikling kan fremme den multifunktionelle
jordbrug, herunder sikring og fremme af den biologiske mangfoldighed.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Danmark under sit EU-formandskab i 2002 arbejder for at fremme op-
fyldelsen af Det Europæiske Råds konklusion i Gøteborg den 15. og 16. juni 2001 om, at forringel-
sen af den biologiske mangfoldighed skal være standset senest i 2010.

2.3.9. Planlægning

Som konsekvens af arbejdsgruppens anbefalinger, vil det være nødvendigt: 

a. at overveje justeringer af lovgivningen, så der opnås bedre mulighed for at regulere placeringen
af husdyrproduktionen og landbrugets bygninger og anlæg i det åbne land af hensyn til naturens
følsomhed og landskabet.

b. at forbedre samspillet mellem amternes regionplanlægning og udpegning af SFL-områder.
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c. at der sigtes mod, at SFL-områderne dækker en større del af §3-arealerne, så der bliver bedre
sammenhæng mellem områdeudpegninger, nationale mål for naturbeskyttelse og anvendelse af
tilskud til landbruget.

2.3.10. “Øvrigt”

Den fremtidige bevaring af sårbar natur på land og i vandområder skal leve op til internationalt, na-
tionalt og lokalt fastsatte og vedtagne målsætninger for sådanne natur- og vandområder. Nitratdi-
rektivet er efterhånden implementeret i den danske regulering, og der er taget en række initiativer til
at sikre implementering af Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at sikring og fremme af den biologiske mangfoldighed som led i imple-
menteringen af blandt andet EU´s direktiver generelt vægtes højt såvel i nationalt som i lokalt fast-
satte og vedtagne målsætninger for natur på land og i vandmiljøer.

Arbejdsgruppen anbefaler på denne baggrund tillige, at:

a. Der udarbejdes indsatsplaner på oplandsniveau indbygget i amternes regionplaner omfattende
alle betydende forureningskilder til natur- og vandområder i oplandene.

b. Der fastlægges nationale/landsdækkende kvalitetskriterier for disse natur- og vandområder.

c. Der arbejdes på at klarlægge og løse fosforproblemerne i landbruget blandt andet med henblik
på at sikre sårbare naturområder og vandmiljøer.
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3. Arbejdsgruppens medlemmer og sekretariat

Arbejdsgruppen har bestået af:
Nils Wilhjelm (formand)
Niels Christian Larsen (Dansk Familielandbrug)
Lone Sondrup (De Danske Landboforeninger)
Thomas Harttung (Landsforeningen Økologisk Jordbrug)
Dorrit Krabbe (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
Susanne Harder Larsen (Direktoratet for FødevareErhverv)
Karen Søegaard (Danmarks Jordbrugsforskning)
Thomas Færgeman (Danmarks Naturfredningsforening)
Jens Møller Andersen (Amtsrådsforeningen)
Ulla Kristensen (Kommunernes Landsforening)
Erik Nielsen (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
Bent Aaby (Nationalmuseet)
Jesper Fredshavn (Danmarks Miljøundersøgelser)
Esben Munk Sørensen (Forskningscentret for Skov & Landskab)
Lisbeth Ogstrup (Landsplanafdelingen)

Arbejdsgruppens sekretariat har været:
Søren Kjær (Skov- og Naturstyrelsen)
Henrik Knuth-Winterfeldt (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitt Bell Andersen (Skov- og Naturstyrelsen)
Rikke Petersen (Skov- og Naturstyrelsen)
Jørn Jensen (Skov- og Naturstyrelsen)

Arbejdsgruppen vedr. landbrug har til støtte for sit arbejde endvidere fået tilknyttet en arbejdsgrup-
pen – Aavang-gruppen – der navnlig har set på virkemidler til fremme af naturen i landbrugslandet. 

Aavang-gruppen har bestået af:
Knud Aavang Jensen (Direktoratet for FødevareErhverv) (formand)
Dorrit Krabbe (Fødevareministeriet)
Knud Bjerre (Fødevareministeriet)
Peter Antoniesen (Fødevareministeriet)
Susanne Harder Larsen (Direktoratet for FødevareErhverv)
Rita Buttenschøn (Forskningscenter for Skov & Landskab)
Lisbeth Nielsen (Danmarks JordbrugsForskning)
Lene Holm (Skov- og Naturstyrelsen)
Rikke Petersen (Skov- og Naturstyrelsen)
Jørn Jensen (Skov- og Naturstyrelsen)

4. Arbejdsgruppens opgaver og møder

Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende landbrug har haft til opgave, at:

 Udarbejde materiale til og forelægge forslag for Wilhjelmudvalget.
 Efter behov indkalde særlige eksperter til støtte for arbejdet.
 Efter behov foreslå dialog med interesseorganisationer, som ikke er medlemmer af Wilhjelmud-

valget, om analyser og forslag på disse organisationers interesseområder.
 Tage initiativ til ændringer i synopsis og/eller fremskaffelse af materiale, som gruppen gennem

sine drøftelser finder hensigtsmæssigt at udarbejde.
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 Bidrage med oplæg til Wilhjelmudvalgets to planlagte konferencer.

Arbejdsgruppen har konkret skullet bidrage med oplæg til følgende dele af Wilhjelmudvalgets
afrapportering:

 Bidrag til beskrivelse af status og udvikling for biologisk mangfoldighed samt vurdering af
målopfyldelse.

 Analyser og vurderinger af forholdet landbrug og natur.
 Bidrag til analysen af virkemidler, behovet for forskning og udvikling samt dialog med offent-

ligheden.
 Forslag til fremtidig indsats på landbrugsområdet.
 Bidrag til beslysning af de økonomiske konsekvenser af forslag til fremtidig indsats.
 Følge udredningsarbejdet vedrørende andre landes erfaringer med tilskudsordninger rettet mod

sikring af biologisk mangfoldighed.

Arbejdsgruppen har i perioden 20. september - 1. juni 2001 afholdt 8 møder.

5. Referencer

1. Knud Tybirk & Rasmus Ejrnæs (2001). Økologisk jordbrugs bidrag til naturbevarelse. I “Natur-
kvalitet i økologisk jordbrug” redigeret af Knud Tybirk og Hugo Fjelsted Alrøe. Forsknings-
center for Økologisk Jordbrug.

2. Jørn Jensen (1996). Jagten efter fremskridtet. Med udviklingen i dansk landbrug som eksempel.
Jordbrugsforlaget.

3. Bent Aaby (2000). Mundtligt indlæg på 2. møde i Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende
landbrug afholdt den 6. november 2000. Referat af 10. november.

4. Kim Aaris-Sørensen (1998). Danmarks forhistoriske dyreverden. Gyldendal.
5. FN Konventionen om den biologiske mangfoldighed, 5. juni 1992.
6. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen (1995). Biologisk mangfoldighed i Dan-

mark - status og strategi.
7. Rådets Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og plan-

ter.
8. OECD (1999). Environmental Performance Reviews. Denmark.
9. De Danske Landboforeninger (2000). Landøkonomisk Oversigt 2000. 
10. Europa-Parlamentet (2000). Betænkning om gennemførelse af EF-direktivet 92/43/EØF. 6.12.
11. Miljø- og Energiministeriet (1999). Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 1999.
12. Finansministeriet (2000). Miljøvurdering af finanslovsforslaget for 2001.
13. Landbrugsraadet (2001). Raadsnyt nr. 8, 23. februar 2001.
14. Council of The European Union (2001). Note by the Presidency on environmental integration

and sustainable development in the common agricultural policy.
15. Regeringen (2001). Udvikling med omtanke – fælles ansvar. Forslag til Danmarks strategi for

bæredygtig udvikling. Marts.
16. Kurt Nielsen og Bo riemann (2001). Det rene vand. Kronik. 25. april. Politiken.
17. Ebbe Sønderriis (2001). Vandmiljøet er valgtema. 3. maj. Information.
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Del II: Landbrugslandet
 
1. Landbrugslandet og arealkategorier af naturmæssige relevans

Af operative årsager i forhold til de naturmæssige problemstillinger (jf. del III, kap. 2) er land-
brugslandet valgt opdelt i tre hovedkategorier, nemlig dyrkningsflade, halvkulturarealer og små-
biotoper (se tabel II.1.). Se i øvrigt del III, indledningen. 

Det vil endvidere af Aavanggruppens rapport (se forord) kunne ses, hvordan Naturbeskyttelseslo-
vens §3-arealer er fordelt regionalt og på de forskellige halvkulturtyper/naturtyper. Endelig fremgår
det af del IV, kapitel 4.2.1. og 4.2.2., hvor stor en andel af landbrugsarealet, der dels er omfattet af
MVJ-aftaler dels er omlagt til økologisk drift.

Tabel II.1. Landbrugslandet 1999
Arealkategorier Hektar x 1.000 % af landbrugslandet (1) % af Danmarks areal 

Landbrugslandet 2.652 100,0 61,5
Dyrkningsfladen
excl. småbiotoper
(arealer i omdrift)

 Heraf EU-
reform-brak

2.430

186

91,6

7,0

56,4

4,3
Småbiotoper i
dyrkningsfladen
(anslået)(3)

75 2,8 1,7

Halvkulturarealer
(opgøres i landbrugsstati-
stikken som regel som
"græs uden for omdrift" –
altså arealer, der aldrig
eller sjældent omlægges,
fx ferskeng, strandeng,
hede og overdrev)

147 5,5 3,4

1. Landbrugslandet udgøres af det dyrkede areal minus arealer til gartneri, der i 1999 var opgjort til 21.000 hektar (1). Landbrugs-
landet kan opdeles i dyrkningsflade, halvkulturarealer og småbiotoper i dyrkningsfladen. 

2. Med småbiotoper menes her dels lineære, tørre og våde såsom hegn, diger, skel, vejrabatter, grøfter, vandløb samt areelle, tørre
og våde såsom småsøer, vandhuller, småmoser, mergelgrave, gravhøje, små bevoksninger og beplantninger, vildtremiser o.l. på
landbrugsbedrifter. Undersøgelser har vist, at småbiotoperne i gns. udgør omtrent 3% af dyrkningsfladen (2). Det gennemsnitli-
ge areal med småbiotoper dækker typisk over en spredning fra 1% til 6%. En undersøgelse over forholdene i Østdanmark har
vist, at småbiotoperne på økologiske bedrifter totalt set dækker et areal svarende til 6,5% af landbrugsarealet, mens et areal sva-
rende til ca. 4% af landbrugsarealet på de konventionelle bedrifter er dækket af småbiotoper (3).

2. Ejerforhold, bedriftsudvikling og produktionsstruktur

I 1999 var der 55.800 landbrugsbedrifter (4). Det er 1.800 færre end året før. 

En landbrugsbedrift7 kan bestå af én eller flere ejendomme. Indtil omkring 1960 var antallet af
landbrugsejendomme8 og landbrugsbedrifter stort set ens, idet delforpagtning og samdrift som ud

                                                
7 Ved en landbrugsbedrift forstås en økonomisk driftsenhed, der driver landbrug, skovbrug el.lign. og hvor driften fore-
stås af samme fysiske eller juridiske person. En bedrift kan bestå af én eller flere ejendomme og/eller dele af ejendom-
me
8 Ved en landbrugsejendom forstås en ejendom, der i matriklerne er noteret som en landbrugsejendom. Heri indgår også
ejendomme, der anvendes til gartneri, skovbrug m.v.
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gangspunkt ikke var tilladt (5). Forskellen mellem det juridiske begreb en “landbrugsejendom” og
det driftsøkonomiske begreb en “landbrugsbedrift” kan illustreres ved, at der i 1996 var ca. 141.000
landbrugsejendomme i Danmark, mens der kun var ca. 64.000 landbrugsbedrifter. Med andre ord
indgik der i 1996 i gennemsnit godt to ejendomme i en landbrugsbedrift. 

Ved udgangen af 1999 var der i alt 139.976 landbrugsejendomme, og heraf var 63% under 20 hek-
tar (4). I 1990´erne er antallet af ejendomme under 5 hektar samt ejendomme over 50 hektar steget.

En opgørelse over ejerforhold viser, at der i 1997 var 135.000 personer eller selskaber, der ejede
eller var medejer af én ejendom (1). Det store antal skyldes blandt andet, at der ofte er to ejere på de
mindre ejendomme, som hovedsageligt anvendes til boligformål. Opgørelsen for landbrugene viser
derudover, at:

 10.463 ejer to ejendomme
 1.343 ejer tre ejendomme
 409 ejer mere end tre ejendomme.

Landbrugsloven foreskriver, at det er muligt at eje op til tre ejendomme. Antallet kan dog være
overskredet som følge af erhvervelse før Landbrugslovens antalsbegrænsning, ved arv eller ved dis-
pensation (se også del IV, kap. 3.4.1.).

Ejerforholdene er karakteriseret ved selvejets dominerende stilling (4). På grundlag af momsstati-
stikken fra 1998 kan det beregnes, at 91% af landbrugsbedrifterne var enkeltmandsvirksomheder i
personligt eje. Herudover ejes 7% af interessentskaber og kommanditselskaber og resten af andels-
selskaber, aktie- og anpartssekskaber samt stat og kommuner m.v. Ifølge Direktoratet for Fødeva-
reErhverv har 1.077 selskaber i perioden fra september 1989 til september 2000 erhvervet 1.229
landbrugsejendomme (4). Samlet udgør arealet i selskabseje 50.568 hektar med en gennemsnitsstør-
relse på 41 hektar pr. selskab. 64% af de selskabsejede ejendomme har en størrelse på under 30
hektar.

I 1980´erne og 1990´erne er bedriftsantallet faldet med hhv. 2.600 og 2.300 årligt (4). Den store re-
duktion i antallet har fundet sted siden starten af 1960´erne. I første halvdel af 1900-årene lå be-
driftsantallet således konstant på godt 200.000. Bedrifternes gennemsnitlige areal er i konsekvens
heraf vokset til i 1999 at udgøre 46,8 hektar. I samme tidsrum er andelen af bedrifter med et areal-
tilliggende på mere end 50 hektar steget fra 22% til 31%, og deres andel af arealet er øget fra 55%
til 70% (4).

Der bliver med andre ord relativt flere af de store brug, mens der er tilbagegang i midtergrupperne.
Hovedparten af planteavlsbrugene er størrelsesmæssigt placeret i midtergrupperne, mens kvæg- og
svinebrugene har en overvægt i de store brugsstørrelser (4). De mange små kvægbrug er primært
bedrifter med kødkvæg og får. Af de 55.800 bedrifter i 1999 udgjorde planteavls-, kvæg-, svine- og
alsidige bedrifter hhv. 52,5%, 21,6%, 15,9% og 10,0% (1). Det samlede antal dyreenheder9 udgjor-
de i 1999 2.430.000 (4). Heraf havde svinebrug, kvægbrug, fjerkræbrug og andre brug hhv. 47,4%,
48,3%, 3,2% og 1,1%. Der er betydelige regionale og lokale forskelle på husdyrenes / dyreenheder-
nes fordeling.

Reduktionen i antallet af bedrifter er mest udtalt blandt heltidsbedrifter, det vil sige bedrifter med et
standardarbejdsbehov på mindst et normalarbejdsår. Antallet af deltidsbedrifter er mere stabilt, men
i de sidste 10 år har der også her været et svagt fald (4). Af de 55.800 bedrifter i 1999 var ca. 23.500

                                                
9 En dyreenhed er i princippet lig med 100 kg kvælstof ab lager incl. den mængde, der afsættes på marken
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heltidsbedrifter. Der er også betydelige regionale forskelle såvel i tilbagegang i antallet af bedrifter
som i gennemsnitsstørrelsen for bedrifter. 

Til midten af 1960´erne udgjorde det forpagtede areal ca. 7% af det samlede landbrugsareal. Heref-
ter er andelen steget til 25,5% i 1999 (4). Stigningen skyldes især tilforpagtning af jord, hvorimod
egentlige gårdforpagtninger, det vil sige samlet forpagtning af en ejendoms jord og bygninger, er i
aftagende.

Arealet med forskellige kategorier af §3-arealer, herunder en række typer af halvkultur opdelt på
ejerskab fremgår af tabel II.2. Det ses blandt andet, at 82% af arealet med ferskeng, strandeng, hede
og overdrev er i privat eje. Det ses også, at ca. 1/3 af disse arealtyper er lokaliseret i habitatområder
med den markante kendsgerning, at kun 13% af arealet med overdrev, hvortil blandt andet 485 rød-
listede arter er knyttet, er lokaliseret i habitatområder. 88% af overdrevene er i  privat eje.

Tabel II.2. Forekomst i 2000 af halvkulturarealer samt mose og kær omfattet af Naturbeskyt-
telseslovens §3 på hhv. statsejede og privatejede arealer og i habitatområder. Arealtal i hektar
(6).

§3 i alt % Statsejet & Privatejet
& fredet

% Privatejet
ej fredet

% I habitat-
område

%

Fersk eng 102.154 100 3.530 4 9.089 9 89.535 87 18.560 18
Strandeng 42.690 100 5.701 13 9.504 22 27.485 64 32.255 76
Hede 83.777 100 32.827 39 17.350 21 33.600 40 35.600 42
Overdrev 28.376 100 3.398 12 4.417 16 20.561 72 3.665 13
I alt 256.997 100 45.456 18 40.360 15 171.181 67 90.080 35
Mose & kær 90.675 100 7.949 8 11.908 14 70.818 78 26.748 28
I alt 347.672 100 53.405 15 52.268 15 241.999 70 116.828 33

1.3. Referencer

1. De Danske Landboforeninger (1999). Landøkonomisk Oversigt 1999.
2. Rasmus Ejrnæs, Jørn Pagh Berthelsen og Jesper Fredshavn (1998). Naturen og landbruget.

Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.
3. Mette Cavling Clausen og Alette Bjørn Larsen (1997). Småbiotoptætheden i økologisk og kon-

ventionelt jordbrug i Østdanmark. I J. Brandt et al (eds.). Landskabet og de alternative drifts-
former. Landskabsøkologiske skrifter nr. 6, 1997.

4. De Danske Landboforeninger (2000). Landøkonomisk Oversigt 2000.
5. Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri (1998). Landbrugets strukturudvikling. Betænk-

ning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling. Betænkning nr. 1351.
6. Wilhjelmudvalget (2001). Virkemidler til fremme af naturen i landbruget. Rappport fra Aa-

vanggruppen nedsat under Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende landbrug.
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Del III: Naturen i landbrugslandet

1. Indledning

De seneste årtiers indsats for naturen i landbrugslandet ser ud til at bære frugt. Det har til dels været
muligt at bremse og måske vende en omfattende negativ udvikling, når vi taler om det fysiske areal
med halvkultur, småbiotoper og naturområder. Der er flere forklaringer herpå.

Landbruget ofrer større opmærksomhed på naturen. Driftsmetoderne bliver gradvis mere naturven-
lige. Forbruget af kvælstofgødning og pesticider har været for nedadgående i mere end 10 år. Am-
moniakfordampningen er reduceret med mere end 30% i løbet at det seneste tiår. Økologisk jord-
brug har opnået accept og har nu gennem 15 år bredt sig langsomt med stop for brugen af pestici-
der, reduceret anvendelse af gødning, og ofte gode muligheder for større variation i sædskiftet og
flere arealer i græs. Mange landmænd etablerer hvert år massevis af vandhuller, de planter nu årligt
op mod 1.000 km læhegn og 4-500 hektar med vildtremiser (1). Dertil kommer, at reguleringer,
naturgenopretning, skovrejsning, jagt- og arealfredninger, de miljøvenlige jordbrugsforanstaltnin-
ger, forureningsbekæmpelse m.v. navnlig de sidste 10-15 år har bidraget positivt til udviklingen for
naturen i Danmark. Det skal dog også nævnes, at markedsordningerne under EU´s fælles land-
brugspolitik i et vist omfang har  fastholdt betydelige arealer i omdrift – arealer som formentlig el-
lers ville være drevet ekstensivt eller udgået af drift, ligesom reformerne af landbrugspolitikken i en
mere miljøvenlig retning ikke hidtil har ført til den generelle ekstensivering af produktionen som
ventet.

Selvom den negative arealmæssige udvikling for naturen med dens vilde plante- og dyreliv til en vis
grad er stabiliseret og på flere områder vendt, er der imidlertid et godt stykke vej mod efterlevelsen
af et overordnet mål om at sikre den biologiske mangfoldighed. Dette forudsætter blandt andet bed-
re styr på utilsigtet kvælstofdeposition i naturområder, de ”rigtige” ekstensive driftsformer og mere
plads til en varieret, alsidig og robust natur. Dette er det seneste tiår dokumenteret i række rappor-
ter, publikationer m.v., som Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende landbrug har fået udleve-
ret, jf. oversigt III.1.
________________________________________________________________________________
Oversigt III.1. Rapporter, notater, dokumenter og artikler fremlagt for Wilhjelmudvalgets
arbejdsgruppe vedrørende landbrug i perioden 20/9 2000 – 1/6 2001.

 Miljø- og Energiministeriet (2000). Natur og miljø 1999. Udvalgte indikatorer (i uddrag).
 Miljø- og Energiministeriet (1997). Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Danmarks

Miljøundersøgelser og Skov- og Natyrstyrelsen (i uddrag).
 Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser (2000). Naturtyper og arter omfattet

af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Fag-
lig rapport fra DMU nr. 322 (i uddrag).

 Skov- og Naturstyrelsen, Handlingsplansekretariatet (2000). Uddrag af forskellige vurderinger
af status for naturens tilstand og udvikling. Notat.

 Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser (1998). Hvordan står det til med
naturen? Tema-rapport nr. 22.

 Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser (1998). Naturen og landbruget. Te-
ma-rapport nr. 20.

 Miljø- og Energiministeriet (1999). Mere og bedre natur i landbrugslandet - dokumenteret ind-
sats for en ekstra indsats. Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning og
Skov- og Naturstyrelsen. Faglig rapport nr. 288.

 Kongelig Dansk Ambassade, Berlin (2000). Dyre- og plantearter truet i Tyskland. 
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 Lisbeth A. Nielsen (2000). Naturværdier og landbrugsproduktion på engarealer. Danmarks
Jordbrugsforskning.

 Knud Tybirk og Jesper Fredshavn (2000). Sådan kan vi prioritere. Jord og Viden nr. 22/2000.
 Finansministeriet (2000). Landbrugssektoren - miljø og økonomi. Miljøvurdering af finanslovs-

forslag 2001.
 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet (2000). Forbruget af handels-

gødning i 1999/2000.
 Arne Kyllingsbæk (2000). Udvikling i kvælstofbalancer i dansk landbrug. Danmarks Jordbrugs-

forskning. (i uddrag).
 Landbrugets Rådgivningscenter (1999). Kvæstof - et næringsstof og et miljøproblem.
 Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser (1999). Bekæmpelsesmidler - an-

vendelse og spredning i miljøet. Tema-rapport nr. 26 (i uddrag).
 Bichel-udvalget (1998). Rapport fra hovedudvalget (i uddrag).
 De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug (2001). Småbiotoper og halvkulturare-

aler.
 Knud Tybirk og Hugo Fjeldsted Alrøe, red. (2001). Naturkvalitet i økologisk jordbrug. Forsk-

ningscenter for Økologisk Jordbrug.
 John Jensen, Jesper Bak og Martin M. Larsen (1996). Tungmetaller i danske jorder. Danmarks

Miljøundersøgelser. Temarapport nr. 4.
 Rita Merete Buttenschøn (2001). Aktiv Naturforvaltning. Delprojekt 5 under Videnscenter for

planlægning i det åbne land. Forskningscentret for Skov & Landskab. 
 Lis Ellemann, Rasmus Ejrnæs og Jesper Fredshavn (2001). Det lysåbne landskab. Danmarks

Miljøundersøgelser, Afdeling for Landskabsøkologi.
 Jesper Bak (2001). Ammoniak-punktkilder og sårbare naturtyper i det åbne land. Danmarks

Miljøundersøgelser. Notat.
 Ole Hørbye Jacobsen og Brian Kronvang (red.)(2000). Tab af fosfor fra landbrugsjord til vand-

miljøet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmarks Jordbrugsforskning.
________________________________________________________________________________

Én side af sagen er, at et areal fysisk er sikret mod anden og mere intensiv anvendelse end den hid-
tidige og dermed fx mod opdyrkning. En anden side af sagen er, om den ekstensive landbrugsdrift –
den kulturpåvirkning – som arealet har behov for, hvis det skal opretholdes i fx den eng- eller over-
drevstilstand, man med Naturbeskyttelseslovens §3 vil sikre, faktisk finder sted. Sagen er, at de
ekstensive driftsformer, der er hensigtsmæssige ud fra en naturmæssig betragtning, ofte ikke er
rentable for den enkelte landmand og derfor mange steder opgives. Dette fører til, at den naturkva-
litet, man ville sikre, gradvis forsvinder.

Dertil kommer, at nok er naturens kvantitet målt som areal sikret, men naturens kvalitet som helhed
– ikke mindst som følge af næringsstofberigelsen - ser ud til stadig at være i tilbagegang, selvom
der også på kvalitetssiden visse steder er fremskridt at spore. 

Disse centrale overordnede problemer fører til en yderligere forringelse af bevaringstilstanden for
truede, sårbare og sjældne arter og for en række halvkultur- og naturtyper, som er beskyttet i medfør
af Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og/eller Naturbeskyttelsesloven. 

De nævnte udviklingstræk sættes yderligere i relief af, at økosystemerne er under forandring på
grund af den konstaterede ændring i atmosfærens indhold af drivhusgasser og de deraf følgende
gradvise ændringer i klimaet. Som følge heraf vil presset på økosystemerne og arterne øges, hvor-
ved behovet for at sikre robuste økosystemer og levedygtige bestande med gunstig bevaringsstatus
bliver endnu vigtigere. 
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Det skal i den sammenhæng nævnes, at ifølge den danske Rødliste 1997 er inden for de artsgrupper,
der er opgjort, i gennemsnit 30% af arterne i dag enten uddøde, truede, sårbare eller sjældne i Dan-
mark (3). For pattedyrenes vedkommende gælder det 30% af arterne, for fuglene gælder det for
37%, padderne 36%, ferskvandsfiskene 39%, laverne 60% og karplanterne 21%. Det skal bemær-
kes, at det med en vis usikkerhed forholder sig således, at godt 50% af disse arter er tilknyttet skov,
mens ca. 6%, 35%, 8% og 12% af arterne er tilknyttet hhv. agerlandet/dyrkningsfladen, lysåbne
naturtyper/halvkulturarealer (ferske enge, heder, overdrev, moser o.l.), kyster (herunder strandenge)
og vandområder (3). Omkring 63% af de rødlistede planter vokser i de lysåbne naturtyper og mere
end hver ottende danske karplanteart er rødlistet og knyttet til en lysåben naturtype (11). Alene på
overdrevene, der dækker 0,6% af landets areal, findes 485 rødlistede plantearter, mens dyrkede jor-
der, der dækker ca. 56% af landets areal huser 15 arter blandt de rødlistede (11).

Af 79 arter, som overvåges i Danmark i medfør af EF´s Habitatdirektiv, viser nye opgørelser, at
alene 14 arter har den gunstige bevaringsstatus, som Danmark er forpligtet til at sikre, mens beva-
ringsstatus for 22 arter, 17 arter og 13 arter er henholdsvis usikker, ugunstig eller ukendt, mens 13
arter er forsvundet (4).

Af 13 naturtyper, som ligeledes overvåges i Danmark i medfør af Habitatdirektivet, viser nye opgø-
relser, at 2 har en gunstig bevaringsstatus, mens bevaringsstatus for 6 naturtyper er usikker, for 3
naturtyper er den ugunstig og for 2 naturtyper er bevaringsstatus ukendt (4). De to naturtyper, der
har det godt, er såkaldte tilgroningstyper som fx skovbevoksede tørvemoser, mens det ser dårligt ud
for næringsfattige naturtyper såsom højmoser, klitter og kystlaguner (4). 

En del af forklaringen herpå skal som nævnt findes i det faktum, at nok har fx landbruget reduceret
forbruget af kvælstofgødning og emissionen af ammoniak-kvælstof til omgivelserne, men kurverne
er knækket på et højt niveau i forhold til grænserne for, hvad en række naturtyper og økosystemer
kan tåle (se del III, kap. 3.5. & 3.6.). For mange naturtyper og halvkulturtyper samt en meget stor
del af det vilde plante- og dyreliv, har depositionen af kvælstof derfor stadig skadelige virkninger. 

Set i forhold til landbrugets planter er det meget lave årlige tilførsler af kvælstof, de fleste vilde
plantearter trives ved. I landbruget er den anbefalede tilførsel til fx vinterhvede 180 kg kvælstof pr.
hektar pr. år, mens det naturlige baggrundsniveau for kvælstof-tilførsel fra luften forstået som det
ikke menneskeskabte bidrag vurderes at være helt ubetydeligt og væsentligt under 1 kg kvælstof pr.
hektar årligt (5). Men i gennemsnit deponeres alene som følge af atmosfærisk kvælstof-nedfald ca.
15 kg kvælstof pr. hektar hvert år. Ca. 8 kg heraf stammer fra dansk landbrug (5) (se også del III,
kap. 3.4.). 

De fleste arter vokser hurtigere med mere kvælstof end der findes naturligt, hvis ikke andre næ-
ringsstoffer mangler. Men der er meget stor forskel på de enkelte arters evne til at udnytte mere næ-
ring og dermed konkurrere under næringsstofberigede forhold. Derfor vil utilsigtet tilførsel af kvæl-
stof gradvis føre til forandringer af den botaniske artssammensætning i naturarealer, der er tilpasset
lave mængder kvælstof. Utilsigtet tilførsel af kvælstof kan således give biologisk uønskede foran-
dringer af vegetation og jordbund i fx overdrev, heder, klitter og højmoser. Dette problem forstær-
kes de mange steder, hvor kulturbetingede naturtyper ikke længere anvendes driftsmæssigt på en
måde, så der fraføres kvælstof fra arealerne.

Planterne kan inddeles i tre typer (6):

 Nøjsomhedsplanter er tilpasset de næringsfattige forhold, der langt overvejende er vilkårene i
naturlige upåvirkede naturtyper. De svagtvoksende og ikke-dominerende planter skaber mulig-
hed for meget artsrige samfund, fx på overdrev og i enge, eller under mere ekstreme forhold be-
tingelser fx på højmoser,  heder og i klitter for nogle artsfattige samfund af få specialister.
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 Pionerplanter kan hurtigt etablere sig i forstyrrede økosystemer og udnytte pladsen her. De kan
derimod ikke klare sig over længere tid, hvor der er hård konkurrence om næring, vand eller lys.
Mange af disse arter optræder som ukrudt i landbruget.

 Konkurrenceplanter formår at udnytte lokaliteter med mange næringsstoffer og vokse sig store
og kraftige. De udkonkurrerer nøjsomhedsplanter og pionerplanter. Blandt konkurrenceplanter
kan nævnes brændenælde, agertidsel, burresnerre, hindbær og mange græsser. Fra at være en
sjældenhed under naturlige forhold er næringsrigdom blevet et altdominerende vilkår i det dan-
ske landskab.

Næringsstofberigelsen – eutrofieringen – fremmer med andre ord de relativt få arter tilpasset næ-
ringsrige levesteder på bekostning af de nøjsomme arter (11). Næringsstofferne binder sig til jord-
bunden og eutrofieringen er derfor mange steder i praksis irreversibel med mindre, der foretages
drastiske skridt (11).

Når konkurrenceplanterne får lov at dominere, opstår gradvis en mere artsfattig natur. Tilførsel af
store mængder kvælstof, sådan som det er tilfældet, forandrer et af naturens grundvilkår, og de
næringsfattige naturtyper forsvinder og bliver sjældne. Man taler om reduktion af naturens kvalitet
og mangfoldighed og om erosion af artsspektret. Eksempelvis er 15% af de truede svampearter og
laver følsomme over for kvælstofbelastning (3). Disse truede arter på den danske Rødliste 1997 er
kun en del af problemet (7). Også mange tidligere almindelige arter er gået tilbage men er dog ikke
akut truede af udryddelse i Danmark.

Karakteren af fx heder, højmoser og overdrev er således  forandret som følge af kvælstof-
belastningen. Økosystemernes funktion er truet, og en lang række sjældne, truede og sårbare arter
udkonkurreres af almindeligt forekommende arter (8). Internationalt kendes tilsvarende erfaringer
fra især Tyskland, England og Holland. Der er udført særlig mange studier i Holland, hvor konklu-
sionen vedrørende heder er, at atmosfærisk kvælstoftilførsel før eller siden vil føre til fortrængning
af langsomt voksende hedeplanter, som er tilpasset de næringsfattige forhold, med hurtigt voksende
græsser, som anvender den tilgængelige kvælstof mere effektivt (9).

Også skovene, der udgør en vigtig del af Danmarks natur, påvirkes af øget tilførsel af kvælstof.
Man ved, at en række arter af fx svampe og laver i skovene påvirkes negativt, og man ved, at træer-
nes vækst påvirkes. Træernes tilvækst øges nok i starten, men over tid sker der en mætning af
skovjorderne med kvælstof og ved fortsat kvælstofberigelse forventes det, at skovens stabilitet
mindskes. Skoven bliver mere sårbar over for stressfaktorer som fx frost, tørke og insekt- og svam-
peangreb. Samtidig forandres skovbundens vegetation, og der er risiko for, at skovens tilvækst fal-
der. På længere sigt kan kvælstofberigelsen føre til forsuring af jorden (6). Afsætningen af ammoni-
akkvælstof er i øvrigt særlig stor i skovkanter og læhegn (6). Efterhånden som skovjorderne som
følge af kvælstofdeposition forsures, vil skovene ikke kunne tilbageholde det tilførte kvælstof, hvil-
ket fører til udvaskning af kvælstofforbindelsen nitrat (10). Der forekommer forhøjede koncentrati-
oner af nitrat i jordvæsken under 40% af vore skovområder (8).

Det skal endelig nævnes, at der generelt ofte hersker komplicerede forhold mellem en given hand-
ling i landbrugslandet og den biologiske effekt heraf, hvilket gør det vanskeligt at måle, hvad sam-
fundet får for de penge, der eventuelt investeres i at sikre og fremme den biologiske mangfoldighed.
Dette kan illustreres gennem begrebet ”udryddelses-gæld” (1): 

 Karakteristiske plantearter går tilbage i fx en småbiotop som følge af pesticid- og næringsstof-
belastning fra den mark, småbiotopen ligger i tilknytning til. Småbiotopens oprindelige vegeta-
tion ønskes beskyttet, hvilket fx kan ske gennem udlægning af permanente sprøjte- og gødsk-
ningsfri randzoner, idet disse initiativer vil bringe de negative påvirkninger til ophør. Alligevel
fortsætter den oprindelige vegetation støt og roligt med at forsvinde på grund af småbiotopens
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næringsrige tilstand, der skyldes gødskning af biotopen gennem en årrække (og måske også på
grund af fortsat påvirkning fra naboarealer via atmosfærisk deposition, afdrift o.l.). Det høje næ-
ringsstofniveau danner grundlag for populationer af indvandrede konkurrencestærke plantearter,
der gradvis bortskygger de beskyttelseskrævende, karakteristiske plantearter, som efterhånden
optræder i mindre og mindre populationer, der vil være uhyre sårbare for at uddø ved tilfældige
udsving i populationen og/eller ændringer i dens omgivelser. Umiddelbart vil det se ud som om
vegetationen blev forarmet også med sprøjte- og gødskningsfri randzoner, men reelt er der tale
om en langsom realisering af skaderne efter fortidens synder. Den forsinkede effekt understre-
ger, at såvel levestedet her repræsenteret ved en småbiotop som en række arter har en ugunstig
bevaringsstatus. 

Udryddelses-gælden er formentlig et generelt problem i landbrugslandet. Selv en stabilisering i an-
tallet (og kvaliteten) af lysåbne naturtyper (typisk halvkulturarealer) vil lede til yderligere tilbage-
gang for en række rødlistede arter på grund af tidsforskydningen mellem ødelæggelse af levesteder
og uddøen af arter (11). På trods af en stadig forbedret beskyttelse af den tilbageværende natur si-
den 1970´erne er tilbagegangen således fortsat i de seneste to årtier (11).

Forholdet kompliceres yderligere af de problemer, der knytter sig begrebet ”økologisk inerti”. Dette
kan illustreres ved, at det kan gå hurtigt at forurene, ødelægge eller fjerne et naturområde med et
tilknyttet karakteristisk plante- og dyreliv, hvorimod det ofte tager lang tid at genoprette natur af
god kvalitet. Er fx et værdifuldt overdrev en gang blevet opgødsket eller omlagt til kulturgræsmark
eller rugmark, vil det kræve 50-100 års udpining af jordbunden og genindvandring af nøjsomme
plantearter, før det igen har karakter af overdrev (dette forhindrer dog ikke, at arealet fortsat benæv-
nes ”overdrev” i juridisk terminologi, jf. Naturbeskyttelsesloven, men det gør ikke arealet til over-
drev i biologisk betydning) . Effekten af ekstensivering eller naturgenopretning viser sig derfor i
disse tilfælde som hovedregel gradvis og trægt. Økologisk inerti har fem årsager (1):

 Næringsstofpåvirkning har en afgørende betydning for vegetationens sammensætning, mangfol-
dighed, højde og struktur.

 Når først et område er blevet belastet med næringsstoffer, er det næsten umuligt at opnå en tid-
ligere næringsstoffattig tilstand, og det tager i hvert fald lang tid.

 Skader på vegetationen af enhver art (kemiske sprøjtemidler, næringsstoffer osv.) har en akku-
mulerende effekt. Fx er det, der er skidt for planterne på overdrev, endnu værre for de insekter,
som er knyttet til, lever på og af disse planter.

 Genindvandring efter lokal uddøen er almindeligvis uhyre langsom for mange karakterarter bå-
de i vegetationen og de dertil knyttede dyre- og insektarter. Dette skyldes til dels den omfatten-
de fragmentering af naturen, hvilket blandt andet betyder, at der ofte ikke er værdifulde natur-
områder i tilstrækkelig nærhed til et naturgenoprettet område til, at fx planter kan spredes hertil
fra sådanne værdifulde områder.

 Højmobile arter som fx fugle og plantearter med en stor frøbank med lang levetid i jorden, kan
reagere hurtigt på naturgenopretning og dermed også i lang tid præge det genoprettede område.

Kendskabet til begreberne udryddelses-gæld og økologisk inerti fører logisk til det grundlæggende
gode råd om at bevare de sidste rester af gammel natur og ekstensivt drevne arealer med halvkultur
i landbrugslandet. Men det fører også til en forventning om en yderligere tilbagegang for den biolo-
giske mangfoldighed i Danmark, før udviklingen vender (11).
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2. Problemer, mål og handlinger i relation til naturen i landbrugslandet

En betydelig del af de påvirkninger, der har indflydelse på naturens tilstand, omfang, kvalitet og
udvikling knytter sig til landbruget. Dette er dokumenteret i en række rapporter og publikationer det
seneste tiår, jf. fx referencerne (1),(2),(3),(4),(5),(6). Der henvises endvidere til rapportens intro-
duktion i del I og indledningen til del III. 

2.1. Indledning

Arbejdgruppen vedrørende landbrug har i forbindelse med de afholdte møder som nævnt fået udle-
veret en række dokumenter, rapporter og artikler, der på forskellig vis dokumenterer naturens til-
stand, omfang, kvalitet og udvikling, landbrugets og myndighedernes rolle i denne sammenhæng
samt forskellige bud på mål og handlinger. Dette materiale er sammen med mundtlige og skriftlige
bemærkninger fra arbejdsgruppens medlemmer lagt til grund for identifikation af problemer og år-
sager hertil vedrørende den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet samt de forslag til mål og
handlinger, der er præsenteret med dette kapitels tabeller III.1.-III.4.

Det skal understreges, at der med forslagene til mål og handlinger fra en naturmæssig synsvinkel er
foretaget faglige prioriteringer med henblik på at sikre og fremme den biologiske mangfoldighed i
landbrugslandet. Derimod er der ikke i dette kapitel foretaget økonomiske eller driftsmæssige prio-
riteringer af mål og handlinger.

2.2. Problemer og årsager

På baggrund af den fremlagte dokumentation har arbejdsgruppen identificeret de centrale overord-
nede problemer i landbrugslandet således:

 Halvkulturarealer og naturarealer er generelt få og små, hvilket gør de små bestande af dyr og
planter sårbare og spredningsmæssigt isolerede. 

 Den ekstensive afgræsning, der er en forudsætning for at bevare halvkulturarealer som lysåbne
naturtyper, er mange steder ophørt med tilgroning til følge.

 Andre halvkulturarealer udnyttes for intensivt med høj græsningstryk, eutrofiering, vandstands-
sænkning og pesticidbenyttelse.

 Halvkulturarealerne, småbiotoperne og naturarealerne er generelt påvirkede af den intensive
landbrugsdrift både direkte og indirekte gennem fx ammoniakdeposition.

 Mark- og ejendomsskel, der indeholder værdifulde småbiotoper, er ikke generelt beskyttede og
derfor udsat for nedlæggelse eller negative driftspåvirkninger.

 Driftsformerne på dyrkningsfladen levner for ringe plads og spillerum til vilde arter og naturlige
processer.

Naturen i landbrugslandet er blevet stærkt reduceret i omfang og udbredelse og livsbetingelserne på
de tilbageværende arealer er i mange tilfælde under forringelse. Tilbagegangen i areal er i betydeligt
omfang stoppet ved den generelle beskyttelse af de såkaldte §3 arealer med Naturbeskyttelsesloven,
hvortil hører hovedparten af halvkulturarealerne, visse typer af småbiotoper samt de egentlige na-
turarealer. §3 beskyttelsen sikrer, at arealet ikke omlægges eller at der foretages en intensivering af
udnyttelsen ud over det, der var praksis ved arealets registrering. Det hindrer altså, at arealerne ud-
nyttes mere intensivt landbrugsmæssigt, men forhindrer ikke at en nødvendig ekstensiv afgræsning
ophører eller at en fra starten naturmæssig uheldig drift, fx gødskning eller afvanding, fortsætter. 



47

§3-beskyttelsen hindrer heller ikke atmosfærisk deposition af kvælstof fx via ammoniakdeposition
eller pesticidpåvirkning som følge af afdrift fra landbrugsdriften på naboarealer. Småbiotoperne er
kun i begrænset omfang beskyttet, og dermed er det stadig muligt at nedlægge hovedparten også
selvom de repræsenterer værdifulde gamle biotoper.

Der kan identificeres flere hovedårsager til de anførte problemer, nemlig:

 Igennem de sidste 50-100 år er omfattende dele af halvkulturarealerne, store sammenhængende
naturarealer og mange småbiotoper inddraget til dyrkning, hvilket har skabt en stærkt fragmen-
teret natur med små  isolerede naturområder.

 De høje produktionskrav og tilskudsfodring har som led i strukturudviklingen, herunder den
ændrede geografiske fordeling af især kvægproduktionen, overflødiggjort mange halvkulturare-
aler til afgræsning med koncentration af dyrene på færre arealer og tilgroning af de resterende til
følge.

 Belastning med næringsstoffer ved:

 direkte udledning i naturen, fx gødskning af halvkulturarealer
 afdrift til naboarealer som fx småbiotoper, halvkulturarealer og naturarealer på land og i vand,

fx i forbindelse med udbringning af handelsgødning og bredspredning med gylle
 udvaskning og erosion til vandmiljøer
 atmosfærisk deposition, fx ammoniakdeposition i sårbare halvkultur- og naturarealer 

 Vandstandssænkninger som følge af opretholdelse af dræning og afvanding af enge og moser,
herunder højmoser og kær samt som følge af vandindvinding. 

 Pesticidbelastning af halvkultur- og naturarealer, småbiotoper og vandmiljøer gennem direkte
sprøjtning og afdrift.

2.3. Overordnede naturmæssige målsætninger i landbrugslandet

De naturmæssige problemer og årsager, der er identificeret i landbrugslandet, fører til fire overord-
nede, naturmæssigt prioriterede mål til imødegåelse af problemerne:
 

 Forbedret og mere målrettet drift og pleje af eksisterende halvkulturarealer.
 Forbedret beskyttelse af eksisterende halvkultur- og naturarealer og af småbiotoper.
 Bedre beskyttelse af dyrkningsfladens omgivende natur fra den intensive landbrugsdrift.
 Udtagning af dyrkningsfladens arealer til halvkulturarealer, småbiotoper og egentlige naturare-

aler, herunder skov.

De overordnede naturmæssige målsætninger skal med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling,
herunder integration af naturhensyn i landbrugspolitik og -praksis, indgå i en samlet prioritering af
arealanvendelsen i landbrugslandet. Prioriteringen skal ske i overenstemmelse med internationale
forpligtelser, nationale og regionale rammer samt under hensyn til lokale forhold.

2.4. Overordnede mål, konkrete mål og handlinger i forhold til landbrugslandets halvkul-
turarealer, småbiotoper, naturarealer og dyrkningsfladen

Med udgangspunkt i, at det under en budgetrestriktion er nødvendigt at prioritere, udtrykker tabel-
lerne III.1.-III.4. herunder en naturmæssig prioritering indenfor hver af tabellerne af indsatsen for at
sikre den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet. De konkrete handlinger er uddybende be-
skrevet i Aavanggruppens rapport.
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2.4.1. Halvkulturarealer 

Halvkulturarealerne i landbrugslandet udgjorde i 1999 3,4% af landets areal svarende til 5,5% af
landbrugsarealet. Landbrugets driftsøkonomiske interesse er her som regel relativ begrænset og ofte
knyttet til arealernes indirekte driftsøkonomiske betydning i forbindelse med harmonikrav osv.
Halvkulturarealerne spiller også en rolle for fx jagt samt landskabelige og rekreative værdier i land-
brugslandet. 

De overordnede mål for eksisterende halvkulturarealer er i prioriteret rækkefølge:

Bevaring af gamle og værdifulde halvkulturarealer med deres jordbund, hydrologi og karakteristi-
ske artsindhold og sikring af variationen i og mellem arealerne både i rum og i tid.
Beskyttelse af eksisterende arealer af velbevarede halvkulturarealer mod påvirkninger, der hindrer
opretholdelse af arealernes biotiske og abiotiske karakterer.
Genopretning af en mere naturlig biologisk tilstand i halvkulturarealer af ringe kvalitet. 

Tabel III.1. Halvkulturarealer - konkrete mål og handlinger med forslag til prioriteret række-
følge. Valget af handlinger skal baseres på vurdering i den konkrete situation.
Naturtyper Konkrete mål Handlinger
Tørre:

 Græsset overdrev*
 Hede*

Fugtige:
 Græsset fersk eng*
 Høsleteng*
 Græsset strandeng*

* §3 beskyttede naturtyper
for arealer større end 2.500
m2 i sammenhængende are-
al

Bevaring:
 hindre omlægning

Beskyttelse:
 hindre eutrofiering
 hindre tilgroning
 hindre dræning og afvan-

ding af fugtige naturtyper
 mindske påvirkning fra

markdrift

Genopretning:
 genoprette naturlig hydrolo-

gi på fugtige naturtyper (fx i
ådale

 genoprette naturlig lav næ-
ringsstatus

Bevaring:
 sikre mod om- og isåning
 forhindre pløjning, harvning

osv.
 på heder sikre skrælning o.l.

Beskyttelse:
 sikre mod direkte og indi-

rekte tilførsel af gødning og
mod ammoniakdeposition
fx ved at udlægge gødsk-
ningsfri randzoner og buf-
ferzoner omkring sårbare
halvkulturarealer

 sikre høslæt og/eller eksten-
siv græsning - moderat mht
intensitet og periode (be-
grænset vintergræsning)

 sikre mod fornyelse af dræ-
ning og drænrør, grødeskæ-
ring, oprensning af grøfter
osv.

 stoppe/begrænse tilskuds-
fodring på græssede arealer

 sikre mod direkte og indi-
rekte tilførsel af pesticider

Genopretning:
 åbne og/eller restaurere

vandløb, afkoble dræn osv.
 udpine jord for næringsstof-

fer
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2.4.2. Småbiotoper

Småbiotoperne i landbrugslandet udgør 1,7% af landets areal. Det svarer til ca. 2,8% af landbrugs-
arealet. Det drejer sig om hegn, diger, skel, vandløb, småsøer osv. (se tabel III.2.). Der knytter sig
betydelige æstetiske, rekreative og biologiske aspekter til småbiotoperne. For en del landmænd er
der direkte driftsøkonomiske interesser i form af jagtleje knyttet til småbiotoperne.

De overordnede mål for småbiotoperne i dyrkningsfladen er i prioriteret rækkefølge:

Bevaring af gamle og værdifulde småbiotoper med deres jordbund, hydrologi og karakteristiske
artsindhold og sikring af variationen i og mellem arealerne både i rum og i tid.
Beskyttelse af eksisterende arealer af velbevarede småbiotoper mod påvirkninger, der hindrer op-
retholdelse af arealernes biotiske og abiotiske karakter.
Genopretning af en mere naturlig biologisk tilstand i eksisterende småbiotoper samt etablering af
nye småbiotoper, og dermed reduktion af sårbarheden overfor opsplitning og isolering af eksiste-
rende arealer og bestande af plante- og dyrearter.

Tabel III.2. Småbiotoper - konkrete mål og handlinger med forslag til prioriteret rækkefølge
Småbiotoper Konkrete mål Handlinger
Læhegn, vildtplantninger
Solitærtræer, døde træer
Jord- og stendiger *
Skel
Vejkanter
Grusgrave
Bræmmer
Vandløb**
Mergelgrave**
Vandhuller, damme, små-
moser**

* §4 beskyttede
** §3 beskyttede (28.000
km vandløb samt vandhul-
ler, damme m.v. > 100 m2)

Bevaring:
 hindre nedlæggelse

Beskyttelse:
 hindre eutrofiering
 hindre fysiske påvirknin-

ger, fx opgravning af
vandløb og fjernelse af skel

 hindre tilgroning af de lys-
åbne typer

 hindre dræning og afvan-
ding af de fugtige typer

 reducere naboeffekter

Genopretning:
 genoprette naturlig hydro-

logi på fugtige typer 
 genoprette naturlig lav næ-

ringsstatus
 sikre naturlig succession

Bevaring:
 sikre biotopbærende mark-

og ejendomsskel
 beskytte solitærtræer
 hindre mekanisk forstyrrelse

Beskyttelse:
 undgå direkte og indirekte

tilførsel af gødning fx ved
udlæg af gødskningsfri rand-
zoner 

 foretage kratrydning og slæt
i bræmmer, vejkanter, diger
og fodposearealer

 undlade fornyelse af dræn-
rør, grødeskæring, oprens-
ning af grøfter o.l.

 undgå direkte og indirekte
tilførsel af pesticider specielt
i lineære småbiotoper, fx
udlæg af sprøjtefri randzoner

 udlægge dyrkningsfri rand-
zoner

Genopretning:
 åbne og/eller restaurere re-

gulerede vandløb, afkobling
af dræn

 udpine jord for næringsstof-
fer

 nyetablere gennem naturlig
succession
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2.4.3. Naturarealer

Naturarealerne i landbrugslandet omfatter fx klitheder, heder, højmoser, kær, væld, lobeliesøer og
egekrat (se tabel III.3.). 

De overordnede mål for naturarealerne er i prioriteret rækkefølge:

Bevaring af gamle og værdifulde naturarealer med deres jordbund, hydrologi og karakteristiske
artsindhold og sikring af variationen i og mellem arealerne i rum og i tid.
Beskyttelse af eksisterende arealer af velbevarede naturarealer mod påvirkning, der hindrer opret-
holdelse af arealernes biotiske og abiotiske karakter.
Genopretning af en mere naturlig biologisk tilstand samt etablering af nye naturarealer, og dermed
reduktion af sårbarheden overfor opsplitning og isolering af de eksisterende arealer og bestande af
plante- og dyrearter.

Tabel III.3. Naturarealer - konkrete mål og handlinger med forslag til prioriteret rækkefølge
Naturarealer Konkrete mål Handlinger
Tørre:
Klit**, klithede** og ind-
sande
Småskov og egekrat

Fugtige:
Højmose*, , hedemose*,
fattigkær*, rigkær*, elle-
sump*

* §3 beskyttede naturtyper
** §8 beskyttede naturtyper
(75-80.000 hektar i Nord-
og Vestjylland)

Bevaring:
 hindre nedlæggelse

Beskyttelse:
 hindre eutrofiering
 hindre dræning og afvan-

ding af de fugtige typer
 hindre tilgroning af de lys-

åbne typer
 reducere naboeffekter

Genopretning:
 genskabe naturlig hydrologi

i fugtige typer
 genskabe naturlig lav næ-

ringsstatus
 sikre naturlig succession

Bevaring:
 hindre mekanisk forstyrrelse

Beskyttelse:
 sikre mod direkte og indi-

rekte tilførsel af gødning,
herunder luftbåren ammoni-
ak, fx ved etablering af
dyrkningsfri randzoner og
bufferzoner omkring sårbare
naturtyper

 sikre mod direkte og indi-
rekte tilførsel af pesticider,
fx ved udlægning af sprøjte-
fri randzoner

Genopretning:
 åbne og/eller restaurere re-

gulerede vandløb
 afkoble dræn
 udpine jord for næringsstof-

fer
 sikre naturlig succession

2.4.4. Dyrkningsfladen 

Dyrkningsfladen udgør ca. 56% af Danmarks areal. Det svarer til 91,6% af landbrugsarealet. 

Det primære mål med anvendelsen af dyrkningsfladen er produktion af råvarer til fødevareproduk-
tion og foder. Naturindholdet på dyrkningsfladen er under alle omstændigheder naturmæssig relativt
fattigt. Et øget bidrag fra dyrkningsfladen til den biologiske mangfoldighed kan ske dels ved et di-
rekte bidrag i form af øget biodiversitet på markfladen og/eller i form af større hensyntagen til om-
kringliggende halvkultur- og naturarealer og til småbiotoperne i dyrkningsfladen.
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Det kvantitativt og kvalitativt største bidrag fra dyrkningsfladen til at sikre og fremme den biologi-
ske mangfoldighed i landbrugslandet vil ske gennem omlægning af en del af dyrkningsfladens are-
aler til nye halvkultur- og naturarealer og skove samt etablering af flere småbiotoper i dyrkningsfla-
den. Endvidere vil omlægning af en større del af landbruget til økologisk drift have en gunstig ef-
fekt på den biologiske mangfoldighed i halvkultur- og naturarealer samt i småbiotoper på grund af
reducerede naboeffekter, blandt andet fordi økologisk jordbrugikke forårsager  pesticidafdrift til
land- og vandmiljøer, ligesom økologiske jordbrug generelt har en gunstig effekt på antallet af indi-
vider i de bestande af vilde plante- og dyrearter, der lever på eller er tilknyttet dyrkningsfladen. For-
anstaltninger, der øger arealet med halvkultur og natur på land (terrestrisk natur), vil også kunne bi-
drage til øget naturkvalitet i vandmiljøer, fx gennem mindsket erosion og reduceret næringsstofud-
vaskning, herunder af såvel kvælstof som fosfor.

De overordnede mål for dyrkningsfladen er i prioriteret rækkefølge:

Beskyttelse af dyrkningsfladens småbiotoper og de omkringliggende halvkultur- og naturarealers
naturindhold og -kvalitet mod påvirkninger, der hindrer opretholdelse af sådanne arealers biotiske
og abiotiske karakter, herunder dyrkningsjordernes frugtbarhed på lang sigt.
Genopretning af bedre biologiske livsvilkår i landbrugslandet gennem omlægning af dele af dyrk-
ningsfladen til nye halvkultur- og naturarealer, herunder skov, samt etablering af randzoner og buf-
ferzoner til omkringliggende halvkultur- og naturarealer, hvor der er behov for denne beskyttelse
for dermed at reducere sårbarheden overfor opsplitning og isolering af de eksisterende halvkultur-
og naturarealer og bestande af plante- og dyrearter.
Bevaring af markfladens jordbund og karakteristiske artsindhold samt af naturkvaliteten i dyrk-
ningsfladens småbiotoper.

Tabel III.4.  Dyrkningsfladen - konkrete mål og handlinger m. forsl. til prioriteret rækkeflg.
Konkrete mål Handlinger

Beskyttelse:
 beskytte de omkringliggende halvkultur-

og naturarealer mod naboeffekter

Genopretning:
 etablere nye halvkultur- og naturarealer

samt småbiotoper

Beskyttelse:
 sikre mod direkte og indirekte tilførsel af

gødning, herunder luftbåren ammoniak, til
naboarealer, fx ved anvendelse af kantspred-
ningsudstyr, nedfældning af gylle, bedre
gylleopbevaring osv. samt etablering af gød-
ningsfri zoner langs markranden og bredere
bufferzoner omkring sårbare halvkultur- og
naturarealer

 sikre mod direkte og indirekte tilførsel af pe-
sticider ved anlæggelse af sprøjtefri randzo-
ner 

 ophøre med sprøjtning
 omlægge til økologisk drift

Genopretning:
 udtage marginale landbrugsarealer til halv-

kultur- og naturarealer
 etablere nye småbiotoper
 anlægge varige, dyrkningsfri bræmmer langs

sårbare land- og vandmiljøer
 etablering af sammenhængende arealer og

spredningskorridorer (fx i ådale)
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Bevaring:
 sikre og fremme eksisterende naturind-

hold 
 sikre og forbedre dyrkningsjordernes

frugtbarhed 

Bevaring:
 opretholde eksisterende småbiotoper
 tilføre organisk materiale til jordbunden
 anvende alsidigt sædskifte
 anvende efterafgrøder og udlæg
 etablere brakarealer ved selvetablering ( læn-

gerevarende brak er bedst)
 omlægge til økologisk drift
 benytte lavt dæktryk
 (sikre bedre regional fordeling af husdyr)

Der er formentlig en række muligheder for på og i tilknytning til dyrkningsfladen yderligere at ind-
bygge beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed, vandmiljøet og landskabet i landbrugspolitik
og -praksis. En række initiativer er foreslået med tabel III.4. herover. 

Imidlertid er der i dag næppe tilstrækkelig viden om årsag-virknings-sammenhænge til umiddelbart
at gennemføre en række af de foreslåede initiativer. Der er derfor behov for at iværksætte forskelli-
ge forsknings- og udredningsarbejder i relation til anvendelsen af dyrkningsfladen. 

Af kommissoriet for Wilhjelmudvalgets arbejde fremgår blandt andet, at "udvalget skal udarbejde
forslag til gennemførelse af den nødvendige videnopbygning og overvågning". Wilhjelmudvalgets
arbejdsgruppe vedrørende landbrug har således også en forpligtelse til at pege på mulige behov for
forsknings- og udredningsområder. I del VIII er angivet en række forslag til potentielle forsknings-
og udredningsområder i tilknytning til landbrugslandet. 

2.5. Referencer

1. Miljø- og Energiministeriet (2000). Natur og Miljø 1999. Udvalgte indikatorer.
2. Miljø- og Energiministeriet (1997). Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Danmarks

Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.
3. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser (2000). Naturtyper og arter omfattet

af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Fag-
lig rapport fra DMU nr. 322.

4. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser (1998). Hvordan står det til med
naturen? Temarapport nr. 22.

5. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser (1998). Naturen og landbruget. Te-
marapport nr. 20.

6. Miljø- og Energiministeriet (1999). Mere og bedre natur i landbrugslandet – dokumenteret ind-
sats for en ekstra indsats. Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning og
Skov- og Naturstyrelsen. Faglig rapport nr. 288.
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3. Ammoniak og naturen på land

3.1. Indledning

Utilsigtede udledninger af kvælstof (N) i forskellige forbindelser er årsag til problemer i land- og
vandmiljøer. Dette kapitel koncentrerer sig om ammoniak (NH3), der er et plantenæringsstof og et
biprodukt fra især landbrugets husdyrproduktion. Der sættes fokus på NH3´s påvirkning af Dan-
marks halvkultur- og naturarealer på land. 
________________________________________________________________________________
FAKTABOX
Ammoniak (NH3) er en farveløs gas med en stikkende lugt og letopløselig i vand (21). NH3 er en svag base, der
kan reagere med ikke for svage syrer og danne ammonium-ionen (NH4+). Af NH3 fremstilles NH4-salte og salpe-
tersyre og salte heraf, som benyttes som handelsgødning, sprængstoffer m.v. NH3 fremstilles især ved Haber-
Bosch-metoden ved 500 grader og 200 atmosfære.

NH3 er èn kemisk tilstand blandt en række af kvælstoffets (N) tilstande i kvælstofkredsløbet. NH3-udslip tørde-
poneres som NH3 relativ tæt på udslippet eller omdannes til ammonium-ionen (NH4+), som kan langtransporte-
res og derfor deponeres langt fra kilden. I jorden omsættes NH3 til NH4+ og NO3- (nitrat), der optages af planter,
udvaskes til vandmiljøet eller omdannes via denitrifikation til frit N, der frigives til atmosfæren. 

For nemheds skyld vil kapitlet i skrivningen hovedsagelig benytte tilstandsformerne NH3 (ammoniak) og N
(kvælstof). Endvidere anvendes betegnelsen NOx, der dækker over en række tilstandsformer af nitrogenoxider
såsom lattergas, kvælstofilte, salpetersyrling og nitrogendioxid.

Emission af NH3 skyldes i væsentlig grad husdyrbruget, mens emission af NOx kommer fra især trafik, energi-
produktion og industri.
________________________________________________________________________________

3.2. Den politiske ramme

Fødevareministeren og Miljø- og Energiministeren har 2. maj 2001 fremlagt en ammoniakhand-
lingsplan (Handlingsplan til reduktion af NH3-fordampningen fra landbruget) (12). Planen skal sik-
re, at en række forskellige muligheder for reduktion af NH3-fordampning bringes i anvendelse inden
udgangen af 2003. 

Det overordnede mål med ammoniakhandlingsplanen er dels at medvirke til at reducere N-tabet til
det danske vandmiljø, dels at medvirke til at bevare og beskytte sårbare danske naturtyper og arter.
Ammoniakhandlingsplanen er et element i opfyldelsen af såvel nationale som internationale for-
pligtelser på naturbeskyttelsesområdet og skal være et centralt element i målsætningen om at skabe
et bæredygtigt landbrug.
 
Det fremgår af ammoniakhandlingsplanen, at endelig stillingtagen til spørgsmålet om lokalisering,
etablering og udvidelse af husdyrbrug i nærheden af sårbare naturtyper afventer resultatet af Wil-
hjelm-udvalgets arbejde (12). 

Wilhjelmudvalget skal med andre ord navnlig koncentrere sig om de lokale problemer med NH3-
emission fra husdyrbedrifter i relation til den resulterende deposition af NH3 i sårbare naturtyper. 

3.3. Internationale og nationale forpligtelser på land

Generelt fører afbrænding af olie, benzin, kul og gas til tab af kuldioxid og svovldioxid samt kvæl-
stofilter (NOx). Sammen med NOx´erne medfører NH3 en belastning med N af land- og vandmiljø-
er. Dette har en stadig tydeligere negativ betydning for kvaliteten af det åbne lands natur. 
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 I 1999 underskrev Danmark den såkaldte UN-ECE-protokol om emissionslofter for blandt andet

NH3, hvor målsætningen for Danmark er en reduktion på 43% af NH3-tabet i forhold til 1990-
niveauet (6),(12) svarende til et emissionsloft på 69.000 tons NH3 excl. NH3-tab fra halmlud-
ning og voksende afgrøder. Dette er bekræftet med et EU-direktiv i 2000.

 Internationalt er den langsigtede målsætning, at naturområdernes tålegrænser ikke overskrides
noget sted i Europa. For 2010 har EU som delmål sat en halvering af arealet med overskridelser
af tålegrænser (1). 

 NH3 er særlig et problem lokalt, da 20-60% af NH3 afsættes inden for 1-2 km fra udslippet (1).
VMPII fra 1998 strammer kravene til udnyttelse af husdyrgødningens N, hvilket vil reducere ta-
bet af NH3 men ikke tilstrækkeligt i forhold til N-belastningen af en række sårbare naturtyper. 

EF´s Habitatdirektiv (5) fastsætter krav om, at medlemslandene skal beskytte de internationale na-
turbeskyttelsesområder mod forringelser af naturtyper og levesteder for de dyr og planter, der har
begrundet det enkelte områdes udpegning. Medlemslandene skal træffe de nødvendige bevarings-
foranstaltninger til at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de beskyttede naturtyper
og arter. I Danmark er hidtil 6% af landarealet svarende til ca. 250.000 hektar udpeget som habi-
tatområder. Det drejer sig fx om højmoser, grå klit, klitheder, overdrev, naturskov, rigkær og lobeli-
esøer (20). Der er i 2001 stillet forslag om en udvidelse af habitatområderne på land med ca. 20.000
hektar.

Det vil være nødvendigt med betydelige begrænsninger af NH3-udledningerne for at opfylde Habi-
tatdirektivets forpligtelser til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de beskyttede naturarealer og
levesteder, jf. kap 3.6. Men såvel i som uden for habitatområder findes en række nationalt beskytte-
de naturtyper. Blandt andet har Naturbeskyttelsesloven til formål at sikre beskyttelsen af en række
naturtyper som fx heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev. NH3-depositionen er én af de
faktorer, der kan medføre utilsigtede tilstandsændringer af de beskyttede naturtyper til skade for den
biologiske mangfoldighed og med ændringer i økosystemernes strukturer eller funktion til følge.

3.4. Mængder og kilder

Det gennemsnitlige årlige nedfald i Danmark af NH3 og NOx udgjorde i slutningen af 1980´erne ca.
21 kg N pr. hektar (1). I 1996 var dette tal reduceret til ca. 15 kg N pr. hektar. Ca. 8 kg af de 15 kg
heraf stammer fra NH3 fra dansk landbrug og ca. 2 kg fra udenlandsk landbrug (15). De resterende
5 kg N kan henføres til danske og udenlandske udledninger af NOx´er (15). Det skal nævnes, at der
i perioden 1996-1999 regnes med en yderligere reduktion i emissionen svarende til ca. 0,3 kg N pr.
hektar årligt (22).

Tabel III.5. Årligt tab af NH3-kvælstof fra forskellige kilder i 1996, 1999 og 2003 (1),(12),(19).
Kilde NH3-N i tons pr. år,

19961)
NH3-N i tons pr. år,

19992)
NH3-N i tons pr. år,

20033)

Husdyrgødning i
alt

70.200 58.500 51.900

Handelsgødning 6.500 5.700 3.800
Halmludning 4.200 1.700 1.600
Voksende afgrøder 11.700 11.200 10.800
Spildevandsslam 100 100 100
Total udslip 92.700 77.200 68.200

1) DMU/DJF, 1999 (Redegørelse 1-3)
2) DMU, 2001
3) Under forudsætning af fuld implementering af Vandmiljøplan II og med en forventet udvikling i opstaldning og udbringsningspraksis.
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Tabet af NH3 blev i 1991 opgjort til 116.000 tons N (1). Tabet blev i 1999 opgjort til 77.200 tons.
Heraf stod husdyrbruget for ca. ¾ af årets tab af NH3. Kun ca. 7% skyldtes anvendelse af handels-
gødning, herunder flydende NH3. Tabet af NH3 er det seneste tiår således reduceret med ca. 33%.
Med fuld implementering af Vandmiljøplan II i 2003 forventes det årlige udslip af NH3 at være re-
duceret til 68.200 tons (se tabel III.5.).

Tabel III.6. Beregnet afsætning af N på danske områder i 1996 (afsætningen af hhv. NH3 og
kvælstofilter er beregnet via modellerne KONSEKVENS 2.0 OG ACDEP) (14).

Kilde Danske landområder Danske havområder I alt

Tons N % Tons N
%

Tons N

Samlet N-dep. 67.300 100 91.400 100 158.700 100
Fra kvælstofilter 23.700 35 56.400 62 80.100 51
Fra udenlandsk
emitteret NH3 9.100 14 19.700 21 28.800 18
Fra dansk emitte-
ret NH3 (landbru-
get i alt) 34.500 51 15.400 17 49.900 31
NH3 fra dansk
svineproduktion 11.900 18 5.400 6 17.300 11

Med de emissionsniveauer, der gjorde sig gældende i 1996, tegnede dansk landbrug sig for ca. 51%
af den afsatte N i danske landområder, jf. tabel III.6. Da en stor del af NH3 afsættes tæt på kilden,
kan variationen på lokalt niveau være ekstrem (14).

Tabel III.7. NH3-tab fra husdyrproduktionen i 1996 og 2003 1) fordelt på faser af produktio-
nen (1),(4),(12).

Faser af husdyrpro-
duktionen

NH3-udslip i % af total i
1996

NH3-udslip i % af total i
2003

Stald 42 51
Udbringning 32 29
Lager 23 15
Dyr på græs 3 4

1) Under forudsætning af fuld implementering af Vandmiljøplan II samt en forventet udvikling i opstaldning og udbringningspraksis.

Tabel III.8. NH3-tab fra husdyrproduktion i 1996 fordelt på husdyrkategorier (1),(4).
Husdyrkategorier NH3-udslip i % af total

Svin 45
Kvæg 40

Fjerkræ 8
Pelsdyr 6

Heste og får 1

NH3 fra husdyrproduktion fordamper enten fra stald, lager eller under og efter udbringning (tabel
III.7.). Den dominerende del af NH3-udslippet kommer fra opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, især fra svine- og kvægbrug (se tabel III.8.).
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Der er også en vis NH3-fordampning fra køer på græs. Den emitterede mængde NH3 er afhængig af
og tilsyneladende eksponentielt relateret til N-forsyningen i græsset (19). Det ser ud til, at emissio-
nen fra græssende køer udgør mellem 5 og 10% af den udskilte N-mængde svarende til en NH3-
emission på 6-7 kg pr. hektar årligt ved tildeling af 100 kg N-gødning pr. hektar årligt og 13-14 kg
pr. hektar årligt ved tildeling af 300 kg N-gødning pr. hektar årligt (19). Dette antyder, at NH3-
emissionen fra ekstensive græsningssystemer er beskeden.

Dele af det danske tab af NH3 ender i andre lande, mens Danmark modtager ca. 11.000 tons NH3 fra
udlandet årligt. NH3 fra danske kilder er dog den vigtigste kilde til N-belastning af naturområder i
Danmark (1). Depositionen af N i sårbare naturområder i Danmark kan opdeles i tre bidrag (1):

 Lokale bidrag som NH3 fra husdyrbrug. Op til 120 kg N pr. hektar pr. år i en afstand af 200
meter og op til 40 kg N/hektar årligt i nærområder i en afstand af 500-600 meter til punktkilder
(13).

 Regionale bidrag fra NOx og NH3.
 Internationalt bidrag fra NH3 og NOx.

3.5. Tålegrænser

Den belastning, som et naturområde på lang sigt kan tåle uden skade, kaldes områdets tålegrænse
(”critical load”). Tålegrænsen defineres som den mængde N et bestemt økosystem kan tåle pr. hek-
tar årligt uden påviselige forandringer (1). Tålegrænsen for et naturområde er fastlagt ud fra ønsket
om at bevare naturområdets karakter uden påviselige forandringer. 

Et økosystems tålegrænse er som nævnt overskredet, når der sker påviselige forandringer. Bevisfø-
relsen er vanskelig, da forandringer i økosystemer på landjorden hidtil er sket med stor tidsmæssig
forskydning, idet fx træers vækst og jordens stødpudeevne forsinker de synlige effekter i naturen
(1). På trods af vanskelighederne med at påvise sikker sammenhæng mellem påvirkning og effekt er
der fastsat tålegrænser for skove (se tabel III.9. & 10) og andre naturarealer (se tabel III.10 & 11). 

Tabel III.9. Tålegrænser for N-belastning af danske skovtyper fastsat for at beskytte træpro-
duktion (1).

Skovtype Årlig tålegrænse
Eg 17-28 kg N/ha/år

Bøg 17-27 kg N/ha/år
Gran 8-15 kg N/ha/år
Fyr 7-10 kg N/ha/år

Tabel III.10. Internationalt fastsatte empiriske tålegrænser for kvælstof (13).
Naturtype Tålegrænse i kg N pr. ha pr. år
Nåleskov på sur jordbund 10-30**/7-20**
Løvskov på sur jordbund 10-20*
Naturskov på sur jordbund 7-15(*)
Tør (hedelyngs) hede 15-20**
Fugtig (klokkelyngs) hede 17-22*
Artsrige heder/overdrev 10-15*
Artsrige enge/overdrev 25-35*
Mesotrofe enge/lavmoser 20-35*
Højmoser 5-10*
Fattigkær og sure søer 5-10**

**pålidelig, * ret pålidelig, (*) ekspert vurdering
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Da tålegrænser er et spørgsmål om såvel den årlige deposition som den akkumulerede effekt over
tid, vil næsten enhver reduktion af internationale, regionale og lokale tab af NOx og NH3 være af
betydning for de sårbare naturtypers tilstand på lang sigt. En stor generel baggrundsbelastning kan
således ikke begrunde, at man undlader at begrænse lokale belastninger eller omvendt.

Tabel III.11. Empirisk fastsatte tålegrænser for eutrofiering af følsomme terrestriske natur-
typer i Danmark (13).

Økosystem Areal i Danmark
hektar

Tålegrænse
kg N/ha pr. år

Indlandshede ca. 41.000 15-20
Klithede ca. 37.700 10-15
Overdrev ca. 26.000 10-15
Højmoser ca. 3.000 5-10

3.6. Overskridelser af tålegrænser

Tålegrænsen overskrides, hvis der sker uønskede påvirkninger. I dag er den generelle situation i
Danmark, at selv i områder med lav belastning fjernt fra husdyrbrug, det vil sige uden lokale bidrag
af NH3, kan tålegrænserne være overskredet for naturtyper som højmose, fattigkær, sure søer (fx lo-
beliesøer), klitheder, klitter og  fyrreskov som følge af internationale og regionale bidrag af både
NHx og NOx (1).

Et studie gennemført i Vejle Amt (8) for hede, naturskov, ekstremrigkær og overdrev angiver, at
tålegrænserne for disse naturområder er overskredet af den nuværende N-deposition, og at disse
naturområder allerede er under ændring med tab af de mest følsomme og truede arter til følge.

I områder med ”normal” belastning og lav vegetation kan tålegrænsen være overskredet for de fle-
ste af de følsomme naturtyper (1). I skove og skovbryn/skovkanter i områder med mange husdyr
overskrides tålegrænserne typisk for alle skovtyper (1) (se tabel III.12.). 

Ud over den langsigtede, vedvarende belastning kan også enkeltstående, store tilførsler af NH3
medføre varige eller svært genoprettelige skader på næringsfattige naturtyper (12). Det skal nævnes,
at akkumuleringen af N i fx hedejorder forstærkes af, at hederne ikke længere regelmæssigt udsæt-
tes for driftsmæssige indgreb fx i form af skrælning eller afbrænding.

Tabel III.12. Overskridelser af tålegrænser for eutrofiering for fire skovtyper (% af areal) be-
regnet for udslip af NH3 i 1996 og for en jævnt fordelt halvering af udslippene i 1991
(1),(12),(13). 

Areal hvor tålegrænsen er overskredet
(%)

Total NH3-tab

Eg bøg gran Fyr
1996 51 40 81 81 92.700
2003 41 32 74 76    68.200 1)

50% NH3-red.
Ift. 1991 2)

35 26 70 73 58.000

100% NH3-red.
Ift. 1991 2)

14 13 49 64 0

1) Under forudsætning af fuld implementering af Vandmiljøplan II.
2) I forhold til NH3-tabet på 116.000 tons  i 1991.



58

De konkrete effekter af overskridelser af tålegrænser er vanskelige at måle. Det konstaterede for-
højede indhold af nitrat i skovjorder ses mest udbredt i små skove. Danske undersøgelser viser også,
at der er kommet flere N-elskende konkurrenceplanter ind i skovene, end der var tidligere (1). Men
der er ikke nogen systematisk registrering og overvågning af skovenes bundvegetation. 

Nedfaldet af NH3 overskrider med andre ord mange steder tålegrænserne for en række naturtyper og
levesteder for arter omfattet af Habitatdirektivet. Lokalt kan der som nævnt nær punktkilder fore-
komme forhøjede niveauer for NH3-deposition, der overskrider tålegrænserne for andre naturtyper.

Højmosernes, klithedernes og overdrevenes tålegrænser overfor N anses for overskredet overalt i
Danmark, og vegetationen her er forandret siden 1950´erne (1). Vi kender dog ikke de eksakte tåle-
grænser, eftersom de ligger et stykke under den nuværende deposition.

3.7. Reduktionsmuligheder

N-depositionen til landområderne forårsaget af NH3-tab fra landbruget kan reduceres med måske
8% i forhold til situationen i 1995 ved fuld efterlevelse af nugældende regler (7) og omkring 26%
ved fuld implementering af VMPII under forudsætning af et uforandret produktionsniveau. 

I forhold til 1995-situationen er det anslået, at den gennemsnitlige belastning af naturtyper i Vejle
Amt svinger mellem 13 kg N pr. hektar for heder til 16 kg N pr. hektar for ferske enge (8) og at fuld
implementering af VMPII kan reducere den gennemsnitlige belastning med 1-2 kg N pr. hektar. 

Ved en stigning i svineproduktionen på 30% i forhold til 1995-situationen øges belastningen af
landområderne med knap 10%, men denne effekt reduceres absolut og relativt ved fuld efterlevelse
af de eksisterende reguleringer og ved fuld implementering af VMPII (8). En stigning af svinepro-
duktionen med 30% vil således reelt betyde, at N-depositionen reduceres med 17% fremfor en re-
duktion på omkring 20% ved uændret antal svin (7). De her nævnte tal tager ikke højde for de nye
krav som følge af forslag til ammoniakhandlingsplan 2001.

Ovenstående gennemsnitsbetragtninger dækker imidlertid over store regionale og lokale variationer
med hensyn til N-depositionens størrelse og dermed belastningen af naturområderne. Dette skyldes
ikke mindst, at koncentrationen af NH3 i luften falder med øget afstand fra kilden både på grund af
fortyndingseffekten i luften, afsætning på vegetationen og omdannelse af NH3 til ammonium, der
kan transporteres over lange afstande (7),(8). En stor del af NH3 afsættes altså i reglen tæt på ud-
slippet, men omfanget afhænger af terrænet og overfladens beskaffenhed. Groft kan det anslås, at
der afsættes 20-60% af NH3-tabet (for hhv. græs og skov) inden for 1-2 km fra udslippet (1). 

En modelleret årlig total N-deposition i forhold til et landbrug med en årlig produktion på 4.000
slagtesvin viser, at de første godt 100 meter fra bedriften kan udsættes for 20-120 kg N pr. hektar
pr. år med en markant faldende tendens i forhold til afstanden fra bedriften, og at niveauet for N-
deposition 200-700 meter fra bedriften er 15-20 kg N pr. hektar pr. år med en svagt faldende ten-
dens jo længere man bevæger sig bort fra bedriften (8). 

Også inden for det enkelte område er der markante variationer. Skovbryn og småskove modtager
mere NH3 end de indre dele af større skove (1). Små lokale naturarealer belastes med dobbelt så
meget som gennemsnittet og centrale dele af store naturarealer modtager halvt så meget som gen-
nemsnittet (8). Fakta der øger rækken af begrundelser for at etablere større sammenhængende na-
turområder med henblik på at øge sådanne områders robusthed overfor ydre påvirkninger.
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En stor lokal og regional variation i NH3-afsætningen er således af afgørende betydning for skader
på økosystemerne. Eventuelle generelle tiltag må derfor kombineres med lokale tiltag, hvis man vil
reducere overskridelser af tålegrænser. De generelle muligheder for at nedbringe NH3-udslippet,
uanset om der er tale om tab fra stald, lager eller under og efter udbringning, kan sammenfattes så-
ledes (1):

 Overflader af husdyrgødning i kontakt med atmosfærisk luft skal begrænses mest muligt.
 Lufthastighed og temperatur over gødning i kontakt med atmosfærisk luft skal minimeres.

De væsentligste konkrete faktorer med henblik på at nedbringe NH3-fordampning er:

 Husdyrgødning skal hurtigst muligt bringes på lager med overdækning/flydelag (1).
 Ved udbringning på marken bør gødningen nedfældes eller udlægges kombineret med hurtig

nedbringning eller udlægges i højtvoksende afgrøder.

Økonomiske beregninger foretaget af Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomisk Institut (SJFI) har
vist, at hvis man sammenholder omkostninger og effekt på udslip, bør der primært satses på følgen-
de foranstaltninger (1),(18):

 Hyppig udmugning fra stalde, dvs. flere gange dagligt.
 Optimal ventilering.
 Reducering af det gulvareal i stalden, hvor der afsættes gødning.
 Dybstrøelse i markstakke bør dækkes.
 Hurtig nedbringning, helst ved direkte nedfældning (henliggetid max. 1 time).

SJFI vurderer (1),(18) at de fire førstnævnte foranstaltninger vil kunne reducere NH3-udslippet med
4.000 tons N pr. år (det svarer til en reduktion på ca. 5% af NH3-tabet i 1999) til en årlig omkost-
ning af 150 mio. kr. Besparelsen i handelsgødning vil svare til ca. 10 mio. kr. årligt. Derudover vil
reduktion i nedbringningstiden til en 1 time kunne give en reduktion på 5.500 tons N pr. år (det sva-
rer til en reduktion på ca. 7% af NH3-tabet i 1999), men dette vil i praksis ofte være urealistisk at
opnå.

De Danske Landboforeninger (11) har i 2000 foreslået, at det nærmere bør beskrives og analyseres,
hvorvidt man ved fx slåning af heder, kalkning af skove m.v. kan modvirke de uheldige virkninger
af NH3-deposition. Forslaget om at kalke er formentlig uheldigt, eftersom der blandt andet vil blive
tale om at tilføre en række sure naturtyper calcium og bicarbonat, hvorved iværksættes andre util-
sigtede og måske irreversible forandringer af naturtyperne. Endvidere forekommer det mere hen-
sigtsmæssigt ud fra en samlet afvejning at løse problemerne ved kilden.

3.8. Ammoniakhandlingsplanen 2001

Med ammoniakhandlingsplanen fra 2001 er der taget en række initiativer, der skal sikre reduktion
af NH3-fordampningen inden for en kort tidsfrist. Det drejer sig om (12):

1. Optimering af gødningshåndteringen i stalde med kvæg, svin og fjerkræ:

 Opfordring til landbruget om at iværksætte en informationsindsats, som sætter fokus på driftsle-
delsens betydning for en begrænsning af NH3-fordampningen.

 Ansøgninger efter forbedringsordningen til nye og eksisterende staldbygninger inddrager tiltag i
forbedringsprojektet, der kan begrænse NH3-fordampningen.
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2. Optimering af gødningshåndtering i stalde til pelsdyr:

 Krav med virkning fra 1. august 2004 om udmugning og lagring af gødningen.
 Den reducerede NH3-fordampning indregnes løbende i ab lager gødningsmængden.

3. Overdækning af lagre af fast gødning uden daglig tilførsel:

 Krav med virkning fra 1. august 2002 om at fast husdyrgødning på lager uden daglig tilførsel
skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning.

 Den reducerede NH3-fordampning indregnes løbende i ab lager gødningsmængden.

4. Overdækning af gyllebeholdere på husdyrbrug:

 Krav med virkning fra 1. august 2001 om flydedug, teltoverdækning eller lignende på gyllebe-
holdere på alle husdyrbrug. Der kan dispenseres fra dette krav ved at indgå i en egenkontrolord-
ning, der kan dokumentere, at der er et tilstrækkeligt tæt flydelag.

 Hvis der ikke er ført tilstrækkelig egenkontrol eller hvis kravet om tæt flydelag ikke er over-
holdt, udgår landmanden af ordningen og der vil umiddelbart blive meddelt påbud om fast over-
dækning på beholderen.

 Ved nyetablering af beholdere i nærheden af sårbare naturområder eller i tilfælde, hvor kommu-
nalbestyrelsen dispenserer fra de generelle afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsens §4,
kan der ikke dispenseres fra kravet om fast overdækning.

 Efter to gødningsår – efter 1. august 2003 – vil regeringen undersøge, hvor vidt landbruget lever
op til målet om tæt overdækning af gyllebeholdere. I tilfælde af, at der fortsat ikke er en tilfreds-
stillende efterlevelse af målet om tæt overdækning, vil undtagelsesbestemmelsen blive faset ud.

5. Forbud mod bredspredning og skærpelse af henliggetiden for udbragt husdyrgødning til 6 timer:

 Forbud gældende fra 1. august 2002 mod bredspredning af flydende husdyrgødning.
 Krav med virkning fra 1. august 2002 om en maksimal henliggetid for udbragt husdyrgødning

på 6 timer (mod 12 timer i gældende regler).

6. Forbud mod halmludning med virkning fra 1. august 2004. Der gives mulighed for en generel
og en regional dispensationsmulighed i ekstremt våde høstår.

7. Begrænsning af lokal NH3-fordampning fra husdyrbrug nær sårbare naturtyper:

 Vejledning til de kommunale godkendelsesmyndigheder om at lægge særlig vægt på NH3-
reducerende foranstaltninger samt krav om udarbejdelse af årlige N-balancer (grønne regnska-
ber) ved kapitel 5 godkendelser.

De ovenfor nævnte forslag til løsninger er i princippet tekniske forsøg på reduktion af NH3-tabet til
omgivelserne. Løsninger som det i videst muligt omfang skal søges tilstræbt at opnå. Med
ammoniakhandlingsplanen fra 2001 bliver kravene til udnyttelse og håndtering af husdyrgødning
yderligere strammet. 

3.9. Ammoniakhandlingsplanen og de sårbare naturtyper

Med ammoniakhandlingsplanen 2001 afventes som nævnt endelig stillingtagen til spørgsmålet om
lokalisering, etablering og udvidelse af husdyrbrug i nærheden af sårbare naturtyper resultatet af
Wilhjelmudvalgets arbejde (12). 
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I forbindelse med Wilhjelmudvalgets arbejde kan det i forlængelse af ammoniakhandlingsplan 2001
overvejes:

 At gennemføre en målrettet og forebyggende planlægningsproces med henblik på, hvor der er
behov derfor, at etablere bufferzoner omkring sårbare naturtyper af international og national
betydning, det vil som udgangspunkt sige naturtyper omfattet af Habitatdirektivets og Naturbe-
skyttelseslovens bestemmelser.

 Forbud mod etablering og udvidelse af ammoniakpunktkilder og/eller krav om begrænsning af
emissionen fra sådanne punktkilder samt fra udbringning af gødning inden for sådanne buffer-
zoner. 

 Overgang til industrielt dyrehold med forbedrede muligheder for at styre og begrænse NH3-
emissionen. 

Med henblik på en sådan målrettet indsats iværksættes i første omfang et samarbejde mellem Dan-
marks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning om et kortlægnings- og analyseprojekt
vedrørende lokaliseringen af væsentlige ammoniakkilder og sårbare naturtyper i landbrugslandet.
Dette arbejde forventes afsluttet ultimo februar 2001.

3.10. Bufferzoner, areal- og driftskonsekvenser

De nævnte bufferzoner er i første omfang tænkt som zoner, hvori stald- og opbevaringsanlæg ikke –
med mindre eventuelle tekniske løsninger kan holde ammoniakemissionen under en fastsat maksi-
mumgrænse - må etableres eller udvides, og hvor man i særlige tilfælde og på baggrund af en kon-
kret vurdering må overveje at nedlægge sådanne anlæg af hensyn til naturbeskyttelsen. Baggrunden
er, at der i en afstand af hhv. 100 og 200 meter fra landbrugets stald- og opbevaringsanlæg for hus-
dyrgødning kan forventes hhv. 5-25 kg kvælstof og 3-7 kg kvælstof pr. hektar årligt. Oveni i dette
lokale bidrag skal lægges det regionale bidrag, som især er afhængig af den regionale husdyrtæthed.
Endvidere er der det internationale bidrag på 7-8 kg kvælstof pr. hektar årligt. Den gennemsnitlige
kvælstofdeposition er som nævnt lidt under 15 kg pr. hektar årligt, men altså med betydelige varia-
tioner. Det antages generelt, at depositionen af kvælstof inden for de første 50-500 meter fra punkt-
kilden varierer med en faktor 10-20. Dette skal ses i sammenhæng med særligt sårbare naturtypers
tålegrænser på 5-10 kg kvælstof pr. hektar årligt.

Ud over den forebyggende beskyttelse i forhold til landbrugets punktkilder er det nødvendigt at
overveje, hvad der faktisk kan foregå i sådanne bufferzoner. Pointen er, at 29% af ammoniakemis-
sionen fra husdyrgødning i 2003 efter fuld implementering af Vandmiljøplan II kommer fra ud-
bringning af husdyrgødning (12). Udgangspunktet må være, at opretholde en landbrugsproduktion
så vidt muligt under forudsætning af, at tilstanden i de sårbare naturtyper ikke yderligere forringes.
Bufferzoner behøver således  ikke at blive eksempelvis braklagt, men det må i forbindelse med ud-
bringning sikres, at der er en lav ammoniakemmission.

Hvis der eksempelvis udbringes 150 kg kvælstof med husdyrgødning kan emissionen variere fra ca.
3 kg kvælstof pr. hektar gødet areal ved dybnedfældet gylle og ajle til ca. 45 kg kvælstof pr. hektar
ved bredspredning sommer og efterår (24). De nugældende harmonikrav for svin svarer til 170 kg
kvælstof pr. hektar og skærpes pr. august 2002 til 140 kg kvælstof pr. hektar. 

Bredspredning bliver forbudt fra august 2002. Men også slangeudlagt gylle kan give anledning til
betydelig ammoniakdeposition, navnlig hvis ikke husdyrgødningen nedbringes hurtigt efter udlæg-
ningen. Hvis der sker en hurtig nedbringning af flydende gødning udbragt på ubevokset jord eller
hvis gylle udlægges med slange på bevoksede arealer kan ammoniakemissionen begrænses til ca. 10
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kg kvælstof pr. hektar (24). Ved udspredning af fast gødning er der generelt mindre fordampning
end fra gylle. Hvis der i forbindelse med fast gødning stilles krav om hurtig nedbringning kan emis-
sionen begrænses til 5-8 kg kvælstof pr. hektar (24). 

På baggrund af en analyse med udgangspunkt i emission fra stald- og lageranlæg på 51.814 ejen-
domme, kan det konstateres, at der allerede er områder på landet, hvor baggrundsbelastningen som
følge af regional husdyrtæthed er så høj, at nogle af de følsomme naturområder ikke kan beskyttes
selv med store bufferzoner (23). Det samlede husdyrhold udgør ca. 2,4 millioner dyreenheder (DE)
med en stærk regional variation. Således vurderes det, at 33% af landbrugsarealet har mindre end
0,1 DE pr. hektar, mens 4% af landbrugsarealet har mere end 4 DE pr. hektar (23). Landsgennem-
snittet ligger omkring 1 DE pr. hektar. Det antages, at den gennemsnitlige emission fra en DE udgør
29 kg kvælstof pr. år. 

Naturarealet i Danmark er opsplittet i mange små områder, hvilket i sig selv er et af de centrale na-
turmæssige problemer, som arbejdsgruppen har identificeret. Hvis der anvendes en arealgrænse på
¼ hektar svarende til Naturbeskyttelseslovens arealgrænse for §3-arealer som eng, hede, overdrev,
strandeng og mose, findes der ca. 250.000 naturområder i Danmark (23).

Hvis der uanset naturområdernes tilstand og graden af kvælstofpåvirkning ønskes udlagt bufferzo-
ner omkring alle naturområder større end ¼ hektar, vil det berørte landbrugsareal være ganske bety-
deligt. Netop på grund af den danske naturs fragmenterede karakter ligger naturområderne i stor ud-
strækning som en mosaik fordelt i landbrugslandet. Der findes ikke mange store, sammenhængende
naturarealer ud over enkelte arealer ved kysterne og enkelte større skove (23).

Hvis alle natur- og skovarealer større end 2.500 m2 omfattes af en bufferzone på 1.000 meter ville
dette berøre 99% af det landbrugsnoterede areal, mens en 500 meter bufferzone omkring natur- og
skovarealer i habitatområder ville berøre 9% af det landbrugsnoterede areal (23). Se tabel III.13.

Tabel III.13. Den berørte andel af det landbrugsnoterede areal ved udlægning af bufferzoner
af varierende radius omkring naturarealer og skove. Naturarealerne omfatter heder, over-
drev, moser, ferske enge, marsk, strandenge og søer (24).

Bufferzone (m) Omkring naturtype Berørt areal i km2 Areal i % af land-
brugsnoteret areal

200 Natur + skov 14.700 50
500 Natur + skov 26.000 88
1000 Natur + skov 29.200 99
500 Natur 23.200 79
500 Heder + overdrev 13.500 45
500 Højmoser 9 -
1000 Højmoser 35 -
500 Natur + skov i habi-

tatområder
2.600 91)

1) En udvidelse af det samlede danske habitatareal på ca. 20.000 hektar som foreslået i 2001 vurderes overslagsmæs-
sigt at kunne øge behovet for bufferzoner i habitatområder med op mod 1%.

Kun en mindre del af søerne, engene og til dels moserne forventes at være følsomme for atmosfæ-
risk belastning med kvælstof. Tålegrænserne for eng og mose, når vi ser bort fra højmose, ligger på
eller over 20 kg kvælstof pr. hektar årligt (13). 
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For højmoserne er tålegrænsen 5-10 kg kvælstof pr. hektar årligt (13). Det berørte areal ved udlæg-
ning af hhv. 500 og 1.000 meter bufferzone omkring de 21 overvågningshøjmoser vurderes at være
hhv. 9 og 35 km2 (23) svarende til mindre end 0,1% af landbrugsarealet. 

Det vides fra tidligere undersøgelser, at ca. 200 søer er forsuringstruede og derfor i nogen grad vil
være følsomme over for ammmoniakdeposition. Det forventes, at omfanget af følsomme søer om-
fatter måske op mod 1.000 søer, men der findes i dag ikke et tilstrækkeligt datagrundlag for udpeg-
ning af disse søer (23). Bufferzoner omkring 200-1000 søer vil kunne omfatte ½-3% af landbrugs-
arealet.

Udlæg af bufferzoner omkring heder og overdrev, hvor der ikke skelnes mellem fx sure over-
drevstyper og kalkrige og dermed mere robuste overdrev, fører med en 500 meter bufferzone til, at
45% af det landbrugsnoterede areal berøres (23). 

En generel anvendelse af bufferzoner vil, som det fremgår af tabel III.13., berøre næsten hele det
landbrugsnoterede areal. Alene derfor er der behov for at prioritere. Da der i hvert fald på kort sigt
samtidig ikke kan forventes væsentlige positive effekter af en reduktion af belastningen på arealer,
hvor tålegrænsen ikke overskrides, er det oplagt, at en prioritering må tage udgangspunkt i de mest
følsomme naturområder. Denne overvejelse skal også ses i sammenhæng med bestræbelserne på
såvel i Danmark som i EU at reducere kvælstofemissionerne, herunder EU´s delmål om i 2010 at
halvere arealet med overskridelser af tålegrænser (1). 

Dette fører frem til tanken om selektiv anvendelse af bufferzoner, hvor der primært sigtes mod at
sikre naturtyper som højmoser, klitheder, lobeliesøer, heder, sure overdrev og naturskove. Det fører
tillige frem til tanken om, at udlægning af bufferzoner må bero på en konkret vurdering i hvert en-
kelt tilfælde men også til overvejelsen om, at der skal de rette styringsmidler til at sikre udlægning
af bufferzoner.

3.11. Teknologiudvikling

I det omfang teknologiske løsninger kan medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for leveste-
der og arter, skal dette naturligvis overvejes i relation til såvel punktkilder som ved udbringning af
gødning på markerne i nærheden af de sårbare naturtyper.

Ifølge Energistyrelsen er Danmark internationalt i front med hensyn til udvikling og udbygning af
biogasanlæg i landbruget (16). De store biogasfællesanlæg, som i vidt omfang er etableret af land-
mandsejede andelsselskaber, er udviklet og udbygget som led i Fødevareministeriets og Miljø- og
Energiministeriets fælles udviklings- og demonstrationsprogram. Gennem disse anlæg opnås en in-
tegreret og økonomisk optimeret biogasproduktion sammen med genanvendelse af organisk affald
og omfordeling og bedre gødningsudnyttelse. De største fællesanlæg anvender 4-600 tons gylle og
organisk affald pr. dag. Sideløbende hermed er også gårdbiogasanlæg udbygget, i de sidste par år
navnlig hos store svineproducenter (16).

En stadig større del af landbrugets husdyrproduktion får industrikarakter. I det lys kan det være vig-
tigt at videreudvikle er række teknologier, der løbende kan sikre minimering af emissioner særlig af
NH3. Forsøget på at minimere emissioner må i princippet knytte sig til alle led i et produktionsfor-
løb. Der forskes intensivt i husdyrgødningssystemer, der kan begrænse husdyrproduktionens miljø-
effekter. Der udvikles ny lagrings- og udbringningsteknologi, hvor der søges udviklet udstyr, der
giver en ensartet spredning af husdyrgødning med lavest muligt tab af NH3 (16).
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I Danmark er der udviklet fungerende gylleseparationsanlæg, der kan separere næsten rent vand fra
gylle. Omkostningerne i forbindelse med gylleseparationen er den største barriere for udbredelse af
anlæggene. Der mangler tillige fortsat dokumentation for stabil drift med fuld belastning over læn-
gere perioder (16). Det bør i den videre udvikling af gylleseparationsteknikken sikres, at separatio-
nen ikke resulterer i betydelige forøgelse af emissionen af CO2. Det skal endelig nævnes, at gylle-
separation ikke reducerer kvælstofmængderne og, at der derfor udestår en diskussion om anvendel-
sen af det koncentrerede ”kvælstofprodukt” fra separationen.

3.12. Konklusioner

1. De generelle problemer i relation til kvælstofbelastning af land- og vandmiljøer forsøges hånd-
teret med ammoniakhandlingsplanen og vandmiljøplanerne. Wilhjelmudvalget skal navnlig ar-
bejde med næringsstofbelastningen af sårbare naturtyper som følge af emissionen af ammoniak
fra landbrugslandets punktkilder. 

2. Set fra et natur- og miljømæssigt synspunkt overskrides tålegrænserne i flertallet af vore natur-
områder på trods af en faldende tendens i den generelle N-belastning. Det samlede menneske-
skabte N-bidrag på i gennemsnit lidt under 15 kg pr. hektar årligt skal ses i relation til dels det
naturlige baggrundsniveau på under 1 kg N pr. hektar årligt, dels tålegrænserne for en række
sårbare naturtyper beliggende i og uden for habitatområder.

3. Generelle reduktioner i tab af NOx og NH3 vil ikke alene kunne fjerne overskridelserne af tåle-
grænserne for særligt sårbare naturarealer. Den gennemsnitlige deposition af N fra alle kilder er
næsten 15 kg pr. hektar årligt men med betydelige lokale variationer som følge af, at lokale
NH3-kilder kan bidrage med hhv. 5-25 kg N og 3-7 kg N pr. hektar i et nærområde i en afstand
af hhv. 100 og 200 meter fra punktkilden. Dertil kommer at det regionale bidrag, der især er af-
hængig af den regionale husdyrtæthed, varierer. 

4. En indsats til reduktion af N-belastningen af land- og vandmiljøer må indeholde såvel generelle
som lokalt virkende initiativer. 

5. De internationale og nationale bestræbelser for at reducere udledningerne af NOx´er og NH3, der
bidrager til den generelle N-belastning på næsten 15 kg N pr. hektar årligt, bør fortsættes.

6. Nationalt kan det konkret overvejes, at:

 sikre effektiv håndhævelse af eksisterende krav om en mere effektiv overdækning af husdyr-
gødning ved lagring (indføres pr. 1. august 2001 med ammoniakhandlingsplanen).

 stille krav om en mere effektiv/hurtigere håndtering af husdyrgødning i stald og ved lagring og
udbringning (indføres pr. 1. august 2002 med ammoniakhandlingsplan 2001).

 indføre stop for bredspredning af flydende husdyrgødning (indføres pr. 1. august 2002 med
ammoniakhandlingsplan 2001) og krav om brug af slæbeslanger eller nedfældning.

 indføre højere krav til udnyttelsen af navnlig fast husdyrgødning og dybstrøelse.
 stille krav til udnyttelse af husdyrgødning ab dyr i stedet for ab lager.
 anbefale etablering af biogasanlæg som et virkemiddel på husdyrbrug, der ligger tæt på sårbare

naturområder.
 sikre højere udnyttelse af alle typer af husdyrgødning (som led i midtvejsevalueringen af

Vandmiljøplan II i 2001 strammes kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen med 5
procentpoint).
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7. Beskrivelse og analyse af om slåning, kalkning o.l. af naturtyper kan modvirke effekterne af
NH3-depositionen uden i øvrigt at reducere disse naturtypers kvalitet samt af hvad sådanne for-
anstaltninger ville koste samfundet.

8. Med ammoniakhandlingsplan 2001 lægges der op til begrænsning af den lokale NH3-
fordampning fra husdyrbrug nær sårbare naturtyper. Ud over de tekniske løsninger, som er
nævnt ovenfor, kan dette søges opnået gennem:

 Vejledning til de kommunale godkendelsesmyndigheder om at lægge særlig vægt på NH3-
reducerende foranstaltninger samt krav om udarbejdelse af årlige N-balancer (grønne regnska-
ber) ved kapitel 5 godkendelser, sådan som det udtrykkes med ammoniakhandlingsplan 2001
(det skal bemærkes, at indførelse af krav om udarbejdelse af årlige N-balancer vil medføre, at
der ikke kan ydes MVJ-tilskud til udarbejdelse af sådanne grønne regnskaber)

 Etablering af bufferzoner” , hvor der er behov derfor omkring følsomme naturområder af natio-
nal og international betydning for at beskytte dem mod NH3-deposition. I sådanne bufferzoner
er det tanken at begrænse NH3-emission og -deponering fra husdyrproduktionen og udbringning
af husdyrgødning.

 Der findes ca. 52.000 ammoniakpunktkilder og 250.000 naturområder større end 2.500 m2.
Udlægges en 500 meter bufferzone omkring alle natur- og skovarealer vil dette berøre 88% af
det landbrugsnoterede areal. En bufferzone omkring alle heder, overdrev, sure søer og højmoser
vurderes at ville berøre 45-50% af landbrugsarealet. Udlægning af en 500 meter bufferzone om-
kring alle natur- og skovarealer i de hidtidigt udpegede habitatområder vil berøre ca. 9% af det
landbrugsnoterede areal.

9. Fortsat udvikling af teknologien på industrielle principper med henblik på minimering af NH3-
emissionerne.
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4.  Tungmetaller

4.1. Indledning og konklusioner

Dette kapitel bygger på en rapport fra 1996 fra Danmarks Miljøundersøgelser (1) samt på en
mundtlig opdatering den 1. marts 2001 ved Danmarks Miljøundersøgelser for Wilhjelmudvalgets
arbejdsgruppe vedrørende landbrug af situationen på tungmetalområdet anno 2001 (2).

Tungmetaller har altid været en naturlig del af de terrestriske økosystemer, idet de findes i varieren-
de mængde i jordens geologiske udgangsmateriale, hvorfra de frigives til jorden ved kemiske, fysi-
ske og biologiske nedbrydningsprocesser. Fra jorden optages tungmetallerne af jordlevende orga-
nismer og planterødder og kan herigennem transporteres til de overjordiske fødekæder, hvorfra de
senere kan recirkuleres til jorden.

Generelt er jordernes pH af afgørende betydning for tungmetallernes mobilitet, idet lav pH medfø-
rer øget mobilitet. Navnlig i nåleskove kunne dette udgøre et problem. Men generelt finder Dan-
marks Miljøundersøgelser ikke grundlag for at hævde, at tungmetaller i fx afgrøder udgør noget
problem. 

Den første systematiske danske undersøgelse af tungmetaller i landbrugsjorder blev publiceret i
1978. I 1992 og 1993 iværksattes med 1978-undersøgelsen som baggrund et overvågningsprogram i
form af en kvadratnetundersøgelse af tungmetalindholdet i danske landbrugs- og naturjorder. Denne
undersøgelse er refereret i ovennævnte 1996-rapporten fra Danmarks Miljøundersøgelser.

I forbindelse med den mundtlige opdatering kunne arbejdsgruppen konstatere, at der måske bortset
fra problemer med kobber og zink, der anvendes i vækstfremmere til svin, næppe på kort sigt er
grund til bekymring for så vidt angår tungmetaller i danske jordmiljøer, og at man kan afvente, at
Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører en fornyet overvågning i 2004. Se mere om kobber i af-
snit 4.5.

Det blev dog også fastslået, at de nuværende tilførsler af tungmetaller til danske jorder ikke er ud-
tryk for en bæredygtig arealanvendelse på lang sigt (100-200 år). Det blev særskilt nævnt, at de 20
slambehandlede marker i Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsprogram lå under gennem-
snitsresultaterne for undersøgelsen.

Hovedkonklusionen af den første landsdækkende tungmetalundersøgelse i 1992 og 1993 er således,
at tungmetaller ikke udgør et alvorligt miljøproblem i danske landbrugs- og naturjorder. Men da
tungmetaller ikke nedbrydes, og da de stadig tilføres jorderne fra luften og via gødnings- og
slamudbringning, vil der være behov for løbende af følge tungmetalindholdet i de danske jorder.
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Det skal nævnes, at småbiotoper og halvkulturarealer generelt ikke tilføres slam eller vækstregule-
ringsmidler, som kan indeholde tungmetaller. Langsigtet overvågning eller undersøgelser i relation
til tungmetaller er derfor næppe relevant i forhold til småbiotoper og halvkulturarealer.

4.2. Tungmetalbalancen

Foruden en naturlig forvitring af mineraler i jorden, kan tungmetaller tilføres jorden fra menneske-
skabte kilder samt i større eller mindre grad fjernes fra jorden igen. De væsentligste kilder til biolo-
gisk tilgængelige tungmetaller i danske jorder kan opsummeres som:

 Forvitring af jordpartikler.
 Atmosfærisk nedfald fra enten grænseoverskridende luftforurening eller fra lokale kilder.
 Udbringning af gødning, jordbrugskalk, affaldsprodukter m.m.
 Nedbrydning af planter og dyr, som indeholder tungmetaller.

De væsentligste årsager til, at tungmetaller fjernes fra jorden, er:

 Udvaskning til overfladevand eller grundvand.
 Optagelse i dyr og planter. Dette har dog primært betydning på landbrugsjorder, hvor plantere-

ster ikke tilbageføres til jorden.

Betydningen af de ovenstående punkter varierer betragteligt jorderne og metallerne imellem og af-
hænger af oprindelse, beliggenhed, anvendelse, jordbundskemiske forhold osv.

4.3. Jordkvalitetskriterier og tungmetaller i danske jorder

I erkendelse af, at visse tungmetaller kan udgøre en potentiel risiko for såvel miljøet som den folke-
lige sundhed, er der i Danmark de sidste par årtier indført begrænsninger i brugen af visse tungme-
taller. I henhold til EU´s slamdirektiv har Miljø- og Energiministeriet fastsat grænseværdier for
slams indhold af tungmetaller. I den forbindelse er der indført begrænsninger i brugen af slam på
jorder med et tungmetalindhold, som overskrider fastsatte værdier, de såkaldte jordkvalitetskriterier.
Miljøstyrelsen har endvidere i 1995 fastsat såvel humantoksikologiske som økotoksikologiske jord-
kvalitetskriterier for en lang række stoffer, inklusive tungmetaller.

De økotoksikologiske jordkvalitetskriterier er fastsat med henblik på at beskytte de mest følsomme
organismer i naturlige økosystemer. Dette har ingen umiddelbar relevans for jordbrugsarealer, hvor
brugen af gødning, pesticider og anden jordbehandling skaber store tilsigtede ændringer i økosy-
stemerne.

Når de økotoksikologiske kriterier alligevel er inddraget i en samlet kvalitetsvurdering af de danske
jorder, er det ud fra en betragtning om, at opretholdelsen af alle jordens naturlige funktioner (multi-
funktionalitet) kan være afgørende for muligheden for senere at inddrage arealerne til anden brug.

De danske økotoksikologiske jordkvalitetskriterier indeholder en bred margin af sikkerhed mod
miljøeffekter. En overholdelse af disse kriterier sikrer derfor, at indholdet af de otte undersøgte
grundstoffer (arsen, bly, cadmium, kobber, krom, kviksølv, nikkel og zink) ikke befinder sig på et
niveau, der forhindrer jordens naturlige funktioner. Der er dog vigtigt at understrege, at alle jordens
funktioner ikke er sikrede ved at opfylde kvalitetskriterierne for tungmetaller, eftersom disse ikke
inddrager effekter af andre påvirkninger, fx brug af pesticider, dyrkning af monokulturer, pløjning
og forsuring.
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Det kan konkluderes, at:

 Tungmetalindholdet i de danske jorder generelt er lavere end de opstillede kvalitetsmålsætnin-
ger, og de meget få højere værdier primært skyldes et naturligt højt indhold af tungmetal i jord-
bunden.

 De forhøjede niveauer af tungmetaller i langt de fleste tilfælde er fundet i lerholdige jorder, hvor
det må formodes, at de vil være mindre tilgængelige for planter og dyr og derfor også mindre
skadelige.

 Der er stor geografisk variation i tungmetalindholdet. De højeste værdier findes således typisk
på Øernes og Østjyllands lerholdige jorder.

 Tungmetalindholdet varierer i forhold til arealanvendelsen. Dette skyldes dog primært de for-
skellige jordbundsforhold. Fx er tungmetalindholdet i alle tilfælde højest på landbrugsjorder og
blandet skov. Og niveauet for alle andre metaller end bly er mindst dobbelt så højt i landbrugs-
arealer som i naturarealer.

 Der er brug for mere viden om kilder og miljøeffekter af arsen.
 Det er vigtigt fortsat at reducere brugen af bly, cadmium og kviksølv i det danske samfund og

derved nedsætte udslippet af disse tungmetaller til miljøet. Risikoen for effekter i jordmiljøet
kan på denne måde mindskes i fremtiden.

 Det kan på sigt blive nødvendigt at vise forsigtighed med anvendelsen af kobber som vækst-
fremmer for grise.

4.4. Tungmetaller og slamgødede marker

Som led i kvadratnetundersøgelsen fra 1992 og 1993 har man undersøgt 20 slamgødede marker og
ikke fundet nogen tydelig stigning i tungmetalindholdet efter en årrække med slamgødning. Dette
kan skyldes, at:

 Den tilførte tungmetalmængde er meget lille i forhold til jordens oprindelige indhold eller i for-
hold til det atmosfæriske bidrag.

 Tilførslen af tungmetaller modsvares af en tilsvarende fjernelse via planteoptagelse eller ned-
sivning.

 Den mængde tungmetal, som tilføres med slam er af samme størrelsesorden som den mængde,
der tilføres gennem andre gødningsformer.

 Slamudbringningen på jorder med et naturligt højt metalindhold er reguleret af slambekendtgø-
relsens jordkvalitetskriterier, således at kun jorder med et lavere metalindhold gødes med slam.

Hvor vidt tilførslen af slam i det lange løb kan medføre en stigning i tungmetalindholdet i de be-
handlede jorder, er det imidlertid ikke med den nuværende viden muligt at bedømme, idet det
blandt andet også afhænger af, i hvilken grad tungmetallerne fjernes fra jorden. Det er derfor heller
ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå risikoen for natur- og miljøeffekter ved en eventuel
stigning i tungmetalindholdet som følge af den hidtidige og aktuelle anvendelse af slam på jord-
brugsarealer. Kvadratnetundersøgelsens fremtidige overvågning i 2004 vil kunne medvirke til en
belysning heraf.

4.5. Kobberanvendelse i husdyrproduktionen

Danmarks Jordbrugsforskning har undersøgt udviklingen i landbrugsjordens kobberindhold over en
tiårig periode fra 1986 til 1997/98 i 105 udvalgte kvadratnetspunkter (3). Baggrunden for undersø-
gelsen var især kobbers anvendelse som ”vækstfremmende” middel i svinefodringen, men desuden
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anvendes metallet i nogen udstrækning som desinfektionsmiddel i kvægbesætninger. Herved er der
mulighed for, at kobberindholdet med tiden kan øges i landbrugsjorden. 

Målinger viste, at den eksisterende praksis for kobberanvendelse i husdyrproduktionen kan øge
kobberindholdet i jorden. Der var desuden tendens til, at den lettest opløselige kobberfraktion steg
relativt mest, således at tilgængeligheden af jordens kobber øgedes. Stigningen i kobberindholdet
kunne spores ned til 50 cm´s dybde, hvilket antyder mulighed for en vis transport af kobber ned
gennem jorden. Dette kan hænge sammen med at kobberet, som stammer fra husdyrproduktionen,
eventuelt findes i en mere opløselig form end jordens oprindelige indhold. Stigningen var dog min-
dre i de nedre jordlag end i pløjelaget.

De i 1997/98 målte værdier af jordens totale kobberindhold lå langt lavere end grænseværdien på 40
mg kobber pr. kg jord fastsat med Miljøstyrelsens Slambekendtgørelse fra 1989. Selvom der kunne
konstateres en stigning, var ingen af de undersøgte jorder således i nærheden af et kritisk kobberni-
veau.

4.6. Referencer
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5. Fosfor

5.1. Indledning og konklusioner

Dette kapitel bygger i vid udstrækning på en rapport fra Danmarks Jordbrugsforskning udgivet i
oktober 2000 (1). Emnet, der umiddelbart er relateret til problemerne i vandløb og søer og primært
behandles i Wilhjelmudvalgets ”naturgruppe”, er medtaget her med henblik på at pege på mulighe-
der for at integrere løsninger på natur-, miljø- og landbrugsområdet. 

Fosfor er et livsnødvendigt makronæringsstof for planters vækst. I vandmiljøet vil øget tilførsel af
fosfor, alt andet lige, forårsage øget planteproduktion. 

I dag er væksten af især planktonalger i søer og fjorde i mange tilfælde begrænset af tilstedeværel-
sen af enten fosfor eller kvælstof. I vore søer og smådamme er det især fosfor, som medfører øget
algevækst. Fosfor kan på visse årstider også være begrænsende for algevæksten i mange af vore
fjorde, mens vandløbene ikke i nævneværdig grad påvirkes af fosfor.

I Danmark findes omkring 120.000 søer større end 100 m2. Langt størstedelen heraf er damme og
småsøer. Kun ca. 2.800 søer er større end 1 hektar. Alle større søer i Danmark er målsatte. Amterne,
der fører tilsyn med disse større søer, har konstateret, at målsætningen kun er opfyldt for ca. 1/3 af
de målsatte danske søer. Den manglende opfyldelse af målsætningen skyldes, at vandkvaliteten i
søerne er for dårlig, oftest på grund af udledning af fosfor fra oplandet. I dag kommer mere end
50% af fosfortilførslen til de danske søer fra det åbne land, det vil sige landbruget – og der er risiko
for øget tab af fosfor fra landbrugsjord til vandmiljøet på grund af kritisk høj mætning med fosfor i
jorderne (3).

Fosfors effekt på algevæksten i søer er veldokumenteret ud fra mange års målinger af tilstanden i
danske søer. Dette er eksemplificeret ved sammenhængen mellem den totale fosforkoncentration og
sigtdybden i et stort antal danske søer; jo højere fosforkoncentration des ringere sigtdybde. Oversti-
ger fosforkoncentrationen 0,05 mg pr. liter i søvandet vil sigtdybden i de fleste tilfælde være under
2 meter som udtryk for kraftig algevækst.

En stor tilførsel af fosfor og dermed høj fosforkoncentration i søvandet medfører ikke kun øget al-
gevækst, men påvirker også plante- og dyrelivet i søen. Mere fosfor fører til fattigere liv i søerne,
idet undervandsplanterne forsvinder fra søen. Søen kommer dermed ud af balance og ind i en nega-
tiv og selvforstærkende udvikling, som kan kun brydes ved at reducere tilførslen af fosfor. En stor
tilførsel af fosfor i sommerperioden kan også føre til vækst af giftige blågrønalger i søerne.
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For lavvandede søer skal fosforkoncentrationen ned under 0,05-0,1 mg pr. liter, mens kravet er end-
nu mere restriktivt for dybe søer. Den største del af den fosfor, der tilføres søer og fjorde til skade
for den biologiske mangfoldighed her skyldes erosionsprocesser, herunder i vandløbsnære arealer. 

Det skal nævnes, at fosfor kun i beskedent omfang tilføres småbiotoper og halvkulturarealer. Der
findes endvidere flere muligheder for at reducere fosfortildelingen til landbrugsjorder, herunder æn-
dret fodring og tekniske løsninger.

5.2. Fosforbalancer i dansk landbrug

Siden 1950´erne er der i gennemsnit til hver hektar landbrugsjord tilført omkring 750 kg mere fos-
for end landmanden har fjernet med afgrøderne (2). Årlig tilførsel af fosfor med handelsgødning pr.
arealenhed landbrugsjord i Danmark faldt fra 16,8 kg fosfor pr. hektar i 1985 til 7,3 kg i 1999. I
samme periode steg tilførslen af fosfor med husdyrgødning fra 17,0 kg pr. hektar til 20,7 kg.

Stigningen i tilførsel af fosfor med husdyrgødning kan delvis tilskrives en opjustering af husdyr-
gødningsnormerne i 1997. 

Fosfor fjernet med afgrøderne har varieret mellem 17 og 22 kg pr. hektar årligt. Nettotilførslen af
fosfor til landbrugsjord er således faldet fra ca. 15 til knap 11 kg fosfor pr. hektar årligt i perioden
1985-1999.

En opgørelse fra aktuel landbrugspraksis i 1999 har vist, at planteavlsbrugene havde negativ fosfor-
tilførsel, -0,7 kg fosfor pr. hektar. Nettotilførslen på kvæg- og svinebrugene udgjorde hhv. 4,3 og
12,6 kg fosfor pr. hektar, og blandede brug tilførte 9,8 kg fosfor pr. hektar.

På husdyrbrugene steg nettotilførslen med stigende husdyrtæthed. For at minimere nettotilførslen af
fosfor til landbrugsjord, og dermed risiko for tab til vandmiljøet, er det nødvendigt at rette opmærk-
somheden mod bedre udnyttelse af fosfor i forbindelse med husdyrproduktion.

5.3. Fosfor i danske landbrugsjorder

Store mængder fosfor er akkumuleret i danske landbrugsjorder, men man har endnu ikke detaljeret
kendskab til ophobningen på forskellige jord- og bedriftstyper og i hvor høj grad ophobningen har
forplantet sig til underjorden.

En undersøgelse i perioden 1986-1997/98 i blandt andet landbrugsjorder har nu vist, at de øverste
50 cm af dansk landbrugsjord mange steder har en fosformætningsgrad, som er kritisk høj og, at
indholdet af fosfor i både overjorden og underjorden er stigende (1). 

Direkte hydrologisk forbindelse mellem fosforholdige jordlag og vandmiljøet fx via porer, dræn,
nærhed til vandløb og grundvandsspejl vil kunne betyde uacceptabelt høje fosfortab til vandmiljøet. 

Sådanne fosforrige jorder tåler derfor ikke yderligere tilførsel af fosfor, og afværgeforanstaltninger
bør etableres, hvis tabene af fosfor til vandmiljøet skal begrænses. 

5.4. Nedvaskning af fosfor
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Det største bidrag til eutrofiering af ferskvand i Danmark fra diffust fosfortab kommer i dag fra
landbrugsjorder. Nedvaskningen af fosfor, især i drænede jorder, betragtes nu som en vigtig tabs-
proces, efter at den tidligere nærmest blev ignoreret.

Mange danske landbrugsjorder viser en betydelig stigning i mætningsgraden i overjorden på grund
af akkumulation af fosfor fra gødning. Derimod har underjorden de fleste steder fortsat en stor ka-
pacitet for fosforoptagelse. 

At fosfor alligevel ikke bliver bundet i underjorden, når den nedvaskes fra overjorden, skyldes ofte,
at der forekommer en form for præferencestrømning igennem jordprofilet på visse jordtyper. Især
nedsivning gennem jordens makroporer, fx regnormegange, transporterer opløst og partikelbundet
fosfor hurtigt nedad uden den nødvendige tidslige og rumlige kontakt med jordmatricen, som mu-
liggør binding af fosfor.

5.5. Erosion og fosfortab

En række erosionsprocesser kan medføre, at fosforrig jord transporteres ud i vandmiljøet eller hen,
hvor risikoen for tab er stor. 

Fosfor sidder især bundet til jordens partikler, hvilket kan have stor betydning, da erosion ofte fører
til en sortering af jordfraktionerne. De vigtigste erosionsprocesser er vand-, vind-, jordbearbejds-
nings- og brinkerosion.

Også disse tabsposters størrelse er kun delvis kendt, og de første undersøgelser tyder på, at erosion
af vandløbsbrinken under danske forhold giver det største bidrag. Vind- og vanderosion kan dog lo-
kalt medføre store bidrag af fosfor til vandmiljøet, mens erosion som følge af jordbearbejdning gi-
ver potentiel øget risiko for tab af fosfor.

Alt taler for, at det stigende fosforindhold i landbrugsjorden gennem de sidste 50 år har medført en
stigning i fosfortabet til vandløb, søer og fjorde. Koncentrationen af fosfor i de vandløb, der afvan-
der dyrkede områder er næsten tre gange større end i vandløb i naturområder (2).

5.6. Regulering af fosfor i oplande

Landbrugsstatistiske oplysninger og direkte målinger på jorden sandsynliggør, at der i en række
oplande til sårbare vandområder sker en betydelig ophobning af overskydende fosforgødning på
landbrugsjorden. Denne ophobning kan opfattes som en trussel mod miljøtilstanden af vandområ-
derne. Skal denne trussel imødegås, er der behov for regulering af landbrugsbedrifternes tab af fos-
for.

Regulering kan ske både gennem generelle miljøkrav og ved individuelle krav til landbrugsbedrif-
terne fastlagt fx via indsatsplaner for de lokale vandområder. De individuelle krav kan fastlægges
under hensyn til sårbarheden af vandområdet og øvrige forureningskilder i oplandet til vandområ-
det.

Det forekommer imidlertid problematisk, at selvom man ved, at mere end 50% af det samlede fos-
fortab til søer og vandløb kommer fra landbrugsarealer, så er man med den nuværende viden ikke i
stand til præcist at sige, hvor fosfor stammer fra, og hvordan fosfor transporteres frem til vandløb
og søer.
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6. Operationelle målsætninger for fremme af naturen i landbrugslandet

På baggrund af kapitlerne 1, 2, 3, 4 og 5 i Del III kan der opstilles operationelle naturmæssige mål-
sætninger for den fremtidige indsats i landbrugslandet. Af hensyn til nødvendige afvejninger i for-
hold til nuværende og kommende budgetrestriktioner er det valgt at præsentere de operationelle
naturmæssige målsætninger i prioriteret rækkefølge således:

1. Gennemførelse af nødvendig drift og pleje af gamle og nye halvkulturarealer.

2. Stop for gødskning og pesticidbenyttelse på §3-arealer.

3. Friholdelse af halvkulturarealer, småbiotoper og naturarealer for direkte og indirekte tilførsel af
næringsstoffer og pesticider gennem:

 Udlægning af udyrkede bræmmer10 langs udpegede småbiotoper, halvkulturarealer og naturare-
aler. Dette skal koordineres med udlægningen af sprøjtefri randzoner i forbindelse med udmønt-
ningen af pesticidhandlingsplan II.

 Udlægning af gødnings- og sprøjtefri randzoner11 langs målsatte vandløb, udpegede småbioto-
per samt udpegede halvkulturarealer og naturarealer. Dette skal ligeledes koordineres med initi-
ativer som følge af Pesticidhandlingsplan II.

 Udlægning af bufferzoner12 med en bredde på som udgangspunkt 500 meter omkring udpegede,
særligt sårbare halvkultur- og naturtyper med henblik på at reducere depositionen af ammoniak.

4.   Markant forøgelse af arealet med halvkultur og naturarealer i løbet af 5 år.

5.   Markant forøgelse af arealet med småbiotoper i løbet af 5 år.

Realisering af de overordnede naturmæssige målsætninger og de deraf følgende operationelle mål-
sætninger fordrer kendskab til lokaliseringen af velbevarede lokaliteter og lokaliteter af stor poten-
tiel naturmæssig interesse. De eksisterende regionale registreringer kan som udgangspunkt anven-
des som grundlag for de større områder herunder §3-områderne. 

                                                
10 en bræmme er en ikke-pløjet udyrket zone langs markranden uden for dyrkningsfladen
11 en randzone er en zone langs markkanten og en del af dyrkningsfladen 
12 en bufferzone er en zone omkring sårbare naturtyper, hvor der stilles krav til størrelsen af fx ammoniakemissionen fra
punktkilder og, hvor der er visse begrænsninger på dyrkningsformerne og driftsmetoderne
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De mindre områder og småbiotoperne fordrer, at der i et eller andet omfang gennemføres en regi-
strering af sådanne lokaliteter på den enkelte landbrugsbedrift. Dette kunne eventuelt finde sted som
led i udarbejdelsen af naturplaner for den enkelte landbrugsbedrift. 
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Del IV: Rammer for landmandens naturforvaltning

1. Væsentlige udviklingstendenser

1.1.  Bæredygtighed

Bæredygtig udvikling har i høj grad gennem 1990´erne sat den internationale miljøpolitiske dagsor-
den med FN-topmødet i Rio i 1992 som et politisk højdepunkt, hvor miljø og udvikling blev koblet
sammen. Men tanken om bæredygtig udvikling har tillige vundet bred accept på andre politikområ-
der og opfattes i dag som et nødvendigt mål såvel i global skala som i de enkelte stater. Dog disku-
teres det fortsat, hvad vi præcis skal forstå ved bæredygtig udvikling. Overordnet forstås med bære-
dygtig udvikling “En udvikling der opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generatio-
ners muligheder for at opfylde deres behov i fare” (1).

EU´s 5. Miljøhandlingsprogram fra 1992 har bæredygtig udvikling som overordnet målsætning (2).
Med vedtagelsen af Amsterdamtraktaten blev integration af miljøhensyn i Fællesskabets politikker
og bæredygtig udvikling fremhævet som overordnet målsætning for EU-samarbejdet. I forlængelse
heraf blev medlemslandene på Cardiff-topmødet i 1998 enige om en proces, hvor en række sektorer
løbende skal rapportere til Det Europæiske Råd om fremskridt med integration af miljøhensyn. Rå-
dene (landbrug, energi og transport) har indledt denne proces, og der er igangsat aktiviteter inden
for rådene indre marked, industri og udvikling.

Bæredygtig udvikling kan kun realiseres, hvis alle grupper og enkeltpersoner føler et ansvar for
miljøet og naturen, blandt andet ved at miljø- og naturhensyn indgår i beslutningerne på lige fod
med økonomiske og sociale hensyn (2).  I Danmark har der ikke mindst på landbrugsområdet været
arbejdet med integration af miljøhensyn i politikker og beslutninger:

 Vandmiljøplan II bygger blandt andet på principperne om at opnå en bedre udnyttelse af de ek-
sisterende ressourcer samt at støtteordninger skal fremme specifikke mål om lokal beskyttelse
og miljøvenlig landbrugsdrift.

 Bicheludvalgets trestrengede strategi fra 1999 indebærer en generel nedsættelse af pesticidan-
vendelsen, nedsættelse af eksponeringen af naturtyper samt øget omlægning til økologisk jord-
brug.

Regeringens beslutning om at udarbejde en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og
naturbeskyttelse ses i direkte sammenhæng med ønsket om at sikre en bæredygtig udvikling, herun-
der integration af hensynet til naturen i landbrugets drift. Dette hensyn omfatter ikke mindst beva-
relsen af økosystemernes funktionsevne, eftersom nogle forskere påpeger, at udryddelsen af arter
potentielt vil få økosystemerne til at bryde sammen. De fleste økosystemer kan dog tåle at miste
mange arter uden at funktionsevnen sættes over styr, men tabet af nogle nøglearter kan dog få kata-
strofale følger (3). 

I kraft af øget konsensus om at verdens klima er i færd med at ændre sig, er der i stigende grad
kommet fokus på, at netop den biologiske mangfoldighed kan få endog stor betydning for økosy-
stemernes evne til at opretholde deres funktioner på trods af de klimatiske ændringer og dermed kan
opretholdelse af høj diversitet jævnføres med et biologisk forsigtighedsprincip, hvilket dog er et
kontroversielt emne blandt førende økologer (3). Der er dog stigende enighed om, at tilstedeværel-
sen af funktionelle grupper af arter (fx flerårige græsser, rovbiller) kan have større betydning end
diversiteten som sådan for et økosystems funktion (3). 
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En væsentlig pointe er imidlertid, at ofrer vi i dag en del af naturen til fordel for et højere materielt
forbrug, fratager vi samtidig fremtidige generationer deres mulighed for at få glæde af denne natur,
sådan som vi kender den i dag. Selvom et sådant valg kan forekomme hensigtsmæssigt ud fra nuti-
dens behov og ønsker, er det ikke sikkert, at de fremtidige generationer vil være enige i denne af-
vejning mellem materielt forbrug og natur (4), og dermed er det heller ikke sikkert, at der er tale om
bæredygtig udvikling.

1.2.  Integration og målretning

EU-Kommissionen har som led i udmøntningen af af Amsterdamtraktatens artikel 6 om integration
af miljøhensyn i andre politikker i 1998 fremlagt strategien “Partnership for Integration” (5). Det
hedder heri blandt andet, at:

”Hvis vi fremover vil gøre os forhåbninger om at løse EU´s alvorlige miljøproblemer, er det nød-
vendigt, at miljøhensyn spreder sig til de øvrige politikområder og bliver en integreret del af alle
andre beslutninger, der træffes vedrørende for eksempel industri, transport, landbrug, skatter eller
energi. Kun ved politisk samarbejde i form af integration kan vi sikre, at udviklingen går i den rig-
tige retning - nemlig mod et bæredygtigt samfund”.

Der kan være en række årsager, sådan som blandt andre OECD i 1999 har anbefalet det, til at sigte
mod øget integration af politikken på naturområdet og landbrugspolitikken, eftersom integration:

 Formentlig kan øge landbrugets motivation til at tage hensyn til naturen.
 Kan modvirke modsatrettede initiativer.
 Over tid kan overflødiggøre eller reducere behovet for særlige initiativer, der skal reducere ne-

gative påvirkninger af naturen. Integration kan dermed øge en forebyggende indsats.
 Understøtter virkemidler med bredere eller en flersidig målsætning. Dette giver ofte mere om-

kostningseffektive virkemidler (6).
 Kan øge den offenlige opbakning til såvel EU´s som den nationale landbrugspolitik, idet folk i

byerne formentlig gerne vil være med til at yde landbruget tilskud, hvis landbruget til gengæld
bevarer og producerer fx rent drikkevand, smukke landskaber, spændende og varieret natur, re-
kreative værdier osv.

Ideen om øget integration understøttes af EU-Kommissionens tanker om det multifunktionelle
landbrug, sådan som det fx ses i en Kommissionsmeddelelse fra 1999 (7), der blev udsendt kort før
de endelige beslutninger om Agenda 2000 i Berlin i 1999. Det hedder heri blandt andet, at:

”Når miljøhensyn skal indarbejdes i den fælles landbrugspolitik, skal der tages højde for de over-
ordnede miljøpolitiske bestemmelser, som foreskriver, at forureningen skal begrænses, at miljøska-
delig landbrugsaktiviteter skal undgås, og at naturarven skal bevares. Den vigtigste EU-lovgivning
på landbrugsområdet i denne forbindelse er fx Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet, Vand-
rammedirektivet og Nitratdirektivet”.

Den nye reform af den fælles landbrugspolitik, Agenda 2000, har til formål at sikre de nødvendige
strukturelle tilpasninger af nogle af de vigtigste markedsordninger samt at indføre en stærk udvik-
lingspolitik for landbruget. En landbrugspolitik, som sikrer en landbrugspraksis, der tager hensyn til
miljøet og bevarer naturen, var en vigtig del af Kommissionen forslag. Et centralt aspekt i forslage-
ne var, at landbrugerne som en betingelse for tilskud skal overholde et mindstemål af miljøvenlig
praksis, men at alle øvrige miljøopgaver, der går ud over et vist grundniveau, skal betales af sam-
fundet over de miljøvenlige landbrugsprogrammer.
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Selvom der gennemføres en omfattende integration af fx naturbeskyttelsen i landbrugspolitikken, er
det næppe realistisk, at der fremover vil være tilskudsmuligheder til rådighed for alle ønsker til en
øget beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i Danmark. Derfor vil der i forbindelse med an-
vendelse af de til enhver tid eksisterende økonomiske virkemidler m.v. også være behov for øget
målretning.

Målretning kan ske som geografisk målretning, hvor et antal udpegede områder i landbrugslandet
på baggrund af en række fastlagte kriterier prioriteres før andre ikke-udpegede områder. Generelt er
der behov for en målretning, der i højere grad end i dag prioriterer den biologiske mangfoldighed.
Dette bør i forhold til sikring af den biologiske mangfoldighed navnlig medføre en klarere målret-
ning mod fx habitatområder, fuglebeskyttelsesområder, eksisterende arealer med lysåbne naturtyper
samt mod større sammenhængende naturområder og etablering af økologiske netværk.

I dag er der i Danmark udpeget 462.000 hektar Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-
områder), heraf ca. 370.000 hektar i landbrugslandet (8) med henblik på en målrettet anvendelse af
de miljøvenlige jordbrugsforanstalninger, men der er generelt et relativ ringe sammenfald mellem
SFL-områder og Naturbeskyttelseslovens §3-områder, hvilket ud fra en naturmæssig betragtning
ellers ville være overordentlig hensigtsmæssigt (se nærmere om §3-arealer i afsnit 3.2.7.). Baseret
på case-studier fra hhv. Nordjyllands Amt og Ribe Amt fremgår det blandt andet, at kun en mindre
andel af de driftsafhængige lysåbne og §3-beskyttede halvkulturarealer er med i de udpegede SFL-
områder. I de to amter er under 5% af hederne, 22-27% af overdrevene, 15-32% af moserne, 26-
35% af engene og 49-65% af strandengen med i udpegningen som SFL-områder (9). I Danmark har
udpegningen af SFL-områder i høj grad været rettet mod overholdelse af Nitratdirektivet og målene
i Vandmiljøhandlingsplanerne, jf. afsnit 4.2. 

Målretningen kan også ses i forbindelse med tilskud til privat skovrejsning, hvor der som led i regi-
onplanlægningen er gennemført en planlægning, der opdeler det åbne land i tre kategorier: 1) Skov-
rejsningsområder, 2) Områder, hvor skovtilplantning er uønsket samt 3) Områder, hvor skovtil-
plantning er mulig. Sådanne former for geografisk målretning kan og bør formentlig yderligere
skærpes.

Målretning kan desuden ske ved at etablere tilskudsordninger, der mere præcist og i højere grad end
hidtil prioriterer beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed og eventuelt ved at øge tilskudsbelø-
bene til de ordninger, der prioriterer biodiversiteten.

1.3.  Landbrugets multifunktionalitet

Landbrugets multifunktionalitet bruges traditionelt til at karakterisere egenskaben ved landbrugs-
produktion med multipelt resultat (output), idet det er forudsat, at der er et teknisk forhold mellem
disse outputs. Landbrugets multifunktionalitet er her teknisk funderet.

Landbrugets produktion af fødevarer og non-food afgrøder er således et output sammen med
eksternaliteter som forurening samt forvaltningen af en række naturressourcer (miljø og natur samt
biodiversitet) og påvirkning eller bevarelse af kulturlandskabet, bosætning og beskæftigelse på lan-
det. Med den tekniske udvikling og specialisering i landbruget er produktionsprocesserne blevet
”renere”, så både antal og omfang af en række ”eksternaliteter” er blevet mindre. 

Faldet i mængden af affaldsprodukter og forurening er set fra samfundets side ønskelig og udviklin-
gen er på flere områder blevet fremskyndet gennem afgifter, eksempelvis spildevandsafgifter. Med
afgifter på sprøjtemidler ønskes at begrænse overforbruget og dermed blandt andet virkningen på
flora og fauna. Dette skal ses i sammenhæng med, at et fortsat fald i goder næppe er i samfundets
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interesse. Det gælder eksempelvis goder i forhold til miljø- og naturbeskyttelsen samt biologisk
mangfoldighed. 

Tidligere medførte produktionsbetingelserne, at en række arealer kun kunne indgå i produktionen i
en ekstensiv udnyttelse. Det gælder eksempelvis vådområder, strandenge m.v. Med den tekniske
udvikling (afvanding, kalkning, traktorer) blev inddragelsen af disse arealer i en intensiv produktion
som fx omdriftsarealer mulig. Da den ekstensive udnyttelse ikke på de givne markedsøkonomiske
vilkår kunne konkurrere med den intensive, er disse arealer i stor udstrækning derfor inddraget i
omdriften. 

Udviklingen indenfor jagt og fiskeri er et godt eksempel på, at effektive markedsøkonomiske vilkår
kan betinge en fortsat produktion af sådanne goder. Tidligere var jagt og fiskeri noget, der alene
havde ejerens interesse. Jagt og fiskeri er imidlertid blevet en attraktiv fritidsbeskæftigelse for folk
udenfor landbruget . Dette giver mulighed for at udleje vildtmæssigt attraktive jagtrettigheder til
høje priser. I denne sammenhæng passes der ekstra godt på de halvkulturarealer, der er afgørende
for, at vildtet trives. Landmændene vil herudover ofte afholde omkostninger til at skabe eller for-
bedre levevilkårene for vildtet. Derfor plantes der hegn og remiser, der etableres nye vandhuller og
non-foodbeplantninger, ligesom den sidste pløjefure langs skel ofte ikke vendes.
 
Man kan også tale om landbrugets multifunktionalitet mere normativt. Landbrugets multifunktiona-
litet karakteriserer herved den situation, hvor landbruget udover at være producent af fødevarer og
non-food afgrøder pålægges/påtager sig en række øvrige aktiviteter eksempelvis som forvalter af en
række naturressourcer (miljø og natur samt biodiversitet) og medvirker til bevarelse af kulturland-
skabet og rene grundvandsmagasiner med henblik på drikkevandsforsyning. Landbrugets multi-
funktionalitet bliver hermed mere økonomisk begrundet. Eksemplet med jagt og fiskeri beskriver
denne overgang fra en teknisk begrundet multifunktionalitet til en markedsøkonomisk multifunktio-
nalitet.  

Det er ofte vanskeligt at skelne hvilken af disse to opfattelser, der ligger til grund for en given an-
vendelse af begrebet ”landbrugets multifunktionalitet”. Der er imidlertid næppe tvivl om, at land-
brugets multifunktionalitet i stigende grad bliver anvendt normativt, idet der er en økonomisk inte-
resse i, at landbruget påtager sig en multifunktionel rolle i det åbne land, måske fordi en række go-
der tidligere var teknisk forbundet med landbrugsproduktion.

Landbrugets multifunktionalitet er et væsentligt emne i WTO (World Trade Organization), hvor en
liberalisering af handlen med landbrugsvarer er på dagsordenen. Derfor har det været af stor betyd-
ning for flere EU-medlemsstater, herunder Danmark, i EU at få præciseret, at definitionen af muliti-
funktionalitetsbegrebet indeholder et element om konkurrencedygtighed. Begrebet ”multifunktio-
nalitet” må efter Danmarks opfattelse ikke misbruges til opretholdelse af protektionistiske beskyt-
telsesforanstaltninger i form af blandt andet høje toldmure og opretholdelse af et højt støtteniveau.
Andre EU-medlemslande anskuer imidlertid begrebet ”multifunktionalitet” ud fra andre overvejel-
ser. Således ser disse EU-medlemsstater begrebet som påskud for at fastholde et prohibitivt toldni-
veau. 

Under en multifunktionel model for landbruget anser EU-Kommissionen en levedygtig landbrugs-
produktion som forudsætning for, at landbruget kan opfylde sin multifunktionelle rolle. EU-
Kommissionen anser det desuden for at være en offentlig opgave at sikre forvaltningen af de goder,
hvor der ikke findes et effektivt marked. En del af den gældende støtte til landbruget i EU henføres
netop til, at landbruget forvalter miljø og natur, samt understøtter landdistrikterne og derfor har be-
hov for en speciel behandling (støtte). 
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Andre WTO-lande argumenterer modsat, at sådanne miljø-, natur- og sociale goder fra landbruget
ikke skal honoreres med støtte afhængig af de traditionelle landbrugsprodukter, men gennem ”af-
koblede” instrumenter, dvs. betaling afhængig af størrelsen af de omtalte goder. Dette vil formentlig
betyde, at alene tilskud, der kan henregnes til den grønne boks, kan anvendes til disse formål (jf. af-
snit 1.5.). Derved opstår i denne sammenhæng det centrale problem: hvordan man kan måle eksem-
pelvis biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse som et produkt, der kan resultere i en differen-
tieret betaling af landmanden. 

Endelig kan landbrugets potentielle multifunktionalitet ses i en bredere sammenhæng. Verden over
er der en stigende erkendelse af og bekymring for økosystemernes funktioner og deres betydning
for nutidig og fremtidig produktion og menneskelig velfærd. Blandt andet derfor breder tanken om
integreret arealanvendelse og multifunktionelle produktionssystemer sig, ikke mindst inden for
land- og skovbrug. 

Det multifunktionelle landbrug kan anskues som et landbrug, hvor produktionsmålet er bredere end
hidtil, og hvor output i form af traditionelle produkter som fx korn, kød og mælk suppleres med
output i form af rent drikkevand, smukke landskaber, alsidig natur, rekreative og kulturhistoriske
værdier. I princippet er der tale om, at en række af de ydelser, som økosystemerne i dag gratis stiller
til rådighed for ikke blot landbruget men generelt for befolkning og kapitalapparat, enten direkte
gennem egentlig udvikling af markedet eller indirekte ved simuleret markedsopgørelse gennem
økonomisk værdisætning på denne måde indgår i den samlede opgørelse af ”produktionen” og der-
med eksplicit i den samfundsøkonomiske prioritering.
 
Tabel IV.1. Værdien af visse økosystemers gratisydelser på en hypotetisk australsk land-
brugsbedrift om 20 år. (bearbejdet efter (10)).

Produkt eller økosystemydelse Andel af bedriftens
indkomst i % i 2000

Andel af bedriftens
indkomst i % i 2020

Hvede
Uld
Produkter i alt

Træ/tømmer

Vandfiltration/vandrensning
CO2-binding
Dæmpning af forsaltning
Biodiversitet
”Gratisydelser” fra økosystemer i alt

I alt

75?
25?
100

40
15
55

10

15
7,5
7,5
5
35

100

Som et eksempel på denne nye erkendelse og tendens kan nævnes, at en række miljøøkonomer har
vurderet, hvordan indkomstgrundlaget for en hypotetisk australsk landbrugsbedrift kunne se ud om
20 år i forhold til i dag. I eksemplet udgør traditionelle landbrugsprodukter såsom hvede og uld om
20 år 55% af landbrugsbedriftens indtægt mod i dag 100%. Om 20 år kommer de øvrige indkomster
på landbrugsbedriften fra træ samt fra en række gratisydelser fra visse økosystemer, blandt andet
som følge af, at man har udviklet et marked for sådanne økosystemydelser, jf. tabel IV.1.
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1.4. Økologien

Som led i den gradvise udvikling af det multifunktionelle jordbrug ses såvel på EU-niveau som på
nationalt niveau den gradvise økologisering af landbrugsproduktionen. Dette ses tydeligst med ud-
viklingen i det økologiske jordbrug, der i Danmark nu omfatter ca. 6,4% af landbrugsarealet (3).

Økologisk jordbrug er i dag et vigtigt element i regeringens miljøpolitik (fx som led i Vandmiljø-
plan II og Pesticidhandlingsplan II). Økologisk jordbrug kan også være et gunstigt element i natur-
politikken.

Økologisk jordbrug er dybt funderet i en såkaldt systemisk eller økologisk naturopfattelse, hvor
mennesket ses som en uadskillelig del af naturens kredsløb og processer. Målsætning og regler i
økologisk jordbrug udspringer af et værdigrundlag og en naturopfattelse, som indebærer en særlig
etik – en særlig måde at handle på over for naturen. Grundideen i dette natursyn er, at økosystemer-
ne er skrøbelige og sårbare, og at vi kun har en begrænset viden om konsekvenserne af vore påvirk-
ninger af naturen – og at man derfor i høj grad må tage udgangspunkt i tidligere tiders erfaringer.
Dette giver sig udtryk i en forholdsvis radikal fortolkning af forsigtighedsprincippet, hvor man
blandt andet afstår fra at anvende naturfremmede produkter som pesticider og genetisk modificere-
de afgrøder. Ud fra denne systemiske naturopfattelse bruges begrebet bæredygtighed i betydningen
”funktionel integritet”, hvor naturgrundlaget ses som en uadskillelig del af samfundets bæredygtig-
hed.

Regeringen har i sit forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling (11) fastslået, at den
økologiske tankegang skal ligge til grund for indsatsen på alle relevante politikområder, og at øko-
logisk landbrug skal fremmes. Med henblik på yderligere at fremme økologisk jordbrug har fødeva-
reministeren i maj 2001 underskrevet en Københavns deklaration.

1.5.  WTO og EU´s udvidelse med central- og østeuropæiske lande

I regi af WTO  arbejdes der for at øge liberaliseringen af verdenshandelen, herunder nedsættelse af
støtten til landbruget. Dette vil forstærke kravet til en konkurrencedygtig landbrugsproduktion.

For at den danske fødevaresektor fortsat skal kunne spille en rolle under disse skærpede krav er det
nødvendigt, at erhvervet sikres gode rammebetingelser bl.a. ved hjælp af en stor indsats inden for
forskning og innovation.

Danmark arbejder i WTO for at få gennemført en yderligere liberalisering af verdenshandelen med
bl.a. fødevarer. Det forventes, at friere verdenshandel vil øge den samlede globale vækst til gavn for
beskæftigelse og levevilkår.

På baggrund af den såkaldte indbyggede forhandlingsdagsorden i WTO’s landbrugsaftale har der
siden januar 2000 løbende været forhandlinger i WTO’s landbrugskomite. Det danske udgangs-
punkt for forhandlingerne på landbrugsområdet i WTO er ønsket om, at reduktion af støtte og pris-
mæssige beskyttelsesniveauer skal føre til yderligere handelsliberalisering. Markedskræfterne vil få
øget indflydelse på de fremtidige handelsstrømme på landbrugsområdet, og konkurrencen vil blive
forstærket. 
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WTO inddeler tilskud til landbruget i tre kategorier: Blå boks13, gul boks14 og grøn boks15. Tilskud
til blå og gul boks forlanges afviklet mens tilskud i grøn boks forventes at kunne fortsætte inden for
rammerne af WTO´s regelsæt.

Følgende spørgsmål vil skulle tages op i forhandlingerne: Adgang til subsidiering af landbrugseks-
port, afgrænsning af den grønne boks, fortsættelse af blå boks konceptet, bevarelse eller ophør af
den særlige fredsklausul og sikkerhedsklausul for beskyttelse af den indenlandske produktion, re-
form af administrationen af toldkvoter samt forbedret markedsadgang  for udviklingslandene.

I WTO arbejder Danmark for at sikre, at produktionen af fødevarer globalt lever op til høje interna-
tionale standarder. Danmark ønsker, at der skal tages øget hensyn til bl.a. fødevaresikkerhed, sund-
hed, miljø, dyrevelfærd og bæredygtig udvikling og ønsker, at hensynene skal indgå som en integre-
ret del af WTO-reglerne.  Samtidig ønskes forsigtighedsprincippet styrket i WTO-aftalerne med
hensyn til landbrug og sundheds- og plantesundhedsmæssige forhold.

Endelig er det den danske holdning, at der gennem WTO skal udvises en særlig imødekommenhed
over for U-landene, således at U-landene kan blive yderligere og bedre integreret i det internatio-
nale samhandelssystem for at forbedre deres levevilkår.

Udvidelsen af EU med en række lande i Østeuropa betyder en væsentlig udvidelse af det indre mar-
ked. Det giver på den ene side adgang til et større marked for danske produkter, men indebærer
samtidig øget konkurrence fra fødevaresektorerne i en række lande med en anden omkostnings-
struktur end den danske.

Samtidig vil den kommende EU-udvidelse lægge pres på udformningen af den fælles landbrugspo-
litik (CAP). Navnlig vil de 100% EU-finansierede tilskudsordninger, i princippet de tilskud som er
defineret med WTO´s blå og gule bokse, formentlig blive gradvis udfaset, eftersom en fortsættelse
med disse tilskud i deres nuværende form ellers vil sprænge EU´s budget (12). 

Derimod vil tilskuddene fra den grønne boks, der forudsætter en national medfinansiering, og som
kan fortsætte inden for rammerne af WTO´s regelsæt, formentlig blive videreført og relativt spille
en stadig vigtigere rolle. Det er med andre ord især tilskud, der kan understøtte landmandens rolle
som naturforvalter, der fortsat og formentlig på lang sigt vil være mulighed for landmanden at
modtage.
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2. Markedet

2.1.   Landbruget, samfundets økonomi og beskæftigelsen

Landbrugsproduktionen har i et historisk perspektiv haft stor betydning for menneskers levevilkår.
Øget fødevareproduktion har således haft indflydelse på såvel velstands- som sundhedsudviklingen
i befolkningen. Landbrugsproduktionen har samtidig påvirket landskabsudviklingen og haft afledte
virkninger på miljøet og naturen og landbruget indgår i landskabsplejen.

Bevillinger på de årlige finanslove er med til at påvirke landbrugets udvikling. Hovedparten af sub-
sidierne til landbruget er imidlertid ikke nationale støtteordninger, men støtteordninger der fastlæg-
ges af Den Europæiske Union for landbruget i hele EU.

I år 1900 udgjorde landbrugsproduktionen omkring 30% af Danmarks samlede faktorindkomst og
dermed en væsentlig del af den danske økonomi. I takt med overgangen til et industrisamfund og
senere et servicesamfund har landbrugets produktion imidlertid udgjort en stadig mindre del af
Danmarks samlede faktorindkomst. Landbrugssektorens primære produktion udgør således nu om-
kring 3% af den samlede bruttofaktorindkomst.

Udover produktionen af primære varer har landbrugssektoren følgeindustri i form af forarbejdning
af primærprodukter og serviceydelser til produktionen. Landbrugssektorens produktion medfører
således en faktorindkomst på 23 milliarder kroner i forarbejdningsindustrien - hovedsageligt slagte-
rier og mejerier. Andre sektorer som fx maskinstationer, leverandører af anlæg m.v. leverer varer til
landbrugssektoren svarende til en faktorindkomst på 22 milliarder kroner. Inklusiv følgeindustri
skønnes landbrugssektoren at have en samlet beskæftigelse på omkring 153.000 fuldtidsbeskæftige-
de.

Opgøres landbrugssektorens direkte og indirekte produktion og beskæftigelse bidrager sektoren
med omkring 7% af den samlede faktorindkomst og 6% af den samlede beskæftigelse i Danmark.
Landbrugssektoren indgår som en grundpille i det, der betegnes fødevareressourceområdet16, der er
et af Danmarks væsentligste ressourceområder med ca. 20% af de beskæftigede i de private erhverv
samt en eksportværdi på over 100 milliarder kroner eller godt 25% af Danmarks eksport.

Samtidig er landbruget et stærkt subsidieret erhverv. Der findes EU- og nationale støtteordninger
indenfor både den vegetabilske produktion og den animalske produktion, jf. tabel IV.2. De natio-
nale ordninger er for en vis del medfinansieret af EU som led i gennemførelsen af EU-landenes
fælles landbrugspolitik.

De nationale ordninger tæller eksempelvis medfinansiering af støtte til udviklings af landdistrikter-
ne, herunder tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og tilskud til fremme af økologisk
jordbrug. De 100% EU-finansierede EU-ordninger tæller hovedsageligt eksportstøtte, produktions-
tilskud samt hektarstøtte. Eksportstøtten ydes for at udligne, at verdensmarkedsprisen for land-
brugsvarer normalt er lavere end markedsprisen i EU. Produktionstilskud ydes for at sikre en renta-
bel produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forarbejdning og afsætning af EU-
producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer og industriprodukter. Hektar-
støtten ydes til såvel dyrket som braklagt areal.

Ved ændringen af EU´s landbrugspolitik i 1993 og udbygningen heraf med Agenda 2000 drejes
landbrugsstøtten fra en prisstøttepolitik til et areal- og dyreenhedsbaseret princip. Dette vurderes
                                                
16 Fødevareressourceområdet omfatter hele værdikæden fra primær producent over forarbejdning til salg inden for det
samlede fødevareområde.
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over tid at  ville føre til en mere ekstensiv og dermed mindre miljøbelastende landbrugspolitik.
Hertil kommer den øgede satsning på støtte til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Tabel IV.2. Tilskud til landbrugssektoren, bruttotal i millioner kroner (1).
________________________________________________________________________________
År                                             1994                     1997                          2000                            2001 
Nationale ordninger                 1.384                    1.682                         2.065                           1.588
Konsulentvirksomhed i jordbr.   131                       136                            140                              121 
Støtte til udv. af landdistr.          138                       209                            409                              394
Støtte til jordbr. strukturudv.      325                      355                            311                              142
Produktudv.                                146                       210                            401                              176
Tilskud til yngre jordbrugere       97                       103                            117                              128
Prod.- og promilleafg.fonde       163                       229                            267                              283
Tilskud til forskning                   134                      140                             199                              232
Øvrige nationale ord.                 250                      300                             222                              111   

EU-ordninger                         10.963                    8.939                         9.247                           9.528 
Produktionstilskud                   1.791                    1.356                         1.586                           1.590
Hektarstøtte                             4.084                    4.683                         4.693                           4.980
Eksportstøtte                            4.875                    2.857                        2.944                            2.951
Øvrige EU-ordninger                 213                         43                             24                                   8
I alt                                        12.347                  10.621                       11.312                         11.150 
________________________________________________________________________________
En del nationale ordninger er medfinansieret af EU (233 millioner kroner i 2001. EU-ordningerne er fuldstændig finansieret af EU. I
de nationale ordninger indgår også forskningsmidler, som i 2001 udgør 232 millioner kroner. Det skal bemærkes, at tilskudsudviklin-
gen fra 2000 til 2001 ikke umiddelbart er sammenlignelig. Det skyldes overgangen til ny tilsagnsbudgettering fra finanslovsforslaget
fra 2001. Opgøres tilskud i 2001 efter udbetalinger (så direkte sammenligning bliver mulig), vil de totale tilskud stige med 368 milli-
oner kroner.

2.2. Landbrugserhvervets konkurrenceevne og eksport

Fremme af et bæredygtigt landbrug med optimal hensyntagen til miljø og natur ske på en måde, så
erhvervets konkurrenceevne på kort og lang sigt opretholdes. De rammer, der udformes for erhver-
vet, må derfor udformes under hensyntagen til blandt andet de markedsmæssige realiteter. Indenfor
disse rammer vil det være op til den enkelte landmand løbende at tilpasse sin produktion og pro-
duktionsform.

Tabel IV.3. Landbrugets produktionsværdi i milliarder kroner.
År Milliarder kroner

1990-1994 (gns.) 56
1996 59
1997 60
1998 54
1999 52

Det er regeringens mål, at landbrugserhvervet under hensyntagen til vandmiljø, natur og kulturmiljø
fortsat skal have en betydende produktion i hele landet. Landbrugssektoren er en væsentlig del af
fødevaressektoren, som er en af de største erhvervssektorer i Danmark. Den er en helt central er-
hvervssektor i regeringens bestræbelser på at fastholde og forbedre forudsætninger for det holdbare
samfund. Landbrugserhvervet er samtidig en af hovedaktørerne for udviklingen i landdistrikterne.
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Den danske fødevaresektor er som nævnt stærkt eksportorienteret, og dansk landbrug afsætter stør-
stedelen af produktionen uden for Danmark, dels i EU's indre marked, dels på verdensmarkedet.

Tabel IV.4. Landbrugseksporten
År Milliarder kroner

1990 48
1996 50
1997 54
1998 49
1999 50

2.3.  Priser på input og output

Som storeksportør til tredielande vil salgspriserne i dansk landbrug være meget påvirket af prisud-
viklingen på verdensmarkedet. Denne udvikling vil blive yderligere forstærket i kraft af den stigen-
de liberalisering i verdenshandlen. Dansk landbrug har dog mulighed for bl.a. ved produktudvikling
at skabe nicheproduktioner, hvor priskonkurrencen vil være mere begrænset.

Priserne for landbrugets rå- og hjælpestoffer vil i større udstrækning kunne påvirkes af nationale
forhold, der dels kan have indflydelse på udbuddet og dels påvirke prisniveauet. EU-lovgivning
umuliggør subsidiering af inputpriser, men andre forhold som beskatning og afgifter kan i varieren-
de udstrækning påvirke prisniveauet. Kapitalindsatsen vil også i nogen udstrækning kunne påvirkes
af nationale forhold.

Priser og naturligvis også lønninger kan ligeledes have indflydelse på produktionsmetoden, fx kan
et højt lønniveau afgøre om arbejdskraft erstattes med kapital, fx en malkerobot.

2.4.  Forbrugerkrav og phytosanitære forhold

Det er af afgørende betydning for fødevareområdet, at der fortsat kan produceres fødevarer, der kan
konkurrere på globale vilkår. Vilkårene for afsætning af fødevarer er gennem de senere år blevet
skærpet, bl.a. på baggrund af, at forbrugere verden over stiller flere og mere specifikke krav til fø-
devarerne.  Disse skal først og fremmest være sikre, sunde og ernæringsrigtige. Herudover stilles
der større og større krav til såkaldte immaterielle kvaliteter ved fødevarerne, f.eks. de dyrevel-
færdsmæssige og natur- og miljømæssige forhold, der er forbundet med produktionen.

Undersøgelser har ofte vist, at den enkelte forbruger i højere grad ønsker at vælge produkter, der ta-
ger hensyn til natur, miljø, dyrevelfærd osv., end man vælger i praksis, når priserne vurderes. Uan-
set dette har de aktuelle husdyrsygdomme som BSE og mund- og klovsyge demonstreret de meget
mærkbare markedsmæssige konsekvenser af den vægt, sundhedshensynet tillægges. Tilsvarende er
også plantesundhed afgørende for muligheden for eksport af planter, uanset dette ikke har samme
bevågenhed i medierne.

2.5.  Teknologi og viden

Konkurrencen presser konstant til mere rentabel produktion gennem bl.a. teknologisk udvikling og
øget viden, som i Danmark især formidles gennem organisationerne, specielt landbrugets konsu-
lenter. Konkurrencen presser også til øget specialisering ikke blot mellem landbrug og forsynings-



87

og forarbejdningsvirksomheder, men også inden for selve landbruget, hvor dette forstærker struk-
turudviklingen og fører til færre og større bedrifter. 

Igennem de seneste årtier har samfundets miljøkrav til landbruget bevæget forskningen og den tek-
nologiske udvikling i retning af på samme tid at imødekomme samfundets miljøkrav og mar-
kedskræfterne. Eksempler herpå er præcisionsdyrkning,  udvikling af  vejrstationer, gyllebeholdere
og nye måder at udbringe og nedfælde gylle, PC-planteværn osv., hvor bl.a. indsatsmidlerne mini-
meres til fordel for både miljø og økonomi. Ligeledes er den økologiske dyrkningsform udviklet til
konkurrencedygtighed i forhold til markedet (dog med støtte i overgangsfasen).

2.6. Referencer

1. Finansministeriet (2000). Miljøvurdering af finanslovsforslaget for 2001.
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3. Regulering

Landbruget er reguleret gennem lovgivning af mange forskellige hensyn. Ud over hensyn til natur
og miljø er der også hensyn til f.eks. veterinære forhold, fødevarekvalitet, husdyrvelfærd, struktur
og økonomi.

Her omtales kort forskellige former for regulering, der påvirker landbrug og natur- og miljøforhold.

3.1.Internationale konventioner, EF/EU-direktiver og nationale handlingsplaner

Herunder nævnes alene helt centrale konventioner, direktiver og nationale handlingsplaner af rele-
vans for natur og landbrug i Danmark. Andre konventioner, direktiver og handlingsplaner har også
betydning, men det er ikke hensigten med denne rapport at give et samlet overblik – alene at antyde
sammenhængen mellem det internationale og nationale niveau i udviklingen af lovgivning og kra-
vene til forvaltningspraksis.
 
Implementeringen af Konventionen om den biologiske mangfoldighed fra 1992 – Biodiversitets-
konventionen – i dansk naturforvaltning og i sektorerne er helt central for Wilhjelmudvalgets arbej-
de med at sikre og fremme den biologiske mangfoldighed i Danmark. Konventionen lægger i artikel
6 op til, at alle kontraherende parter – det vil p.t. sige 180 stater, herunder Danmark, og Den Euro-
pæiske Union – i overensstemmelse med deres særlige vilkår og muligheder skal:

 Udvikle nationale strategier, planer eller programmer for bevaring og bæredygtig udnyttelse af
den biologiske mangfoldighed eller i dette øjemed tilpasse eksisterende strategier, planer eller
programmer, som blandt andet skal baseres på de af denne konventions foranstaltninger, der er
relevante for den pågældende kontraherende part

 Så vidt muligt og alt efter omstændighederne, integrere bevaring og bæredygtig udnyttelse af
den biologiske mangfoldighed i relevante sektorale eller tværsektorale planer, programmer og
politikker.

Direktivet om beskyttelse af vilde fugle fra 1979 – Fuglebeskyttelsesdirektivet - forpligter med-
lemslandene til at udpege og sikre levesteder for bestemte arter af ynglefugle og regelmæssigt tilba-
gevendende trækfuglearter. Der er udpeget 111 EF-fuglebeskyttelsesområder omfattende ca.
973.000 hektar, hvoraf knap 75% er beliggende på søterritoriet. De resterende arealer i beskyttel-
sesområderne omfatter ca. 5% af Danmarks samlede areal. Heraf er en stor del i forvejen beskyttet
gennem fredninger eller via Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser. 

Direktivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter fra 1992 – Habitatdirektivet - supple-
rer de EF-bestemmelser om naturbevaring, der findes i Fuglebeskyttelsesdirektivet. Habitatdirekti-
vet er, sammen med Fuglebeskyttelsesdirektivet, EU´s bidrag til opfyldelsen af Biodiversitetskon-
ventionen. Habitatdirektivet opstiller en fælles ramme for  bevaring af naturtyper samt af planter og
dyr, bortset fra fugle, og af de naturlige levesteder for planter og dyr. Der skal sikres en gunstig be-
varingsstatus for naturtyper og planter og dyr af betydning for EU. I henhold til direktivet skal der
tillige skabes et net af ”særlige bevaringsområder”, der går under betegnelsen Natura 2000 og som
skal bestå af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Danmark har hidtil udpeget 194 habi-
tatområder med et samlet areal på ca. 1.000.000 hektar, hvoraf 72% er hav og 28% er land. Udpeg-
ningen er ikke endelig, og i 2001 er der fremlagt forslag om yderligere et antal habitatområder, som
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vil øge det danske habitatareal på land med ca. 20.000 hektar. Der er i dag ca. 95%´s overlap mel-
lem EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder.

EU´s direktiv om vandbeskyttelse i Europa – Vandrammedirektivet – trådte i kraft i 2000. Direkti-
vet vil fremover blive omdrejningspunktet for forvaltning af EU-landenes vandområder men også
have betydelig indflydelse på arealanvendelsen i vandområdernes oplande. Implementeringen af di-
rektivet i dansk lovgivning giver anledning til en fornyelse af den måde Danmark fastsætter mil-
jømål for vandområder på. Med Vandrammedirektivet sættes der øget fokus på at sikre gode leve-
vilkår for planter og dyr og målet er at beskytte vandløb, søer, overgangsvande (flodmundinger, la-
guner o.l.), kystvande og grundvand i EU. Vandrammedirektivet skal fx sikre, at diffus forurening
forebygges og kontrolleres, hvilket skal ske blandt andet gennem vandområdeplaner udarbejdet af
den ansvarlige myndighed for et vandområdedistrikt. Sådanne vandområdeplaner skal sammenfatte
vandområdets karakteristika og indeholde en oversigt over den menneskelige påvirkning af
vandområderne  

Konventioner og direktiver kommer i en fremadskridende proces til udtryk gennem nationale hand-
lingsplaner og strategier og gennem implementering i dansk lovgivning og forvaltningspraksis. Her
skal – uden nærmere omtale – af direkte relevans for natur og landbrug fra de seneste ca. 15 år
nævnes en række handlingsplaner og strategier:

 NPO-planen 1985
 Pesticidhandlingsplan 1986
 Vandmiljøplan I 1987
 Marginaljordsstrategien 1987
 Handlingsplan for fredninger 1989
 Bæredygtighedsplanen 1991
 Grundvandsstrategien 1994
 Aktionsplan I for fremme af økologisk jordbrug 1995
 Strategi for bevaring af den biologiske mangfoldighed 1995
 Vandmiljøplan II 1998
 Aktionsplan II for fremme af økologisk jordbrug 1999
 Pesticidhandlingsplan II 1999
 Ammoniakhandlingsplan 2001 

3.2.National lovgivning

En række love kan anvendes i reguleringen af natur- og landbrugsområdet. I dette kapitel præsente-
res de vigtigste blandt en række love.

3.2.1. Landbrugsloven

Landbrugsloven har til formål at sikre landbrugsjorden og det omgivende miljø, så både erhvervets
udviklingsmuligheder og konkurrenceevne samt natur-, miljø- og landdistriktsinteresser tilgodeses.
 
For at fremme dette brede formål regulerer loven først og fremmest landbrugsstrukturen, hvor selv-
eje er grundstenen i loven. Selveje sikrer sammenhæng mellem ejer og producent, og dermed mel-
lem ejerskab og driftsherreansvar. Selvejet er desuden medvirkende til at fremme de langsigtede in-
vesteringer i produktionsapparatet, hvor landmanden og dennes familie selv kan nyde godt af det
arbejde, der præsteres i bedriften. Adgangen til at lade bedriften gå i arv bidrager også til en for-
svarlig og bæredygtig drift af jorderne. 
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Loven indeholder således regler om bopælspligt og selveje. En køber skal have en jordbrugsmæssig
uddannelse og selv drive ejendommen, hvis den er over 30 ha. Loven fastsætter rammer for ejen-
dommenes størrelse, for ejerskab af flere ejendomme, for selskabserhvervelse og for omlægning af
jorder mellem landbrugsejendomme (udstykninger, sammenlægninger, arealoverførsler), samdrift
og forpagtning m.m. Forpagtninger af jorder til samdrift med egen jord omfatter omkring 25 % af
det dyrkede areal.

Lovens krav om forsvarlig erhvervsmæssig drift omfatter også hensyntagen til natur og miljø. Der
er således fastsat detaljerede regler for hvor stort dyrehold, der må etableres på den enkelte land-
brugsejendom og om egen andel af den jord, der er nødvendig for udbringning af husdyrgødningen.
Ligeledes er der efter loven regler om transport af husdyrgødning. Endelig indeholder loven forbud
mod skovtilplantning i de områder, der i regionplanen er udpeget som områder, hvor skovplantning
er uønsket.

Offentlige myndigheder kan erhverve landbrugsjord til de formål, de varetager. Som eksempler på
offentlig erhvervelse af landbrugsjord kan nævnes Skov- og Naturstyrelsens opkøb af landbrugsjord
til naturgenopretningsprojekter og statslig skovrejsning og kommunernes erhvervelser til byudvik-
ling m.m. Både amter og kommuner kan købe jord til beskyttelse af grundvand, idet dog beskyttel-
sen også kan ske ved frivillige aftaler om dyrkningsbegrænsninger.

Præsteembedernes jord udgjorde ved seneste opgørelse i 1994 ca. 17.000 ha fordelt på ca. 650 brug.
Der foreligger en gammel aftale om, at driften af præstegårdsjorderne skal svare til landbrugslovens
regler, og størstedelen drives ved bortforpagtning, normalt til samdrift med bestående landbrug i
området. 

En del jorder, de såkaldte frijorder, er ikke underlagt landbrugspligt. Der er pålagt forkøbsret på en
del af frijordene gennem jordkøbsloven med henblik på videresalg til en landbrugsejendom, hvor-
ved arealerne efterfølgende er underlagt landbrugspligt.

3.2.2. Gødningsloven

Lov nr. 472 af 1. juli 1998 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække – Gødnings-
loven – med tilhørende bekendtgørelser har til formål gennem gødningsplaner og –regnskaber at
begrænse udvaskning af kvælstof fra landbrugsjorder til vandmiljøet. 

Med gødningsplaner og regnskaber sigtes mod dels at der etableres plantedække på 65% af de dyr-
kede marker om efteråret for at tilbageholde kvælstof. Dels at der udarbejdes en gødningsplan,
hvori landbrugsvirksomhedens samlede kvælstofkvote planlægges ud fra fastsatte kvælstofnormer,
og at der efter udløbet af planperioden udarbejdes et gødningsregnskab for at redegøre for forbruget
af kvælstof.

I 1987 trådte bestemmelserne om grønne marker i kraft. Siden da er ordningerne med henblik på re-
duktion af kvælstofudledningen blevet udbygget.

I forbindelse med gennemførelsen af Vandmiljøplan II i 1998 blev indført afgift på handelsgødning.
Landbrugsvirksomhederne kan fritages for at betale afgiften, hvis de tilmelder til Plantedirektoratets
register for afgiftsfritagelse. Hvis en landbrugsvirksomhed har mere end 10 dyreenheder, mere end
1,0 dyreenhed pr. hektar eller modtager mere end 25 tons anden organisk gødning end husdyrgød-
ning om året, er den pligtig til at stå i registeret. Alle virksomheder, der er tilmeldt registeret for af-
giftsfritagelse, skal følge bestemmelserne i lov og bekendtgørelser herunder udarbejdelse af mark-
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og gødningsplan og gødningsregnskab. Mark- og gødningsplaner skal opbevares i 5 år. Manglende
indsendelse af gødningsregnskab kan straffes med bøde.

Der foretages hvert år fysisk kontrol på et antal virksomheder i form af kontrol af markplan, gød-
ningsplan eller gødningsregnskab. De virksomheder, Plantedirektoratet udtager til fysisk kontrol af
gødningsregnskab, udvælges dels tilfældigt dels efter en risikovurdering fx ud fra de indberettede
tal i det indsendte gødningsregnskab.

3.2.3. Jordfordelingsloven og Jordkøbsloven

Loven fastlægger proceduren for gennemførelse af jordfordelinger mellem landejendomme. Ved
jordfordeling skal det tilstræbes, at arealer i det åbne land fremover er beliggende så hensigtsmæs-
sigt som muligt i forhold til deres anvendelse. Det skal således tilstræbes, at ejendommenes arron-
dering og struktur forbedres ved jordfordelingen med henblik på at opnå en bedre erhvervsmæssig
udnyttelse af ejendommene samt en reduktion i færdslen med landbrugsmaskiner på offentlige veje.

Jordfordeling kan endvidere anvendes i forbindelse med køb eller salg af arealer til naturgenopret-
ningsprojekter, naturpleje, skovtilplantning, sikring af drikkevandsområder, rekreative områder og
større anlægsprojekter m.v. samt til at fremskaffe erstatningsjord af hensyn til gennemførelse af så-
danne projekter. Jordfordeling anvendes også i forbindelse med etablering af vådområder under
vandmiljøplan II. Til brug for jordfordeling i forbindelse med projekterne er det vigtigt at erhverve
arealer udenfor projektområderne. Disse puljejorder har stor betydning for gennemførelse af jord-
fordelingerne, da jordfordeling bygger på forhandlingsløsninger med de deltagende lodsejere.

Jordkøbsloven giver mulighed for ved aftale med ejeren at erhverve fast ejendom

• for som led i strukturudviklingen at fremskaffe jord til oprettelse eller supplering af jordbrug
eller at tilvejebringe en bedre jordfordeling mellem jordbrug

• hvis det i særlige tilfælde skønnes nødvendigt af hensyn til bevarelse af landskabet og det land-
skabelige miljø,

• til brug for jordomlægninger for at afbøde de jordbrugsmæssige gener ved ikke-
jordbrugsmæssige aktiviteter i landbrugsområder, eller

• for at fremskaffe jord til oprettelse af havekolonier.

Køb af landbrugsarealer efter jordkøbsloven er fritaget for at opfylde landbrugslovens erhvervelses-
regler. Ved afhændelse skal landbrugslovens regler dog følges. Udstykninger i forbindelse med køb
efter jordkøbsloven skal ikke forelægges planmyndighederne i henhold til planloven.

Jordkøbsloven gør det muligt at købe puljejord eller erstatningsjord til jordfordeling f.eks til natur-
genopretningsprojekter eller etablering af vådområder under VMPII. Det er Direktoratet for Føde-
vareErhverv, der har beføjelserne til at købe og sælge i henhold til Jordkøbslovens bestemmelser.
Bemyndigelsen er endvidere delegeret til Den Sønderjyske Jordfond og til amternes regionale jord-
købsnævn foreløbig i Viborg og Nordjyllands amter.

3.2.4. Miljøbeskyttelsesloven

Loven regulerer landbrugets erhvervsudøvelse, især gennem godkendelser og bestemmelser om
placering af virksomhed og om forureningsbegrænsning af driften. Etablering af husdyrbedrifter
med mere end 250 dyreenheder (slagtekyllinger dog 100 DE) kræver forudgående miljøgodkendel-
se. En miljøgodkendelse indeholder vilkår om bl.a. virksomhedens størrelse og placering, hvor
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mange dyr, der må være, og der vil være bestemmelser om hygiejne, begrænsning af lugt og støj
m.m. En godkendelse indeholder også vilkår om, at gylleaftaler skal fremsendes til kommunen.
Godkendelser kan tages op til revision efter 8 års forløb.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Husdyrgødningsbekendtgørelsen udstedt efter miljøbeskyttelsesloven indeholder regler om lokalise-
ring af erhvervsmæssigt dyrehold, indretning af stalde og gødningsopbevaringsanlæg, opbevarings-
kapacitet samt om anvendelse af husdyrgødning.

I reglerne om anvendelse af husdyrgødning fastsættes bl.a., at der på kvægbrug højst må udbringes
husdyrgødning fra 2,1 eller 2,3 DE pr. ha pr. år afhængig af afgrødesammensætning, på svinebrug
og brug uden husdyr højst 1,7 DE pr. ha pr. år og på andre brug højst 2,0 DE pr. ha pr. år. Disse be-
stemmelser skærpes i august 2002 (der forventes nye husdyrgødningsnormer i 2001).

Reglerne skal sikre, at den enkelte bedrift har adgang til et tilstrækkeligt areal til udbringning af
husdyrgødningen. Ved opgørelse af de arealer, der er til rådighed hertil, fraregnes arealer, som ikke
har et gødningsbehov, og arealer, hvor husdyrgødning under normale omstændigheder ikke kan ud-
bringes. Hvis husdyrgødningsproduktionen er større, end hvad der kan udbringes på ejendommens
eget areal, skal der foreligge en skriftlig aftale om udbringning på andre arealer.

Harmonireglerne sætter en øvre grænse for husdyrtætheden. Lokaliseringsreglerne har betydning
for placering af stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

Indsatsplaner
Miljøbeskyttelsesloven indeholder regler, der indebærer, at der kan fastsættes nærmere regler for
placering af husdyrbrug i indsatsområder udlagt i henhold til vandforsyningsloven, og som kan
danne grundlag for ekspropriation af eksisterende lovlig landbrugsdrift med henblik på beskyttelse
af grundvandsressourcerne i disse områder.

3.2.5. Planloven

Planloven har til formål at sikre at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige
interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklin-
gen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelsen af dyre- og
plantelivet. 

Loven sigter særligt på, at: 

• der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig
udvikling i hele landet og i de enkelte amtskommuner og kommuner. 

• der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
• de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource
• forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges og 
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• offentligheden i videst mulig omfang inddrages i planlægningsarbejdet

Planloven fastlægger, hvorledes planerne tilvejebringes og hvilke forhold, der skal planlægges for.
Desuden rummer planloven landzonereglerne (se nedenfor). 

Landzonebestemmelserne
Landet er opdelt i byzone, landzone og sommerhusområder. Planlovens udgangspunkt er, at der i
landzone ikke uden tilladelse må foretages udstykninger, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i
anvendelsen af bestående bebyggelse og bebyggede arealer. Landbrug, skovbrug og fiskerierhvervet
er i dag ikke omfattet af dette generelle krav om tilladelse hvis byggeriet er erhvervsmæssigt nød-
vendigt for ejendommens drift, eller der er tale om at tage bebyggelse eller arealer  i brug til land-
brug eller skovbrug eller fiskeri. Udstykninger, der fortages på grundlag af en erhvervelse efter
jordkøbsloven til et regionalt jordkøbsnævns formål er også undtaget tilladelseskravet.

Disse undtagelsesbestemmelser betyder blandt andet, at det ikke er muligt gennem landzone-
administrationen, at regulere landbrugets strukturudvikling i forhold til de mål, der er besluttet i
planerne.  

Lokalplaner
I planloven er kommunalbestyrelserne bemyndiget til at fastlægge bestemmelser om en række for-
hold gennem lokalplanlægning. Kerneområder for lokalplaner er regulering af udstykning, bebyg-
gelse samt anvendelse af arealer og bygninger, bl.a. for at undgå miljøgener. En lokalplan er bin-
dende for den enkelte grundejer. En lokalplan medfører ikke en pligt til at ændre lovligt bestående
forhold.

En lokalplan for landzonearealer udenfor landsbyer, der fastlægges til jordbrugsmæssig anvendelse
kan ikke indeholde bestemmelser om: ejendomsstørrelse og –afgrænsning, bebyggelsers beliggen-
hed, bygningsanvendelse eller udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer,
herunder terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt.

Undtagelsesbestemmelser betyder blandt andet, at det heller ikke er muligt gennem lokalplaner, at
regulere landbrugets strukturudvikling i forhold til de mål, der er besluttet i planerne.  

Offentlighedens debatmuligheder
Region- og kommuneplanlægning er omfattet af krav om offentlighedens inddragelse. Amtsrådene
henholdsvis kommunalbestyrelserne skal således før en planrevision indkalde ideer til revisionen
fra borgere, erhverv, foreninger m.v. og efterfølgende udsende deres forslag til revision til en of-
fentlig debat i mindst 8 uger. 

Det er en vigtig proces til først og fremmest at fremme en debat om planernes mål, rækkevidde,
konsekvenser og muligheder for gennemførelse. Det er også en vigtig proces for at lokale syns-
punkter kan komme til orde, og give amtsråd og kommunalbestyrelser mulighed for at inddrage an-
dres synspunkter direkte i deres beslutninger omkring planerne.   
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3.2.6. VVM-regler

Efter planloven er der krav om, at større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt,
ikke må påbegyndes, før der er redegjort for anlægget forventede konsekvenser og fastlagt ret-
ningslinier i regionplanen om anlæggets placering og udformning (VVM-pligt). 

Der skelnes mellem obligatorisk VVM-pligtige anlæg og anlæg, hvor der skal foretages et skøn i
den forstand at de bliver VVM-pligtige, hvis det skønnes at anlæggene kan have en væsentlig ind-
virkning på miljøet. VVM-pligtige anlæg kan ikke etableres, uden at amtsrådet har vedtaget et regi-
onplantillæg for anlæggets lokalisering og der er meddelt behørige tilladelser efter anden lovgiv-
ning, primært Miljøbeskyttelsesloven.

De kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på
miljøet, omfatter tre forhold: anlæggets karakteristika, den potentielle miljøpåvirkning og den mil-
jømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget. For sidstnævnte
forhold gælder, at navnlig følgende skal tages i betragtning: naturressourcernes relative rigdom,
kvalitet og regenereringskapacitet i området og det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærk-
somhed på vådområder, kystområder, bjerg- og skovområder, reservater og naturparker, Vadehavs-
området, områder der er registreret, beskyttet eller fredet, EF-fuglebeskyttelsesområder og -
habitatområder samt områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. 

I VVM-sagsbehandlingen for husdyrbrug er det erfaringen, at et afslag på ansøgning om udvidelse
eller etablering tæt på et sårbart naturområde stiller krav om dokumentation for, at det ansøgte an-
læg vil påvirke naturområdet væsentligt, set i forhold til øvrig påvirkning. En konkret sagsbehand-
ling efter VVM-reglerne kan således ikke erstatte den generelle regulering.

3.2.7. Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven, der sammenfatter den tidligere lovgivning om naturfredning, sandflugtsbe-
kæmpelse og naturforvaltning, har til formål:

 at beskytte naturen med dens indhold af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de land-
skabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier

 at forbedre, genoprette eller tilvejebringe arealer af betydning for ovennævnte
 at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne

for friluftslivet.

Ud over reglerne om beskyttede naturtyper (se herunder) indeholder loven regler om sten- og jord-
diger, fredninger (se kapitel 4.3.5.), offentlighedens færdsel i naturen, naturpleje, sandflugtsbekæm-
pelse samt regler om naturgenopretning (se kapitel 4.3.4.) og naturforvaltning.

Reglerne i Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttelse af naturtyper er en videreførelse og udvidelse
af den tidligere naturtypebeskyttelse efter §43-43b i Naturfredningsloven. Baggrunden for reglerne i
Naturbeskyttelseslovens §3 skal desuden findes i det omfattende arbejde med “Marginaljordsstrate
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gien” i midten og i slutningen af 1980´erne, der tog udgangspunkt i EU-Kommissionens grønbog og
den dokumenterede fortsatte nedgang i antallet af naturtyper, der er vokse- og levesteder for vilde
dyr og planter. 

Naturbeskyttelseslovens §3 forbyder ændringer i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over
100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra amtsrådet
er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vand-
løb. Der må heller ikke foretages ændringer i tilstanden af heder, moser og lignende, strandenge og
strandsumpe samt ferske enge og overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i for-
bindelse med naturlige søer, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

Hvor vidt et areal anses at være hede, mose, strandeng, fersk eng eller overdrev beror primært på
vegetationen, men andre forhold som fugtighed, beliggenhed og den landbrugsmæssige drift kan
også indgå i vurderingen. For den helt overvejende del af de beskyttede naturtyper giver kriterierne
ikke problemer i praksis, og der er kun få klagesager. En undtagelse udgør de ferske enge i marsk-
egnene.

Reglerne indebærer en generelt beskyttelse af de omfattede naturtyper, det vil sige, at de enkelte
naturtyper er beskyttet umiddelbart og direkte efter loven med den til enhver tid værende udstræk-
ning. Naturtyperne er dynamiske og kan over tid “vokse sig ind eller ud” af beskyttelsen. Fx kan et
hedeareal med tiden gro til og springe i skov, hvorefter arealet ikke længere er omfattet af §3, mens
et vedvarende græsningsareal, der ikke indgår i omdriften, og som ikke er blevet pløjet op regel-
mæssigt inden for de sidste 7-10 år, kan være beskyttet som engareal. Den registrering, som amter-
ne har foretaget af beliggenheden og udstrækningen af de beskyttede naturtyper, er vejledende og er
således primært et arbejdsredskab for administrationen og til oplysning for ejerne.

Et andet karakteristikum ved §3 beskyttelsen er, at den ikke kategoriserer de beskyttede naturtyper.
Man “værdisætter” ikke lokaliteterne. Større sammenhængende naturområder har naturligvis stor
beskyttelsesinteresse, men som det står i lovbemærkningerne, så det “navnlig for mindre naturloka-
liteter af betydning, at de ikke vurderes isoleret fra omgivelserne. Principielt gælder det således, at
interessen i at bevare fx en af de små naturlokaliteter ikke blot behøver at være den pågældende lo-
kalitets værdi i sig selv som levested for plante- og dyrearter. Interessen vil herudover ofte også
knytte sig til, at der ikke bliver forøgede afstande til lignende lokaliteter og dermed forringede
spredningsmuligheder for plante- og dyrelivet. Derfor må fx også de små naturlokaliteter, der er be-
liggende spredt i jordbrugsområderne, generelt søges bevaret i størst mulig udstrækning. Et område
betydning for plante- og dyrelivet behøver derfor ikke at have sammenhæng med en beliggenhed
inden for eller uden for de områder, som af fredningsmyndighederne er udpeget som særlige fred-
ningsinteresseområder”.

Den interesseafvejning, som finder sted, når amtet skal vurdere en ansøgning om dispensation til en
foranstaltning, som vil ændre naturtilstanden, er helt konkret. Som det er anført i lovbemærkninger-
ne, så er det “ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller økonomisk interesse i, at et
indgreb finder sted. Der må tillige enten være tale om et område, som ud fra fredningsmæssige hen-
syn vurderes uden særlig interesse, for at man eventuelt kan acceptere, at der sker indgreb i dets til-
stand, eller at det påtænkte indgreb i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning
af tilstanden i området”.

Som det fremgår af beskrivelsen af Naturbeskyttelseslovens §3, vil det være i strid med tankegan-
gen bag reglerne om beskyttelsen af en række naturtyper at differentiere reglerne - forstået på den
måde, at man generelt nedprioriterer beskyttelsen af de omfattede naturtyper i visse geografiske om-
råder af hensyn til fx jordbrugets interesse. Det fremgår endvidere, at amternes dispensationspraksis
er af afgørende betydning for beskyttelsesniveauet.
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Erfaringerne viser imidlertid også, at §3 beskyttelsen på den anden side ikke altid er tilstrækkelig til
at beskytte særligt sårbare områder så som næringsfattige naturtyper som hedemose, højmose og
overdrev. Den umiddelbare og direkte påvirkning af nærliggende naturområder på grund af udsiv-
ning af næringsstoffer fra landbrugsdriften er reguleret af §3, men lang fra enhver aktivitet uden for
et §3 område, som påvirker tilstanden, kræver dispensation efter §3. Deposition af ammoniak gen-
nem luften kan ligeledes være reguleret, men jo længere væk fra et §3 beskyttet område aktiviteten
finder sted, jo mere usikker er rækkevidden af §3 beskyttelsen.

Endelig sikrer §3 beskyttelsen heller ikke mod tilgroning, da der ingen forpligtelser er for ejeren til
at foretage naturpleje, ligesom der ikke er noget krav om at opretholde en ekstensiv landbrugsmæs-
sig udnyttelse, fx græsning eller høslæt, hvor det er forudsætningen for den beskyttede naturtypes
fortsatte beståen. Landbrugeren kan endvidere lovligt fortsætte sin hidtidige anvendelse i form af
gødskning og sprøjtning, hvilket er i overensstemmelse med, at der med §3 reguleringen er tale om
en generel, erstatningsfri regulering af ejendomsretten.

De §3 beskyttede arealer eksklusive vandløb og søer udgør ca. 347.000 hektar svarende til 8% af
landets areal.

Naturbeskyttelsesloven rummer herudover tillige blandt andet §4-beskyttelsen (sten- og jorddiger),
§13-beskyttelsen (2 meter bræmmer omkring fortidsminder) samt de konkrete fredninger efter lo-
vens kapitel 6.

3.2.8. Vandløbsloven og vandløbsregulativer

Dette kapitel er baseret på notatet “Status og trusler i forvaltningen og beskyttelsen af biodiversite-
ten i vandløb og søer” udarbejdet i Skov- og Naturstyrelsen og stilet til Wilhjelmudvalgets “Natur-
gruppe”. Det er herfra alene valgt at anvende materiale om Vandløbsloven og vandløbsregulativer.

For at forbedre afvandingen vurderes det, at 90% af vandløbene gennem tiden er blevet reguleret. I
Danmark er der ca. 64.000 km vandløb. Heraf er langt de fleste små bække. Af de ca. 22.500 km of-
fentlige vandløb er ca. 3.000 km rørlagte.

Med Vandløbslovens vedtagelse i 1982 blev det fastsat, at administrationen af loven skal tilstræbe
at sikre, at vandløbene kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de miljømæssige
krav til vandløbskvaliteten, som er fastsat i henhold til anden lovgivning. Vandløbsmyndigheden
skal således sikre, at vandløbene administreres, herunder vedligeholdes, under hensyntagen til de
miljømæssige krav, der blandt andet er fastsat for målsætningen af de enkelte vandløb i regionpla-
nerne. Gennem de seneste årtier er der udviklet metoder til skånsom vandløbsvedligeholdelse, der
samtidig sikrer god afstrømning.

Det beskyttelsesmæssige niveau i Vandløbsloven må vurderes som højt men visse steder meget de-
tailreguleret med kommunale og amtskommunale vandløbsmyndigheder og fastholdelse af landvæ-
senskommissioner til om nødvendigt at afgøre økonomiske spørgsmål. Beskyttelsen støttes af en re-
striktiv praksis i administrationen af tilladelser til nye rørlægninger af vandløb og via bestemmel-
serne om 2 meter dyrkningsfri bræmmer. 

Vandløbsloven giver stor mulighed for lokal fortolkning og praksis, når det drejer sig om fx vedli-
geholdelse/oprensning af vandløb, der udføres inden for de regulativmæssige rammer. Skånsom
vedligeholdelse udføres i et vist omfang i vandløb med A eller B målsætning, der er de højeste mål-
sætningsklasser. Men vedligeholdelsen fra myndighedernes side vurderes i mange tilfælde at være
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for hårdhændet, det vil sige, den rækker ud over, hvad der er afstrømningsmæssigt nødvendigt og
regulativmæssigt fastsat, hvilket er til skade for den biologiske mangfoldighed. Det er vurderet, at
hårdhændet vedligeholdelse og regulering er hovedårsagen i 23% af de tilfælde, hvor recipientkva-
litetsmålsætningen ikke er opfyldt (2). 

På denne baggrund kan det konstateres, at vandløbsvedligeholdelsen og regulativernes bestemmel-
ser herom bør være mere i fokus, hvis den biologiske mangfoldighed skal fremmes. Vandløbsmyn-
dighederne og deres udførende entreprenører skal være mere opmærksomme herpå. Samtidig kan
det være hensigtsmæssigt at bløde op på det regulativmæssige krav om vedligeholdelse særligt i fle-
re af de større vandløb med stor dybde og høj vandføring.

Et af Vandløbslovens aktive virkemidler er vandløbsrestaurering, som amter og kommuner kan
foretage. Med henblik på fremme af vandløbenes målsætning fastsat i amternes regionplanlægning
kan der søges om støtte hertil fra staten. De årlige beløb til vandløbsrestaurering er imidlertid be-
skedne. Der har siden 1982, hvor Vandløbsloven blev vedtaget, været afsat 3,1 millioner kroner på
de årlige finanslove og beløbet har aldrig været pristalsreguleret. Vandløbsrestaurering foretages
endvidere med støtte på ca. 2 millioner kroner årligt fra fisketegnsordningen. Da fisketegnsordnin-
gen årligt indbringer omkring 30 millioner kroner, kan det overvejes at øge beløbet til vandløbsre-
staurering med en større andel af fisketegnsmidlerne.

I dag administreres støtteordningen til vandløbsrestaurering af Skov- og Naturstyrelsen, og antallet
af ansøgninger har været stigende de seneste år. I 2000 fik kun 30% af ansøgerne tilsagn om støtte.
Som eksempel på vandløbsrestaureringsprojekter, hvortil der er givet støtte kan nævnes genåbning
af rørlagte vandløbsstrækninger, etablering af faunapassager, forlægning af vandløb, genslyngning
af regulerede vandløb og fjernelse af spærringer.

I perioden 1996-2000 har restaureringsprojekter for i alt 16,9 millioner kroner medført at 14,9 km
døde åstrækninger igen er blevet permanent vandførende, hvilket har forbedret miljøtilstanden væ-
sentligt og sikret permanent faunapassage til 819 km vandløb opstrøms opstemningerne. Ved 28
projekter har etablering af faunapassage erstattet en dårligt fungerende fisketrappe. 40 projekter har
sikret passage forbi opstemninger, der ikke var forsynet med fisketrappe eller lignende.

Vandløbsregulativer skal efter Vandløbslovens bestemmelser udarbejdes af vandløbsmyndigheden
for offentlig vandløb. Regulativer udarbejdes med henblik på at bringe vandløbene i overensstem-
melse med målsætningen for de enkelte vandløb og de indeholder blandt andet bestemmelser om
vandløbets skikkelse, dimensioner og/eller vandføringsevne, vedligeholdelse, sejlads samt beskri-
velse af beliggenheden af diverse anlæg, herunder opstemninger, broer og tilløb.

Nogle vandløb vedligeholdes på grundlag af en fastlagt geometrisk skikkelse, der i regulativet er
angivet som dimensioner udtrykt ved fastlagte bundkoter og bundbredder. Andre vandløb vedlige-
holdes på grundlag af en fastlagt vandføringsevne, der i regulativet er udtrykt som en fastlagt vand-
stand med dertil hørende vandføring.

Fælles for grundlagene for vedligeholdelse af vandløbene er, at vandløbsmyndigheden er forpligtet
til at sikre den fastlagte skikkelse eller vandføringsevne, men ikke berettiget til at forbedre den (gø-
re vandløbet større), da et sådant indgreb er en regulering, der kun kan gennemføres efter forudgå-
ende tilladelse efter Vandløbsloven. Er vandløbet omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, skal der
endvidere meddeles dispensation efter denne lov, før der kan meddeles tilladelse efter Vandløbslo-
ven.
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Regulativerne skal indeholde revisionsbestemmelser, så det sikres at det med jævne mellemrum
vurderes om ændringer i blandt andet plangrundlaget bør medføre justeringer af regulativet. Regu-
lativerne indeholder normalt bestemmelser om revision hvert 10. år.

3.3. Afgifter

Landbruget er ligeledes underlagt en række miljøreguleringer, der er baseret på økonomiske regule-
ringer, især afgifter. Visse af reguleringerne retter sig direkte mod landbruget, andre reguleringer er
af generel karakter, som herved også berører landbruget.

Siden 1. januar 1996 er afgiften på bekæmpelsesmidler beregnet ud fra varens detailpris. Afgiften er
differentieret, afhængig af hvilken kategori midler, der er tale om. I 1998 blev afgifterne væsentligt
forhøjet. Afgiften af insektmidler, kombinerede svampe- og insektmidler, midler mod utøj på hus-
dyr samt jorddesinfektionsmidler blev forhøjet til ca. 54 pct. mod tidligere ca. 37 pct. Afgiften af
ukrudtsmidler, svampemidler og vækstreguleringsmidler blev forhøjet til ca. 33 pct. mod tidligere
ca. 15 pct.

Provenuet som følge af afgiftsforhøjelsen fra 1996 føres tilbage til jordbrugserhvervet bl.a. via sus-
pension af 4,3 promille af den amtskommunale grundskyldspromille, som ellers er fastsat til 10.
Provenuet af afgiftsforhøjelsen i 1998 anvendes til fremme af økologisk omlægning og til en styrket
indsats for vandmiljøet, herunder initiativer under Vandmiljøplan II, opfølgning vedr. Bichel-
udvalget samt aktiviteter vedrørende vandbeskyttelse og pesticidrester.

I øjeblikket undersøger et udvalg under Skatteministeriet mulighederne for at omlægge pesticidaf-
giften fra en værdiafgift til en afgift på behandlingshyppighed.

Endvidere er der indført en afgift på handelsgødning for landmænd, der ikke aflægger gødnings-
regnskab.

Med henblik på at begrænse CO2- og SO2-udledningen opkræves CO2- og SO2-afgifter. Afgifternes
størrelse er afhængig af, om energiforbruget retter sig mod tunge processer, lette processer eller
rumopvarmning.

I forbindelse med energiintensive aktiviteter kan der indgås såkaldte aftaler om energieffektivise-
ring og –styring i virksomhederne. Herved kan afgiftsbelastningen bringes yderligere ned ved tunge
og lette processer.

Efter principperne for grønne afgifter kompenseres erhvervene for afgiften gennem tilbageførsel til
erhvervene. Dette sker gennem investeringstilskud til energibesparende foranstaltninger, pulje til
tilbageføring til selvstændige og tilbageførsel via arbejdsmarkedsbidraget mv. 

3.4.  Regionplanlægning 
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Planloven stiller krav om, at alle amter skal udarbejde og hvert fjerde år revidere deres regionplan.
Et centralt regionplantema i relation til sikring af biodiversitet og naturbeskyttelse er lovens krav
om udpegning naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt fastlæggelse af retnings-
linier til sikring af disse. 

Planloven fastlægger således at: ”Regionplanen skal på grundlag af en samlet vurdering af udvik-
lingen i hovedstadsområdet, henholdsvis amtskommunen indeholde retningslinier for varetagelsen
af bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser i det åbne land, herunder udpegningen og sikrin-
gen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser” (planlovens § 6, stk. 3, nr. 8).  

Der er tale om mange forskellige temaer, som amtsrådene skal tage stilling til i regionplanerne17.
I regionplanerne bliver de forskellige naturværdier og andre interesser i anvendelsen af arealerne
kortlagt og prioriteret i forhold til hinanden. Eventuelle konflikter mellem benyttelses- og beskyttel-
sesinteresser kommer derved tydeligt frem. 

Af regionplantemaer, der kan være i konflikt med biodiversitet og naturbeskyttelse, kan nævnes:
udpegning af områder til byvækst, til trafikanlæg, til skovrejsning, til særligt værdifulde landbrugs-
områder og til potentielle vådområder (jf. Vandmiljøplan II). I regionplanerne skal de konflikter
belyses og afvejes, som er forbundet med fx at hæve vandstanden for at etablere et vådområde til
opfyldelse af Vandmiljøplan II, i et område, der rummer værdifuld og sårbar mosevegetation. Og i
regionplanerne belyses og afvejes fx interessekonflikter mellem landbrugsudnyttelse og skovtil-
plantning.

                                                
17Regionplanerne skal rumme retningslinier for:
• arealudlæg til byzoner og sommerhusområder
• beliggenheden af større offentlige institutioner samt større trafikanlæg og andre tekniske anlæg
• beliggenheden af virksomhed m.v. hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggen-

hedskrav
• Større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad (VVM-pligtige enkeltanlæg)
• særlig værdifulde landbrugsområder
• beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket
• varetagelsen af bevaringsværdier  og naturbeskyttelsesinteresser i det åbne land, herunder udpegning og sikring af

naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
• de internationale naturbeskyttelsesområder (EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) I

medfør af bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder skal disse internationale naturbeskyttelsesområder indgå i regionplanerne.

• beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder (områderne skal samtidig udpeges som
SFL-områder)

• beliggenheden af arealer til fritidsformål
• anvendelsen af arealer til grus og andre naturforekomster i jorden
• anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne, herunder udpegning af områder med: ’særlige drikkevandsinte-

resser’, ’drikkevandsinteresser’ og ’begrænsede drikkevandsinteresser’ samt følsomme indvindingsområder, ind-
satsområder samt en prioritering af indsatsområderne

• kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, herunder delområder, hvori der skal gennemføres en for-
bedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land

• den i planloven fastlagte kystnærhedszone
Hovedstadens Udviklingsråd skal endvidere fastlægge regionplanretningslinier for vandforsyningen og spildevandsaf-
ledningen.
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Regionplanernes kort giver således et geografisk overblik over hvilke områder, de forskellige are-
alinteresser knytter sig til. I retningslinierne er disse interesser afvejet og prioriteret i forhold til hin-
anden. Retningslinierne er bindende for myndighederne og udgør et grundlag for deres administra-
tion af såvel planloven som øvrig sektorlovgivning, bl.a. naturbeskyttelsesloven.

Grundlaget for denne afvejning er de statslige udmeldinger til regionplanrevisionerne og amtsråde-
nes beslutninger. Der er således tale om en helhedsvurdering, som er karakteristisk for den sammen-
fattende fysiske planlægning i modsætning til planlægning og administration af de mange sektorlo-
ve med betydning for arealanvendelsen.

I Den statslige udmelding til regionplanrevision 2001 til amterne stilles der på naturområdet krav
om at udpege og fastlægge retningslinier for:  

• de internationale naturbeskyttelsesområder 
• andre sammenhængende naturområder (uden for de internationale naturbeskyttelsesområder)
• økologiske forbindelser 
• områder med store potentielle muligheder for gennem en aktiv indsats at udvikle sig til sam-

menhængende naturområder 

Disse 4 elementer skal tilsammen i henhold til udmeldingen udgøre et samlet grønt netværk. 

3.5.  Internationale beskyttelsesområder

Med bekendtgørelse nr. 782 af 1.m november 1998 om afgrænsning og administration af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder18 fastlægges afgrænsningen og administrationen af internationale
naturbeskyttelsesområder, der omfatter:

 EF-fuglebeskyttelsesområder (111 områder med et samlet areal på ca. 973.000 hektar, heraf
knap 75% på land).

 EF-habitatområder (194 områder med et samlet areal på ca. 1.000.000 hektar, heraf ca. 28% på
land).

 Ramsarområder (27 områder omfattende ca. 732.000 hektar fortrinsvis på søterritoriet.

Alle Ramsarområder er beliggende indenfor EF-fuglebeskyttelsesområder, der igen har ca. 95%´s
overlap med EF-habitatområderne.

Bevaringsmålsætningen for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en
gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområderne
er målsætningen endvidere, at beskyttelsen fremmes. Skov- og Naturstyrelsen forestår udarbejdel-
sen af retningslinier for og yder vejledning med hensyn til fastsættelsen af bevaringsmålsætninger
for områderne.

                                                                                                                                                                 
18 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979 med senere
ændringer (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), Rådets direktiv nr. 92/43 af 21. maj 1992 med senere ændringer (EF-
habitatdirektivet) samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af internationale betydning navnlig som
levested for vandfugle.
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De internationale naturbeskyttelsesområder skal optages i region- og kommuneplanerne, og der skal
fastsættes retningslinier i planerne i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse nr. 782. I
områderne må der ikke:

 Udlægges nye arealer til byzone eller til sommerhusområder.
 Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser o.l.
 Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., fx

lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg,
vindmølleklynger og parker, lossepladser og anlæg for deponering.

 Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Den myndighed, der er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den
lovgivning, der regulerer det pågældende forhold, må ikke give tilladelser, dispensationer, godken-
delser m.v., såfremt dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levesteder for arterne,
eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget
for.

3.6.  Nationale områdeudpegninger

I medfør af Naturbeskyttelsesloven er ca. 404.000 hektar omfattet af §3-beskyttelsen. Heraf er ca.
56.700 hektar søer mens de øvrige ca. 346.900 hektar udgøres af eng, strandeng, hede, overdrev og
mose. §3-beskyttelsen udløser ikke i sig selv mulighed for tilskud.

Med henblik på målretning af tilskudsmidler til privat skovrejsning er der udpeget ca. 186.000 hek-
tar skovrejsningsområder, svarende til ca. 5% af det åbne land. Der er endvidere udpeget ca.
830.000 hektar svarende til ca. 21% af det åbne land, hvor skovtilplantning er uønsket (1).

Der er endvidere udpeget ca. 845.000 hektar såkaldte mål 5b-områder og ca. 116.000 hektar
bjergdirektiv-områder (1). I begge tilfælde er udpegningen begrundet i en målretning af EU-tilskud,
herunder til landbruget.

Endelig er der udpeget Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) med henblik på en
målrettet anvendelse af de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, jf. afsnit 3.6.1 herunder.

3.6.1. SFL-områder

De geografisk målrettede MVJ-foranstaltninger er målrettet således, at der kun kan ydes tilskud til
arealer inden for SFL-områder. Formålet er at målrette midlerne til de områder, hvor der er mest
brug for dem. 

Udpegning af SFL-områder er en del af det administrative grundlag for de geografisk målrettede
miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. SFL-områderne udpeges af amterne på grundlag af deres
lokalkendskab til, hvilke områder der behøver yderligere beskyttelse af miljø- eller natur, end den
der gives i den øvrige lovgivning på disse felter.

Ved udpegningen af SFL-områder skal amterne sikre, at MVJ-foranstaltningerne kan anvendes mest
hensigtsmæssigt, således at der opnås den størst mulige positive effekt på natur og miljø for de giv-
ne ressourcer. Amterne skal derfor knytte de MVJ-foranstaltninger til de enkelte områder, som de
mener med fordel kan anvendes i det pågældende områder. 
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En forudsætning for, at MVJ-forantstaltninger kan bidrage til beskyttelse af natur og miljø er, at
jordbrugerne ønsker at indgå i ordningen. Det er således nødvendigt, at jordbrugerne forstår bag-
grunden for SFL-udpegningerne, er vidende om SFL-områdernes beliggenhed, samt formålet med
den konkrete udpegning. Udpegningen skal derfor foregå i samarbejde med lokale jordbrugsorgani-
sationer og andre relevante lokale interesseorganisationer. For at sikre offentlighedens indflydelse
på og kendskab til SFL-udpegningerne skal udpegningen foregå i overensstemmelse med Århus-
konventionen, og de konkrete SFL-områders beliggenhed skal bekendtgøres ved offentliggørelse af
kortmateriale.

Ved SFL-udpegningen skal amterne sikre, at der udpeges et tilstrækkeligt stort areal med SFL-
områder, så der er potentiale for at opfylde nationale målsætninger, herunder Vandmiljøplan II og
Pesticidhandlingsplan II. Amterne skal endvidere sikre, at SFL-områderne harmonerer med den fy-
siske planlægning for områderne og med nationale prioriteringer, herunder områder, der er omfattet
af Naturbeskyttelseslovens §3, samt internationalt udpegede beskyttelsesområder.

Direktoratet for FødevareErhverv udsender en vejledning til amterne indeholdende retningslinier for
udpegning af SFL-områder. Dette sker for at sikre, at udpegningerne også tager hensyn til nationale
interesser og prioriteringer. Direktoratet fører tilsyn med, at SFL-udpegningen sker i overensstem-
melse med retningslinierne. Der er dog ikke indført en egentlig godkendelsesordning.

SFL-områder varierer fra under 1 ha til over 7.500 og dækker et areal på ca. 462.000 ha heraf ca.
370.000 ha landbrugsareal. SFL-områderne fordeler sig på områdetyperne som følger (opgjort i
1999):

SFL-områder - Samlet størrelse i 1.000 ha
Følsomme grundvandsområder 89,0
Oplandsområder                 7,0
Denitrifikationsområder 32,8
Randzoner   4,2
Kystnære områder 38,9
Ferske lavbundsområder             143,5
Højbundsområder 30,7
Spredningskorridorer 23,4

3.7.  Referencer

1. Landbrugs- og Fiskeriministeriet (1996). Landbruget i planlægningen – planlægningens og
arealreguleringens betydning for landbruget. Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri.

2. Miljøstyrelsen (1997). Vandmiljø 97. Redegørelse nr. 4.
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4. Status over eksisterende tilskudsordninger af betydning eller potentiel betydning for na-
turbeskyttelsen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri administrerer en række tilskudsordninger indenfor
EU's landbrugspolitik. I dette kapitel redegøres kort for det nuværende indhold af de af landbrugets
tilskudsordninger, der er relevante i forhold til en status for integration af hensyn til natur og biodi-
versitet i landbruget.

Overordnede formål med tilskudsordninger til landbruget
Det overordnede formål med  EU's landbrugspolitik er at fremme, dvs. underbygge og udvikle, en
bæredygtig landbrugsproduktion – både økonomisk, socialt og miljømæssigt19. De tre bæredygtig-
hedsparametre vægter forskelligt i de forskellige tilskudsordninger. Tilskudsordningerne opdeles
traditionelt i markedsordningerne, der finansieres 100 procent af den fælles landbrugsfond (FEO-
GA), og strukturordningerne, hvor FEOGA finansierer op til 50 procent. Foruden de direkte regule-
ringer af markedet for landbrugsvarer omfatter markedsordningerne også hektarstøtten og husdyr-
præmierne. Strukturordningerne er i store træk samlet i landdistriktprogrammet. Ordningerne giver i
varierende grad mulighed for national udfyldelse af rammerne, således at landene kan tilpasse til-
skudsordningerne til bl.a. de nationale miljøforhold og fx supplere den bestående nationale miljøre-
gulering. 

Landbruget har stor betydning for beskæftigelse og indkomst i fødevaresektoren – og dermed både
for udviklingen i landdistrikterne og for den danske økonomi som helhed, herunder betalingsbalan-
cen i form af store eksportindtægter. Landbruget er også ansvarlig for produktion af fødevarer, der
tilgodeser krav om bl.a. sundhed, kvalitet og dyrevelfærd. Samtidigt har landbruget stor indflydelse
på miljø- og naturforhold i det danske landskab og vandområderne. Landbruget skal således tilgo-
dese mange forskellige hensyn og samfundsmæssige prioriteringer, hvilket også afspejles i de man-
geartede formål, som indgår i tilskudsordningerne til landbruget.
  
En række tilskudsordninger, som fx markedsordningerne, har primært økonomiske og indkomst-
mæssige formål, mens andre ordninger som fx tilskud til etablering af yngre jordbrugere og ø-
støtten primært har et socialt/strukturelt sigte. Andre ordninger som fx MVJ-foranstaltningerne har
primært et miljø- og naturmæssigt sigte, hvor tilskuddet udgør samfundets kompensation for anven-
delse af særlige miljøvenlige driftsformer.
   
På miljø- og naturområdet har Fødevareministeriet prioriteret indsatsen for forbedring af vandmil-
jøet. Denne prioritering er bl.a. sket i form af forskellige tiltag primært rettet mod reduktion af
kvælstoftab – men også rettet mod reduktion af pesticidanvendelse. Naturhensynet indgår som til-
skudsberettiget formål i Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne, og er integreret i landdi-
striktsprogrammet.

Prioriteringen af vandmiljøet kommer bl.a. til udtryk i det danske landdistriktsprogram, hvor især
ordningerne omkring miljøvenligt landbrug yderligere  er  rettet mod reduktion af kvælstoftab og
dermed i stigende grad skal bidrage til opfyldelse af målsætningerne i Vandmiljøplan II - f.eks.
gennem foranstaltninger som reduceret afvanding af landbrugsarealer. Også i relation til andre ord-
ninger i landdistriktsprogrammet ses prioriteringen af vandmiljøet afspejlet  - fx i kravene om over-
holdelse af god landbrugspraksis, der konkret er udmøntet som overholdelse af gældende lovgiv-
ning vedr. bl.a. gødningsplaner og dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb. 

                                                
19 Miljø anvendes her i den brede betydning, der omfatter både natur, biodiversitet og forureningsspørgsmål.
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Prioriteringen af vandmiljøet kommer også til udtryk i den danske implementering af miljøbetinget
landbrugsstøtte i markedsordningerne, hvor udbetaling af hektarstøtte og husdyrpræmier er afhæn-
gig af landmandens overholdelse af regler om bl.a. gødningsnormer og dyrkningsfrie bræmmer.

I forhold til prioriteringen bemærkes, at det er Fødevareministeriets opfattelse, at pleje af særligt
værdifulde naturområder i mange tilfælde går "hånd i hånd" med beskyttelsen af vandmiljøet. Be-
skyttelsen af vandmiljøet skal i øvrigt så vidt muligt tilrettelægges, så der også opnås en beskyttel-
se/pleje af naturen, herunder strandenge, moser m.v. MVJ-ordningen under landdistriktsprogram-
met omfatter en række foranstaltninger, der har til formål at fremme opretholdelse og pleje af bl.a.
ekstensive græsarealer. 

En række af landbrugets tilskudsordninger (som fx læhegn og MVJ) har naturbeskyttelse og –pleje
som delformål og indeholder dermed varetagelse af hensyn til natur og biodiversitet. Dertil kom-
mer, at andre tilskudsordninger som fx økologisk arealtilskud bidrager til natur og biodiversitet,
selvom disse hensyn ikke indgår i ordningernes specifikke formål, jf. fx også Pesticidhandlingspla-
nerne fra 1986 og 1999. 

Foruden landbrugets tilskudsordninger administrerer Fødevareministeriet også andre ordninger med
relevans for hensyn til natur og biodiversitet i landbruget, fx jordfordeling og tilskud til jordbrugets
konsulentvirksomhed. 

4.1. EU´s markedsordninger

Markedsordningerne omfatter en bred vifte af tilskudsordninger. I nærværende sammenhæng er
indkomststøtteordningerne hektarstøtte og husdyrpræmier relevante.

Indkomststøtteordningernes primære formål er at kompensere landmændene for de indkomsttab, der
følger af reduktion af mindstepriserne i EU. Markedsordningerne hektarstøtte og husdyrpræmier er
EU-ordninger, der er 100% finansierede af EU.

Den omlægning af landbrugspolitikken, der blev gennemført med 1992- og Dagsorden 2000 refor-
merne fra overvejende prisstøtte til hovedsagelig direkte støtte, må antages at have ført til en vis
ekstensivering af produktionen. Det skyldes, at de væsentligt lavere produktpriser har medført en
forringelse af bytteforholdet mellem produkternes pris og priserne på produktionsmidler og dermed
en tendens til nedsat anvendelse bl.a. af handelsgødning og kemiske bekæmpelsesmidler. Refor-
merne vil således have en generel positiv virkning på miljøet. 

Danmark har gennem en årrække arbejdet for, at der i stigende grad knyttes miljøkrav til markeds-
ordningerne, jf. betænkning nr. 1309 fra udvalget om Natur, miljø og EU's landbrugspolitik, januar
1996. Siden 1992-reformen er der sket en udvidelse af mulighederne for frivillig brak inden for
hektarstøtteordningen, og der er endvidere indført øgede muligheder for at braklægge arealer for at
tilgodese miljøhensyn. Dette er i Danmark udmøntet i form af adgang til særlige høje braklæg-
ningsprocenter i SFL-områder på op til 100 procent i visse amter, ligesom der er indført adgang til
at udlægge brak i randzoner med en bredde af 10 meter og en mindste størrelse på 0,10 ha langs alle
vandløb og søer. Brakarealer skal efter de generelle regler have en mindste størrelse på 0,30 ha og
en mindste bredde på 20 m.

Med Dagsorden 2000, nærmere bestemt ”den horisontale” rådsforordning nr. 1259/1999 om fælles
regler for de direkte støtteordninger, blev det bestemt, at medlemsstaterne – med henblik på at få
miljøet bedre integreret i markedsordningerne – skulle anvende ”passende” miljøforanstaltninger i
forbindelse med de direkte støtteordninger (miljøbetinget landbrugsstøtte).
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Disse miljøforanstaltninger kan ifølge forordningens artikel 3 omfatte:

 støtte til gengæld for forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug.
 generelle obligatoriske miljøkrav.
 særlige miljøkrav, der udgør en betingelse for støtten .

Med hensyn til miljøkravene gælder det, at Danmark har betydelige problemer med udvaskning af
kvælstof/nitrat i de ferske vande (åer og søer) og videre til de kystnære farvande. Med henblik på
opfyldelse af Nitratdirektivet har Danmark iværksat flere programmer til reduktion af nitratudvask-
ningen, herunder overvågning og begrænsning af gødningsforbruget.

Danmark har derfor valgt at anvende muligheden for at knytte passende miljøvilkår til de direkte
støtteordninger i form af generelle udvalgte obligatoriske miljøkrav relateret til udvaskning af kvæl-
stof/nitrat.  

For at opnå størst mulig virkning har man i Danmark valgt at knytte miljøvilkår til de to store støtte-
systemer, nemlig hektarstøtten og oksekødspræmierne, dvs. ammekopræmier, handyrpræmier og
den nye slagtepræmie.

Reglerne om miljøbetinget landbrugsstøtte anvendes første gang for:
 

 hektarstøtten vedrørende høsten i år 2000, som udbetales i tiden 16. november 2000 til 31. janu-
ar 2001 

 dyrepræmier vedrørende kalenderåret 2000, som skal udbetales endeligt senest den 30. juni
2001.  

Miljø og natur i markedsordningerne
Markedsordningerne hektarstøtte og husdyrpræmier er så omfattende ordninger, både hvad angår
antal landmænd/arealer og beløb, at ordningernes udformning har stor betydning for landbrugets til-
rettelæggelse af produktionen. Markedsordningerne er af samme grund effektive instrumenter til at
påvirke udviklingen i landbrugsproduktionen. 

I forhold til ordninger som f.eks. MVJ og økologi, har markedsordningerne som styringsinstrument
den fordel, at deres grad af frivillighed er stærkt begrænset, idet de fleste landmænd er helt afhæn-
gige af støtten. Landmanden vil derfor have en stærk tilskyndelse til at overholde de betingelser, der
knyttes til ordningen. Samtidigt er det dog vigtigt at være opmærksom på, at markedsordningernes
primære formål er at kompensere landmændene for de økonomiske tab, der følger med reduktioner-
ne af mindstepriserne i EU. Da markedsordningerne gælder i alle EU-lande, kan det desuden forrin-
ge de danske landmænds konkurrenceevne, hvis der sker en betydelig stramning af de nationale
krav knyttet til markedsordningerne i forhold til kravene i de andre EU-lande. 
  
Markedsordningernes store betydning for landbruget anvendes allerede i dag til at påvirke udviklin-
gen i landbrugsproduktionen, dels ved at knytte særlige krav til støtten,dels ved i visse tilfælde at
præmiere ekstensiv drift og fremme vedvarende græsarealer.

Den nuværende udformning af hektarstøtten som et arealbaseret tilskud med krav om braklægning
er fx med til at styre udviklingen i retning af en mere ekstensiv landbrugsproduktion – sammenlig-
net med tidligere tiders produktionsbaserede støtte. 

Indførelsen af miljøbetinget støtte inden for markedsordningerne er på samme vis med til at styrke
udviklingen i landbrugsproduktionen i en mere miljørigtig retning, idet landmændene påføres et
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kraftigt incitament til at overholde regler i anden lovgivning fx vedrørende gødningsnormer og
dyrkningsfrie bræmmer.

Husdyrpræmierne er medvirkende til, at visse former for husdyrproduktion fortsat er rentabel, hvil-
ket fx er en forudsætning for, at afgræsning, som jo er en vigtig del af det danske kulturlandskab,
fortsat sker. Ekstensiveringspræmiernes krav om anvendelse af arealer til afgræsning er også et vig-
tigt redskab til at sikre en fortsat afgræsning af de danske halvkulturarealer som enge og overdrev.  

Ud fra natur- og biodiversitetshensyn synes der at være et potentiale i hektarstøtteordningens brak-
arealer, som allerede er pålagt diverse restriktioner. Dertil kommer, at arealerne formodentlig i vidt
omfang er de samme fra år til år og dermed gradvist nærmer sig en ”naturtilstand”. Muligheden for
garantibrak er med til at fremme anvendelsen af flerårig brak. En del af arealerne vil dog overgå til
produktionsarealer igen og er dermed mindre interessante i natursammenhæng.

Afslutningsvis skal det nævnes, at EU's markedsordninger på sigt forventes ændret i ikke uvæsent-
lig grad, herunder eventuelt nedsættelse af det generelle støtteniveau i forbindelse med bl.a. WTO-
forhandlingerne. I en langsigtet strategi for forbedring af naturbeskyttelsen og biodiversiteten i
Danmark kan det således være problematisk at satse for meget på styring gennem markedsordnin-
gerne. Ordningerne vil dog under alle omstændigheder i en længere årrække fremover udgøre en
væsentlig del af landbrugets samlede indtægter, hvorfor det kan være ganske fornuftigt at anvende
de direkte tilskudsordninger som styringsinstrumenter hen imod til at sikre en bæredygtig, herunder
naturvenlig, produktionsstruktur i den brede multiple forståelse af begrebet ”produktion”.

4.1.1. Hektarstøtteordningen

Hektarstøtte er en arealbestemt betaling for dyrkning af markafgrøder og udtagning af jord. Støtten
ydes til dyrkning af korn, oliefrø, bælgsæd, oliehør, spindhør, hamp og til udtagne arealer.

Ordningen20 blev indført som en del af 1992-reformen af EU’s landbrugspolitik,  hvis primære for-
mål var at bidrage til større ligevægt på markedet. Arealbetalingerne er en kompensation til land-
mændene for nedsættelsen af den garanterede mindstepris for korn og fjernelse af produktionsstøt-
ten til oliefrø og proteinafgrøder. Jordudtagningspligten er et middel til at holde produktionsomfan-
get under kontrol.

Tabel IV.5. Hektarstøttesatser for 2000.

 Afgrøde Hektarstøtte Udligningsstøtte I alt 
Korn: 2.252,97 kr/ha 27,04 kr/ha 2.280,01 kr/ha 
Bælgsæd: 2.784,05 kr/ha 33,41 kr/ha 2.817,46 kr/ha 
Oliefrø 3.165,93 kr/ha 37,99 kr/ha 3.203,92 kr/ha 
Oliehør: 3.389,25 kr/ha 40,67 kr/ha 3.429,92 kr/ha 
Udtagning: 2.252,97 kr/ha 27,04 kr/ha 2.280,01 kr/ha 

Støttesatserne er reguleret for overskridelse af basis arealet på 1,42%. Udligningsstøtten ydes som delvis kompen-
sation for kronens revaluering overfor euroen.

                                                
20 Ordningen blev indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 om indførelse af en støtteordning
for producenter af visse markafgrøder. Denne forordning erstattedes af Rådets Forordning (EF) nr. 1251/1999 af 17.
maj 1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder.
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Tabel IV.6. Hektarstøtte i perioden 
1993-2006

HØSTÅR  MIO. kr. Grundlag

1993     2.903,0 Regnskab
1994     4.054,5 Regnskab
1995     4.767,8 Regnskab
1996     4.680,8 Regnskab
1997     4.685,8 Regnskab
1998     4.732,9 Regnskab
1999     4.790,5 Regnskab
2000     4.737,1 Budget
2001     4.979,5 Overslag
2002     4.926,2 Overslag
2003     4.926,2 Overslag
2004     4.926,2 Overslag
2005     4.926,2 Overslag
2006     4.926,2 Overslag

Udtagne arealer
Ansøgere, der søger om hektarstøtte til mere end et vist areal (i Danmark mellem 17,47 ha og17,62
ha afhængig af bedriftens afgrødesammensætning), har pligt til at udtage 10% af det samlede an-
søgte areal og mulighed for at udtage op 21,6% af det samlede ansøgte areal. Udtagne arealer kan
braklægges,dyrkes med non-food afgrøder eller økologer kan dyrke visse foderbælgplanter på are-
alerne. Der er mulighed for at udtage det samme areal i op til 5 år med sikkerhed for, at støttesatsen
for det udtagne areal ikke nedsættes i forpligtelsesperioden (”garantibrak”).

Da stort set alle danske jordbrugere søger hektarstøtte, vil en del (i 2000 ca. 8%) af landbrugsarealet
altid være udtaget. Udtagne arealer er pålagt særlige restriktioner (etablering af plantedække, forbud
mod sprøjtning, gødskning og kunstvanding, begrænsninger for mekanisk jordbehandling og slå-
ning m.m.) af hensyn til miljøet og naturen.

I gennemførelsesbestemmelserne for hektarstøtteordningen bemyndiges medlemsstaterne til for de
udtagne arealer at træffe ”foranstaltninger, der er i overensstemmelse med de udtagne arealers sær-
lige beskaffenhed, til pleje af dem og beskyttelse af miljøet”21. Som nævnt benyttes denne bestem-
melse allerede i vidt omfang i de danske regler. Der er dog ikke i EU-reglerne noget til hinder for,
at der pålægges yderligere forpligtelser på danske brakarealer, fx for at varetage naturbeskyttel-
seshensyn. Brakarealer må dog ikke anvendes til kommercielle/produktionsmæssige formål, hvilket
udelukker muligheder for fx afgræsning.

Der indgår visse overvejelser om miljøbeskyttelse i ordningen, idet ”de udtagne arealer bør passes,
således at bestemte mindstenormer for miljøbeskyttelse overholdes”22, ligesom medlemsstaterne
skal anvende ”miljøforanstaltninger, som svarer til den særlige situation, der gælder for det udtagne

                                                
21 Art. 19, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/1999 af 22. oktober 1999 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder
22 Præamblen, nr. 21, i RFO 1251/1999.
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areal”23. (Det forudsættes, at begrebet ”miljøbeskyttelse” i forordningens sammenhæng også om-
fatter naturbeskyttelse, jf. overvejelser om sammenhængen mellem miljø og natur).

I Danmark har man på nogle områder tilført ordningen miljøhensyn, som går videre end nødvendigt
i forhold til EU-bestemmelserne. Det drejer sig fx om muligheden for frivillig merudtagning (ad-
gang til særligt høje braklægningsprocenter) i SFL-områder, som senest i visse amter er blevet for-
højet til 100%, dvs. hele bedriftens omdriftsareal, med den nye hektarstøttebekendtgørelse24. Det
drejer sig desuden om muligheden for at udlægge brak i randzoner i form af  braklagte striber på
ned til 10 meters bredde med et mindste areal på kun 0,10 ha langs vandløb og søer. Hovedreglen er
ellers, at brakarealer skal være mindst 20 meter brede med en størrelse på mindst 0,30 ha25.

4.1.2. Husdyrpræmier

Formålet med markedsordningerne for husdyrpræmier er bl.a. at skabe ligevægt i kødforbruget i
Fællesskabet til fordel for oksekødssektoren og at øge kødprodukters konkurrenceevne på de inter-
nationale markeder ved gradvist at nedsætte mindstepriserne/prisstøtten. De følger dette får for pro-
ducenterne betinger, at der indføres en generel ordning med direkte betalinger til producenterne, og
at disse betalinger bør stige i takt med den gradvise nedsættelse af mindstepriserne/prisstøtten.26 Det
øgede støttebeløb gives med andre ord som kompensation for reduktion af mindstepriserne. 

Husdyrpræmier er en samlebetegnelse for følgende tilskudstyper:

 særlig præmie for handyr
 slagtepræmie for kvæg
 præmie for ammekøer 
 præmie for moderfår
 ekstensiveringspræmier 

Den særlige præmie for handyr udbetales for slagtede handyr (tyre og stude). Slagtepræmien for
kvæg udbetales for slagtede kalve mellem 1 og 7 måneder, samt alt slagtet kvæg over 8 måneder.
Endvidere udbetales præmier for ammekøer og moderfår. Ekstensiveringspræmie udbetales for
handyr og ammekøer på bedrifter med lav belægningsgrad (uddybes nedenfor). 

Ydelsen af særlig præmie for handyr og præmie for ammekøer for mere end 15 storkreaturer er be-
tinget af, at der er et foderareal til rådighed. Der tages dog samtidig hensyn til de mindre producen-
ters situation. Dette er konkret udmøntet i, at det samlede antal dyr, for hvilke der kan ydes særlig
præmie for handyr og ammekopræmie, er begrænset til 2 storkreaturer (SK) pr. ha og kalenderår.
Denne belægningsgrad udtrykkes som antallet af SK pr. grovfoderenhed, der anvendes til de præ-
miebærende dyr samt malkekøer og moderfår. En producent fritages dog for foderarealkravet, hvis
der ikke søges om præmie for mere end 15 storkreaturer.

Tabel IV.7. & 8 angiver tilsagnsrammer for hhv. oksekød (slagtepræmie for kvæg, særlig præmie
for handyr, præmie for ammekøer og ekstensiveringspræmier) og moderfår som afsat på finanslo

                                                
23 Art. 6, stk. 3, i RFO 1251/1999
24 § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 817 af 30. august 2000 om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder, som
ændret ved bekendtgørelse nr. 148 af 1. marts 2001 og bekendtgørelse nr. 1170 af 15. december 2000 om fastsættelse af
den øvre grænse for det samlede udtagne areal inden for de særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder).
25 § 4, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 817 af 30. august 2000 om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 148 af 1. marts 2001.
26 Jf. præamblen, nr. 3, i Rådets forordning Nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød.
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ven i 1993-2000 samt i overslagsårene 2001-2004. Det realiserede forbrug har ligget indenfor 90
procent af tilsagnsrammerne.
 
Tabel IV.7. Tilskudsrammerne for oksekød 1993-2004.

År Mio. kr.
1993 202,0
1994 339,8
1995 367,4
1996 371,5
1997 431,4
1998 384,2
1999 348,9
2000 513,3
2001 619,2
2002 829,3
2003 937,1
2004 937,1

Note: beløbene er fra de pågældende års finanslov.

Tabel IV.8. Tilskudsrammerne for moderfår 1993-2004.
i 1.000 stk. sats i

ECU/Euro
Kurs

Mio. kr.
1993 110 25 8,98 24,695
1994 104 22,2 8,98 20,733
1995 100 22,2 9,35 20,753
1996 90 21 7,5 14,175
1997 80 20 7,5 12,000
1998 85 16,8 7,5 10,710
1999 77 15 7,74 8,942
2000 80 20 7,74 12,387
2001 80 20 7,74 12,387
2002 80 20 7,74 12,387
2003 80 20 7,74 12,387
2004 80 20 7,74 12,387

Note: beløbene er fra de pågældende års finanslov. Finansloven angiver ikke værdier for moderfår i hverken 
finansåret eller overslagsårene.

For så vidt angår dyrepræmierne i oksekødssektoren, er det en betingelse for at modtage præmie, at
landmanden har udfærdiget de foreskrevne gødningsregnskaber vedrørende den faktiske gødnings-
anvendelse. I tilfælde af overgødskning nedsættes støtten i forhold til procenten af overgødskning. I
overgødskningstilfælde finder der dog ingen reduktion sted, hvis den beregnede reduktion er mindre
end een handyrpræmie, eller hvis overgødskningen er på fem pct. eller mindre (bagatelgrænse). I
tilfælde af manglende indsendelse af gødningsregnskaber udbetales der ikke husdyrpræmier. Der er
således tale om miljøbetingede husdyrpræmier.
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Baggrunden for at yde ekstensiveringspræmie er ”at øge incitamenterne til ekstensivering af pro-
duktionen, og derved gøre dem mere effektive i forhold til målene på miljøområdet”27. Ekstensive-
ringspræmie har været udbetalt siden 1997.

Ekstensiveringspræmie kan gives til handyr og ammekøer, som har opnået handyr- eller ammeko-
præmier, hvis belægningsgraden på bedriften ikke overstiger bestemte grænser og såfremt visse be-
tingelser er opfyldt.

Ekstensiveringspræmien er knyttet til foderarealet. Der skal således anmeldes foderareal for at opnå
ekstensiveringspræmie. Der stilles som krav for, at et foderareal kan danne grundlag for ekstensive-
ringspræmie, at mindst 50 procent af foderarealet består af græsareal og afgræsses.28 Endvidere er
det et krav, at foderarealet ikke kan opnå anden EU-støtte.

Ved beregning af ekstensiveringspræmien indgår faktoren storkreaturer (SK) og et ekstensiverings-
foderareal. Antallet af storkreaturer fastsættes ved at optælle bedriftens kreaturer under hensyntagen
til deres alder. Eksempelvis tæller handyr over 2 år for 1,0 SK og moderfår kun 0,15 SK. 

Ekstensiveringspræmiens størrelse afhænger af belægningsgraden, dvs. antal SK/ha særligt foder-
areal. Præmien er opdelt i to kategorier afhængig af, om der i 2001 er under 1,6 SK/ha eller 1,6-2,0
SK/ha. Disse niveauer nedsættes i 2002 til kategorierne under 1,4 SK/ha og 1,4-1,8 SK/ha.

I 2001 udgør ekstensiveringspræmien knap 500 kr. pr. dyr ved den lave belægning og knap 250 kr.
pr. dyr ved den højere belægning. Der forventes udbetalt ekstensiveringspræmie til ca. en tredjedel
af alle handyr og ammekøer i 2001.

4.1.3. Nationale konvolutter

Rådets forordningen (EF) Nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød giver i artikel
14 mulighed for at yde producenterne supplerende betalinger, og artikel 17, samme forordning, gi-
ver mulighed for at foretage arealbetalinger for græsareal uden for omdrift efter nærmere kriterier.

Tabel IV.8a. Beløb i den nationale konvolut
National konvolut 2000 2001 2002 og følgende år
Millioner Euro 3,9 7,9 11,8
Jf. bilag IV i RFO 1254/1999

Tabel IV.8b. National anvendelse af national konvolut29

National udmøntning i
DKK

2000 2001 2002

Fast præmie til tyre og
stude uden handyr-
præmie

170 340 500

Restpræmie til alle tyre
og stude30

Ca. 75 Ca. 150 Ca. 220

                                                
27 Jf. præamblen, nr. 14, Rådets forordning Nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød.
28 Dette er en ny regel, der gælder i forbindelse med høsten 2001.
29 Jf. §19 i bekendtgørelse nr. 1172 af 15. december 2000.
30 Det nøjagtige beløb afhænger af antallet af dyr, der får den faste præmie og af antallet af slagtninger i alt.
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Danmark har imidlertid valgt at henføre de supplerende betalinger til dyrene, jf. artikel 14 ”supple-
rende betalinger kan finde sted i form af betalinger pr. dyr (artikel 15) og/eller arealbetalinger (arti-
kel 17)”. Den nationale konvolut udbetales i Danmark som en tillægspræmie til handyr.

Med hensyn til den nationale konvolut på oksekødsområdet er støtten fra denne også  miljøbetinget,
idet den er betinget af overholdelse af gødningsnormerne, jf. ovenfor. 

Den danske implementering af den nationale konvolut er først og fremmest sket ud fra et hensyn til
dyrevelfærd, idet det har været hensigten at rette op på de skævheder i de i øvrigt gældende EU-
præmieordninger, som giver et incitament til, at mange kalve eksporteres levende.

4.1.4. Miljøbetinget hektarstøtte

Miljøbetinget landbrugsstøtte er det begreb, der anvendes i landbrugspolitik til at beskrive den situ-
ation, hvor modtageren af offentlig støtte skal levere en modydelse i form af en veldefineret miljø-
indsats, jf. betænkning nr. 1309 fra udvalget om Natur, miljø og EU's landbrugspolitik, januar 1996. 

Miljøbetinget landbrugsstøtte er med Agenda 2000 indført i den fælles landbrugspolitik ved Rådets
Forordning nr. 1259/1999 af 17. maj 1999 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles land-
brugspolitiks ordninger for direkte støtte. Efter dette regelsæt skal medlemsstaterne – med henblik
på at få miljøet bedre integreret i markedsordningerne – anvende ”passende” miljøforanstaltninger i
forbindelse med de direkte støtteordninger. Regelsættet omfatter alle betalinger, der ydes direkte til
landbrugerne inden for støtteordninger under den fælles landbrugspolitik, der helt eller delvist fi-
nansieres af EU, bortset fra støtteordninger under landdistriktprogrammet (RFO nr. 1257/1999).

I forbindelse med miljøbetinget landbrugsstøttes bruges ofte betegnelsen "cross compliance" til at
beskrive en større eller mindre del heraf.  Idet anvendelsen af denne betegnelse ikke er entydig, er
det hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med terminologien indenfor den fælles landbrugspolitik
kun at bruge betegnelsen miljøbetinget landbrugsstøtte.

Miljøbetinget landbrugsstøtte kan ifølge artikel 3 i forordning 1259/1999 omfatte:

 støtte til gengæld for forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug,
 generelle obligatoriske miljøkrav og
 særlige miljøkrav, der udgør en betingelse for støtten (på samme vis som alm. støttebetingelser). 

Medlemsstaterne skal sikre, at landbrugerne behandles lige og at markeds- og konkurrencefordrej-
ninger undgås.

Danmark har valgt at udmønte bemyndigelsen til at knytte passende miljøvilkår til de direkte støtte-
ordninger - hektarstøtten og dyrepræmier på oksekødsområdet - ved at stille krav om overholdelse
af udvalgte generelle obligatoriske miljøkrav. Det drejer sig om krav til tilknytning til:

 reglerne om udfærdigelse af markplaner og gødningsplaner samt udfærdigelse af gødningsregn-
skaber i lov nr. 472 af 1. juli 1998 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

 vandløbslovens krav om opretholdelse af dyrkningsfri bræmmer langs vandløb.

Den nuværende udmøntning er gældende for en 2-årig periode og blev aftalt i forbindelse med be-
myndigelseslovens vedtagelse.
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I praksis betyder dette, at det i Danmark er en betingelse for at modtage hektarstøtte, at landmanden
har udfærdiget de foreskrevne markplaner vedrørende opretholdelse af grønt plantedække om vinte-
ren og de foreskrevne gødningsplaner vedrørende gødningsanvendelsen. Manglende overholdelse af
disse regler kan medføre en nedsættelse af hektarstøtten på 6 pct., dog højst 30.000 kr. Der sker dog
ingen nedsættelse, hvis den beregnede nedsættelse er mindre end støtten for 1 ha med korn (baga-
telgrænse). 

For modtagelse af hektarstøtten er det en betingelse, at den pågældende støttemodtager har udfærdi-
get de foreskrevne markplaner vedrørende opretholdelse af grønt plantedække om vinteren og de
foreskrevne gødningsplaner vedrørende gødningsanvendelsen. Manglende overholdelse af reglerne
om udfærdigelse af disse planer medfører en nedsættelse af hektarstøtten på 6%, dog højst 30.0000
kr. (ca. 4000 euro). Der sker dog ingen nedsættelse, hvis den beregnede nedsættelse er mindre end
støtten for 1 ha med korn (ca. 300 euro), der betegnes som bagatelgrænse. 

Endvidere kan man ikke modtage støtte til de bræmmer på 2 meter langs åer og vandløb, som i hen-
hold til den danske vandløbslov ikke må dyrkes (jordbearbejdes). I givet fald nedsættes hektarstøt-
ten med et beløb svarende til støtten for den del af det anmeldte areal, der er beliggende i bræmmen,
dog mindst svarende til støtten for 1 ha korn.

For dyrepræmierne i oksekødssektoren er det en betingelse, at den pågældende støttemodtager har
udfærdiget de foreskrevne gødningsregnskaber vedrørende den faktiske gødningsanvendelse. I til-
fælde af overgødskning nedsættes støtten i forhold til den procentuelle overgødskning. I overgødsk-
ningstilfælde finder der dog ingen reduktion sted, hvis den beregnede reduktion er mindre end 1
handyrpræmie, eller hvis overgødskningen er på 5% eller mindre. I tilfælde af manglende indsen-
delse af gødningsregnskaber udbetales der ikke husdyrpræmier.

I det omfang de samme regler i anden lovgivning anvendes på flere støtteområder kan der i tilfælde
af overtrædelse blive tale om en ”domino-effekt”, hvor en række tilsagn/støtteudbetalinger bliver
berørt. 

Den hidtidige anvendelse af miljøbetinget landbrugsstøtte i Danmark indebærer ikke nye miljøkrav,
men tilskynder til overholdelse af allerede fastsatte miljøkrav.

Miljøbetinget landbrugsstøtte er ny som middel i den fælles landbrugspolitik. Princippet med at
knytte krav om overholdelse af regler i anden lovgivning til en støtteordning har dog en lang traditi-
on inden for visse dele af de danske støtteordninger nemlig, at tilskudsmodtagers bedrift skal drives
lovligt i henhold til landbrugsloven, jf. eksempelvis §10 stk. 2 i bekendtgørelse om tilskud til miljø-
venlige jordbrugsforanstaltninger og §3, stk. 1 i bekendtgørelse om tilskud til økologisk jordbrugs-
produktion m.v. 

4.1.5. Gradueret landbrugsstøtte

Graduering, på engelsk modulation, er det begreb, der anvendes i den fælles landbrugspolitik til at
beskrive den situation, hvor medlemsstaterne differentierer (graduerer) de direkte betalinger til
landbrugerne.
 
Graduering er med Agenda 2000 indført i den fælles landbrugspolitik ved Rådets Forordning nr.
1259/1999 af 17 maj 1999 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordnin-
ger for direkte støtte. 
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I henhold til artikel 4 kan medlemsstaterne træffe beslutning om at nedsætte de betalinger, der ydes
til en landbruger for et givet kalenderår, såfremt:

 Den arbejdsstyrke, der anvendes på bedrifter i det pågældende kalenderår, når ned under en gi-
ven grænse.

 Bedriftens dækningsbidrag når op over en given grænse.
 De samlede betalinger, der ydes efter støtteordningerne, overstiger en given grænse.

De udløsende begivenheder (grænser) fastsættes af medlemsstaterne, ligesom medlemsstaterne skal
sikre, at landbrugerne behandles lige og at markeds- og konkurrencefordrejninger undgås, jf. artikel
5.

Nedsættelsen af støtten til en landbruger for et givet kalenderår som følge af graduering kan ikke
overstige 20 % af de samlede betalinger, der uden graduering ville blive ydet landbrugeren for det
pågældende kalenderår.

Provenuet af graduering er øremærket og kan kun anvendes som EU's medfinansiering af udgifterne
til yderligere foranstaltninger indenfor rammerne af støtten til udvikling af landdistrikterne til før-
tidspensionering, ugunstig stillede områder og områder med miljørestriktioner, miljøvenligt jord-
brug inkl. økologisk jordbrug samt skovrejsning.

Ved yderligere foranstaltninger forstås såvel nye som eksisterende foranstaltninger, der gennemfø-
res i et større omfang end planlagt. Et væsentligt aspekt er således, at anvendelse af provenuet vil
kræve yderligere national medfinansiering med mindst et tilsvarende beløb.

Danmark har ikke hidtil valgt  at anvende graduering. Der har for så vidt heller ikke været begrun-
delse herfor, idet EU's medfinansiering af foranstaltninger under landdistriktsprogrammet har været
tilstrækkelig. 

Såfremt det besluttes at anvende graduering, vil det ud fra administrative synspunkter være langt at
foretrække at anvende "flat rate" nedsættelse af alle udbetalinger.

Det skal endelig nævnes, at det i Frankrig og England allerede er valgt at anvende graduering (se
del VI, kapitel 2).

4.2. Landdistriktsprogrammet

Landdistriktsforordningen (EF) nr. 1257/1999 er udmøntet i Danmark ved det danske landdi-
striktsprogram og landdistriktstøtteloven. Det danske landdistriktsprogram er udarbejdet i fælles-
skab mellem Fødevareministeriet og Miljø- og Energiministeriet, og med inddragelse af alle inte-
resserede parter på området. 

Hovedformålet med det danske landdistriktsprogram er at sikre en bæredygtig udvikling af landdi-
strikterne, som kan medvirke til at løse de natur- og miljørelaterede problemer, der er forbundet
hermed, samtidig med at jordbrugets og skovbrugets positive bidrag til beskæftigelsen og sam-
fundsøkonomien forstærkes. Den bæredygtige udvikling af landdistrikterne har henholdsvis et so-
ciokulturelt, et økonomisk og et miljømæssigt sigte.

På baggrund af programmets analyse af landdistrikternes økonomiske og sociale vilkår er der op-
stillet 3 områder, hvor en konkret indsats vurderes nødvendig:

- Forbedring af levevilkårene i landdistrikterne.
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- Udvikling af nye og bedre produkter.

- Integration af miljø, natur og kulturmiljø i jord- og skovbruget.

For så vidt angår øget integration af miljø, natur og kulturmiljø i jord- og skovbrug er der opstillet
følgende konkrete målsætninger i programmet:

- Fremme brug af miljøvenlige produktionsmetoder i jordbruget, særlig med henblik på reduktion
af nitratudvaskningen, miljøstyring, opretholdelse af ekstensive græsningsarealer samt etable-
ring af læhegn.

- Fortsat øge omlægningen til økologi.
- Indføre et særligt miljøpositivt sigte i forbindelse med foranstaltninger vedrørende især investe-

ringer i landbrugsbedrifter, uddannelse, forbedring og afsætning af landbrugsprodukter samt til-
pasning og udvikling af landdistrikterne.

- Styrke udviklingen af naturnær skovdrift.
- Øge skovarealet.
- Øge kendskabet til problemer og løsningsmuligheder, hvad angår landdistrikternes miljø- og

naturproblemer.

Programmet indeholder i øvrigt referencer til dansk gennemførelse af en række direktiver på miljø-
området, nitratdirektivet, natura 2000, fuglebeskyttelses-direktivet og habitatdirektivet, idet der skal
tages hensyn til disse direktiver i foranstaltningerne i medfør af programmet. Landdistriktspro-
grammet vil således bidrage til, at Danmark lever op til internationale forpligtelser og EU direktiver
på natur- og miljøområdet.

Målsætningerne i landdistriktsprogrammet vil blive søgt realiseret gennem en række støtteforan-
staltninger, der sammen kan bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. Der er i vidt
omfang tale om videreførelse af gældende støtteordninger, som er blevet tilpasset nye prioriteringer
inden for især miljø og dyrevelfærd.

I forbindelse med integration af miljø- og naturhensyn i jordbruget er følgende fire arealbaserede
tilskudsordninger under programmet særligt relevante: Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
(MVJ), økologisk jordbrugsproduktion, jordbrugere på visse småøer samt lægivende og biotopfor-
bedrende plantninger. For de tre førstnævnte ordninger stilles som noget nyt krav om, at ansøgeren
overholder regler, der sikrer, at bedriften drives i overensstemmelse med principperne om god land-
brugspraksis, som defineres af de enkelte medlemsstater (se også del V, kapitel 5). I Danmark om-
fatter god landbrugspraksis regler vedrørende anvendelse af gødning og om plantedække, om hus-
dyrhold og arealkrav, om sprøjtejournaler og sprøjteudstyr, om husdyrgødning, om anvendelse af
affaldsprodukter m.v.

Miljøvenligt landbrug
I landdistriktsprogrammet indgår følgende formålsbeskrivelse, der dækker såvel MVJ-ordningerne
som økologiordningen: ”Formålet med arealtilskud til miljøvenligt jordbrug er at fremme en miljø-
mæssig bæredygtig landbrugsproduktion. Ordningen skal fremme:

- en udnyttelse af landbrugsjorden, som er forenelig med beskyttelse og forbedring af miljøet,
kulturmiljøet, landskabet og dets særpræg, naturressourcerne, jordbunden og den genetiske di-
versitet,

- en miljøvenlig ekstensivering af landbruget og fortsat anvendelse af lavintensive græsningssy-
stemer,

- bevarelse af truede miljømæssigt værdifulde landbrugsområder,
- landskabspleje og vedligeholdelse af historiske værdier på landbrugsjord,
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- anvendelse af miljøplanlægning i landbrugsbedriften.

Arealtilskuddene vil primært blive anvendt med henblik på at reducere kvælstofudvaskningen, be-
skytte mod erosion samt beskytte målsatte vandløb og søer over 100 m2 mod forurening med pesti-
cider. De øvrige mål vil blive tilgodeset som hensyn gennem prioritering" (Kilde: ”Det danske pro-
gram til udvikling af Landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999”).

Prioriteringen omkring vandmiljøet og pleje/beskyttelse af naturområder i landdistriktsprogrammet
er uddybet i det fælles ministersvar fra fødevareminister Ritt Bjerregaard og miljø- og energimini-
ster Svend Auken af 15. november 2000 til Fyns Amt med kopi til såvel Miljø- og Energiudvalget
og Fødevareudvalget, hvori det bl.a siges:

" ……Programmets målsætninger og prioriteringer vedrørende miljøvenligt jordbrug er uændrede,
herunder om, at arealtilskuddene under de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger primært vil blive
anvendt med henblik på at reducere kvælstofudvaskningen, dvs. med en ekstensivering af driften.
Det indgår i programmets strategidel, at udviklingen i tilgangen til og den miljømæssige effekt af
MVJ-ordningen vil blive fulgt tæt, herunder i forbindelse med midtvejsevalueringen af VMP II, og
at der er vægtige indikationer om behov for tilpasning af MVJ-foranstaltningerne. 

Det er rigtigt, som anført af amtet, at tilskud til beskyttelse af vandmiljøet er prioriteret højere end
tilskud til bevarelse og genopretning af overdrev, strandenge og lignende naturtyper. Pleje af sær-
ligt værdifulde naturområder vil dog fortsat indgå i prioriteringen. Denne prioritering er nødvendig
både ud fra de givne rammer og målsætninger for Fødevareministeriet indsats og Europa-
Kommissionens udmeldte økonomiske rammer for den danske aktivitet under landdistriktspro-
grammet. Denne prioritering skal medvirke til, at målsætningerne i Vandmiljøplan II frem til 2003
for de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger opfyldes. Det er imidlertid Fødevareministeriets op-
fattelse, at de to målsætninger i mange tilfælde går "hånd i hånd". Beskyttelsen af vandmiljøet skal
så vidt muligt tilrettelægges, så der også opnås en beskyttelse/pleje af naturen, herunder stranden-
ge, moser m.v." og

"Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at der i MVJ-ansøgningsrunden 2000 ikke er sket en nedpriorite-
ring af plejeforanstaltningerne under MVJ-ordningen, og at der er en proces i gang vedrørende en
forventet kommende ændring af landdistriktsprogrammet, som også skal ses  i sammenhæng med
den forestående midtvejsevaluering af Vandmiljøplan II og også drøftelserne i Wilhjelm-udvalget.
Endvidere skal der ske en midtvejsevaluering af landdistriktsprogrammet i 2003, og der vil frem til
2006 blive mulighed for at justere landdistriktsprogrammet ud fra bl.a. indvundne erfaringer og re-
sultater samt de foreliggende økonomiske rammer".

Miljø og natur i landdistriktsprogrammet
Det danske landdistriktsprogram indeholder mange og meget forskellige tilskudsordninger, der har
det til fælles, at de alle har til formål at fremme en i flere henseender  bæredygtig udvikling af land-
distrikterne. Mens nogle af ordningerne som fx MVJ, økologi, demonstrationsprojekter og læhegn
primært er rettet mod miljø- og naturmæssig bæredygtighed, er andre ordninger som fx etablering af
yngre jordbrugere og ø-støtte mere rettet mod en social og økonomisk bæredygtighed i landdistrik-
terne. De fleste ordninger indeholder dog miljøforbedrende aspekter, bl.a. med krav om overholdel-
se af regler og minimumskrav på miljøområdet

Det overordnede formål med foranstaltningerne under MVJ-ordningen er at beskytte og forbedre
vandmiljøet via reduktion af kvælstofudvaskningen og pesticidanvendelsen – i henhold til bl.a. mål-
sætningerne i VMPII. De enkelte foranstaltninger under MVJ har forskellige effekter på reduktion
af kvælstofudvaskningen, hvilket også klart fremgår af konklusionerne i midtvejsevalueringen af
Vandmiljøplan II. Plejeforanstaltningerne reducerer  kun i begrænset omfang kvælstofudvasknin
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gen, men tilgodeser så til gengæld andre formål som beskyttelse/forbedring af naturtilstanden af
især ekstensive græsarealer og andre halvnaturarealer. Effektive kvælstofreduktionsforanstaltninger
som ændret afvanding og 20-årig udtagning af agerjord har i kraft af bl.a. den 20-årige forpligtel-
sesperiode  - udover den langsigtede miljøeffekt  - også positiv natureffekt på grund af, at mono-
kulturdriften ophører.   

De fleste MVJ-foranstaltninger  bidrager mere eller mindre indirekte til naturmæssige forbedringer
via de miljømæssige forbedringer – mens enkelte af støtteordningerne som fx plejegræs mere di-
rekte bidrager til naturmæssige forbedringer via deres indhold af konkrete naturhensyn. 

Tilskud til økologisk jordbrug medfører både miljømæssige og naturmæssige fordele gennem bl.a.
den pesticidfrie dyrkning, det varierede sædskifte og det store omfang af marker med vedvarende
græs.

Tilskud til demonstrationsprojekter er medvirkende til at fremme udbredelsen af både MVJ-aftaler
og økologisk jordbrug, samt til at afprøve nye initiativer til forbedring af disse ordninger.

Tilskud til lægivende og biotopforbedrende plantninger er med til at bevare jordens frugtbarhed ved
at beskytte jorden mod erosion og udtørring. Tilskuddet til plantninger medvirker desuden til at for-
bedre levesteder og spredningsmuligheder for flora og fauna ved at øge andelen af småbiotoper og
forbindelselinier i landskabet.  

Ø-støtten bidrager til fortsat beboelse og dyrkning af jorden på de danske småøer, der indeholder
mange værdifulde halvkulturarealer som fx strandenge, der er stærkt afhængige af fortsat ekstensiv
drift.

Investeringsordningerne i landdistriktsprogrammet, herunder foranstaltningerne til fremme af den
generelle landdistriktsudvikling, forventes ligeledes aktivt at medvirke til fremme af naturforhold.

4.2.1. Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger 
         
Det godkendte danske MVJ-program 2000-2006 består af de samme geografisk målrettede foran-
staltninger, dvs. målrettet mod arealer udpeget som Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-
områder), som har været gældende de seneste år: 

Geografisk målrettede foranstaltninger 
- Reduktion i anvendelse af kvælstof
- Ændret afvanding
- 20-årig udtagning
- Miljøvenlig drift af vedvarende græs (miljøgræs)
- Plejegræs
- med afgræsning
- med slæt
- med slæt/afgræsning og rydning
- Dyrkning uden brug af pesticider
- Sprøjtefrie randzoner
- Udlæg af rajgræs i kornafgrøder mv. (efterafgrøder)

De geografisk målrettede foranstaltninger planlægges med virkning fra 2001 suppleret med to nye
horisontale foranstaltninger: 
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Horisontale støtteordninger  (tilbydes over hele landet)
- Miljø- og ressourcestyring (Grønne regnskaber)
- Kvælstofkontrakter (Tilskud til reduktion af kvælstofkvoten)

Kvælstofkontrakter vil skulle fungere som et sikkerhedsnet til opfyldelse af  målsætningerne under
MVJ-ordningen, dvs. udbydes i det omfang de geografisk målrettede foranstaltninger ikke opfylder
de årlige målsætninger for VMPII.  

Tabel IV.9. Tilskudssatser pr. ha for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, jf. landdistriktsprogrammet
Støtteordning Tilskud 1)

Miljø og ressourcestyring 
 (grønne regnskaber)

3.000 kr. pr år for bedrifter på under 25 ha.
6.000 kr. pr år for bedrifter på 25 ha eller der over

Kvælstofkontrakter 100–950 kr
Ændret afvanding 1.500-3.275 kr
Miljøgræs 815-2.150 kr
20-årig udtagning 1.500-5.000 kr 
Plejegræs 500-2.300 kr
Reduktion af kvælstof 500-950 kr 
Efterafgrøder 750-1.300 kr
Dyrkning uden brug af 
 Pesticider 600-700 kr

Sprøjtefrie randzoner 1.375 kr
1) Tilskud differentieres efter hidtidigt udbytte dog således, at tilskud til kvælstofkontrakter fastsættes efter licitation.

Formål med de enkelte MVJ-foranstaltninger

Reduktion i anvendelsen af kvælstof
Formålet med foranstaltningen er beskyttelse af vandmiljøet gennem reduktion af kvælstofudvask-
ningen. Kvælstoftilførslen skal reduceres til 60% af det specificerede behov for den pågældende af-
grøde.  Det er en forudsætning, at der indgås en aftale for alle bedriftens arealer beliggende i SFL-
området, samt at der udarbejdes sædskifte og gødningsplaner med tilhørende kortbilag. 

Ændret afvanding 
Formålet med foranstaltningen er genetablering af vådområder og våde enge, for herigennem at re-
ducere kvælstofudledningen til det åbne vandmiljø. Reduktionen i kvælstofudledningen opnås ved
at udnytte denitrifikationsprocessen. Foranstaltningen skal sikre udnyttelse af denitrifikationskapa-
citeten i de udpegede arealer.

Støtte ydes til ændring af afvandingsniveauet. Det er en forudsætning for støtte, at  det tekniske af-
vandingsniveau på arealet er etableret væsentligt dybere end det naturlige afvandingsniveau, og at
der ikke benyttes gødning og pesticider. Kun heste og drøvtyggere må anvendes til afgræsning sva-
rende til maksimalt 1,4 storkreatur pr. ha. Endelig må græsarealer ikke anvendes til slæt på en må-
de, som skader fuglelivet. 

20-årig udtagning 
Formålet med foranstaltningen er, at den udtagne agerjord skal udnyttes til etablering af biotoper,
naturområder, søer eller vandhuller. Afgræsning er ikke tilladt. Arealerne skal hele tiden være dæk-
ket af vegetation, og der må ikke skabes fortjeneste af plantedækket. Arealerne må ikke vandes, og
der må ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler. Der må ikke benyttes gødning, dog undtaget hvor
en nærmere angivet mængde skal udvikle et plantedække. 
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Miljøvenlig drift af vedvarende græs (miljøgræs)
Formålet med foranstaltningen er at beskytte vandmiljøet, gennem opretholdelse af græsarealer
uden for omdriften. Støttemodtager forpligtes til at etablere eller opretholde vedvarende ekstensive
græsarealer, og til udarbejde sædskifte- og gødningsplaner med tilhørende kortbilag. Høst eller an-
det mekanisk arbejde er ikke tilladt i perioder, der fastsættes af amtsrådet med henblik på at undgå
forstyrrelser af fuglenes yngleaktivitet. Arealerne må alene vandes med traditionelle metoder. Are-
alerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler eller benyttes til frøproduktion. Foranstaltningen
gennemføres på to niveauer. Niveau 1, hvor arealerne maksimal må tilføres 80 kg. N/ha, og niveau
2, hvor gødning ikke må anvendes. Arealerne må ikke afgræsses med andre dyr end heste og drøv-
tyggere svarende til maksimalt 1,4 storkreaturer pr. ha. 

Pleje af græs- og naturarealer med afgræsning
Formålet med foranstaltningen er at sikre en fortsat ekstensiv drift af græsarealer. Støttemodtager
forpligter sig til opretholde arealer med ekstensiv afgræsning og sikre, at arealerne hverken er over-
græsset eller underudnyttet. Amtsrådene tilsikrer, gennem fastsættelse af betingelserne for græsnin-
gen, høslæt, gødskning- og pesticidanvendelse, at arealerne dyrkes, således at miljø- og naturhensyn
tilgodeses.

Pleje af græs- og naturarealer med slæt
Foranstaltningens formål og indhold er det samme som for Pleje af græs- og naturarealer med af-
græsning, dog således at amtsrådet fastsætter betingelser vedrørende slæt i stedet for betingelser
vedrørende afgræsning.

Pleje af græs- og naturarealer med slæt/afgræsning og rydning
Foranstaltningens formål og indhold er det samme som for Pleje af græs- og naturarealer med af-
græsning eller pleje af græs og naturarealer med slæt. Dog er det et krav, at der skal foretages en
eller to rydninger årligt. Amtsrådet fastsætter endvidere betingelser vedrørende perioden, hvor are-
alerne kan afgræsses.

Dyrkning uden brug af pesticider
Formålet er beskyttelse  af vandmiljøet og af drikkevandet. Tilskud er betinget af, at der i tilsagns-
perioden ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler på arealerne med undtagelse af bejdset udsæd og
selektive midler anerkendt til bekæmpelse af flyvehavre.

Etablering af sprøjtefrie randzoner
Formålet med foranstaltningen er beskyttelse af vandmiljøet og særlige landskabselementer. Foran-
staltningen understøtter målsætningerne i Pesticidhandlingsplanen. Støtten er betinget af, at der ikke
anvendes plantebeskyttelsesmidler i en minimum12 m bred randzone beliggende langs særligt ud-
pegede landskabselementer (læhegn, vandløb, søer og andre typer økosystemer og biotoper). 

Udlæg af rajgræs i kornafgrøder m.v. (efterafgrøder)
Formålet med foranstaltningen er at beskytte vandmiljøet gennem en reduktion af kvælstofudled-
ningen. For at modtage støtte skal der udlægges rajgræs i kornafgrøderne m.v., i hvert af de fem til-
sagnsår, svarende til mindst det areal der er ansøgt om tilskud til. Der må ikke tilføres gødning eller
plantebeskyttelsesmidler i perioden fra høst af afgrøden med rajgræsudlæg til den efterfølgende 15.
februar. Rajgræset skal være udsået senest 15. maj. Tilskuddet ydes kun til forpligtelser, der ligger
ud over de obligatoriske regler om 6% efterafgrøder.

Miljø- og ressourcestyring (grønne regnskaber)
Formålet med denne støtteordning er at sikre bæredygtigheden af de enkelte bedrifter. Ordningen
vil blive bygget op gennem udarbejdelse af grønne regnskaber, hvorigennem bedriftens ressource-
styring effektiviseres og brugen af pesticider, energi og næringsstoffer minimeres.
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Regnskaberne giver jordbrugeren et overblik over bedriftens påvirkning af miljø og natur. Denne
viden gør jordbrugeren i stand til ændre på sin driftspraksis de steder, hvor der er mulighed for at
optimere ressourceforbruget, og hvor det vil være til gavn for miljø og natur. En del af det grønne
regnskab kan være en konkret vurdering af behovet for pleje af landskaber og kulturminder på den
enkelte bedrift. Der skal udarbejdes målsætninger for udviklingen på bedriften på baggrund af det
grønne regnskab. Til ordningen knyttes pligt til for tilskudsmodtageren at udlægge sprøjte- og gød-
ningsfrie randzoner langs målsatte vandløb og søer. Der kan til opfyldelse af denne betingelse ydes
tilskud efter de miljøvenlige jordbrugforanstaltninger eller braklægning under hektarstøtteordnin-
gen. 

Kvælstofkontrakter
Under denne støtteordning udbydes kvælstofkontrakter i licitation. Hensigten er at udnytte støtte-
ordningen i det omfang, de øvrige støtteordninger ikke har den ønskede virkning med hensyn til den
målsatte reduktion i kvælstofudvaskningen. Støtteordningen virker således som et sikkerhedsnet
under målsætningen for kvælstofudvaskningen.

Formålet med dette tiltag er at åbne mulighed for, at den enkelte jordbruger kan vurdere, hvor langt
ned i kvælstoftilførsel, jordbrugeren kan tilpasse sine dyrkningsmetoder og på baggrund heraf tilby-
de en procentisk nedsættelse af bedriftens kvælstofkvote til det for jordbrugeren acceptable tilskud.

5-årige og 20-årige aftaler

En række af de ovennævnte MVJ-foranstaltninger kan indgås som enten 5-årige eller 20-årige afta-
ler. Fordelingen af de enkelte MVJ-foranstaltninger på hhv. 5-årige og 20-årige aftaler fremgår af
tabel IV.10. nedenfor. Når en 20-årig aftale udløber, har landmanden normalt et år til at beslutte om
han vil ændre arealets tilstand, for at undgå at arealet bliver et § 3-område. 

Amterne har dog i forbindelse med indgåelse af 20-årige aftaler mulighed for at lave en særlig aftale
med landmanden om, at arealet overgår direkte til §3-område ved udløbet af den 20-årige aftale.
Denne mulighed blev indført i MVJ-bekendtgørelsen i marts 1998. 
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Tabel IV.10. Status ultimo 2000 for MVJ-tilsagn fordelt på foranstaltninger og 
tilsagnsår, 1995-99. 

Foranstaltning 1995
Hektar

1996
Hektar

1997
Hektar

1998 
Hektar

1999
Hektar

I alt 
Hektar

Nedsættelse af
kvælstof

1.247 1.221 586 838 804 4.696

Sprøjtefrie rand-
zoner

44 55 35 24 38 196

Dyrkning uden
plantebeskyttelse

9.646 414 449 401 10.910

Miljøvenlig græs
u/omdrift

23.611 24 3.674 4.159 2.917 34.385

Plejegræs med af-
græsning

1.929 2.189 1.509 5.627

Plejegræs med
rydning

100 173 14 287

Plejegræs med
høslæt

42 75 45 162

Ændret afvanding 94 133 63 290
Udlæg af rajgræs 70 194 642 870 1.468 3.244
5-årige aftaler
 i alt

24.972 11.140 7.516 8.910 7.221 59.759

Udtagning af
agerjord

81 906 1.690 1.654 2.173 6.504

Udtagning af græs
u/omdrift
Miljøvenlig græs
u/omdrift

742 585 438 1765

Plejegræs med af-
græsning

177 550 462 1189

Plejegræs med
rydning

15 7 7

Plejegræs med
høslæt

22 6 13 41

Ændret afvanding 287 1.116 265 1.668
20-årige aftaler 
i alt

81 906 2.933 3.911 3.358 11.189

Total 25.053 12.046 10.449 12.821 10.579 70.948
Kilde: Evaluering af administrationen af de Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ), Strukturdirektoratet og 
Amtsrådsforeningen, december 1999.

I perioden 1995-1999 er der i alt indgået MVJ-aftaler på 70.948 ha. M.a.o. var 70.948 ha omfattet af
en MVJ-aftale i 1999. Heraf var 59.759 ha omfattet af 5-årige aftaler, mens 11.189 ha er omfattet af
20-årige aftaler. Det skal bemærkes, at de 5-årige aftaler indgået i 1995 udløb ved udgangen af
1999. På baggrund af ansøgningerne i 2000 forventes ifølge redegørelsen om midtvejsevalueringen
af VMP II i alt ca. 72.000 ha omfattet af ordningen i 2000. 

4.2.2. Økologisk jordbrugsproduktion

Formålet med tilskud til økologisk jordbrugsproduktion er, jf. det danske landdistriktsprogram:

- at fremme miljøaspekterne med stop for pesticidanvendelsen og reduktion af kvælstofudvask-
ningen,

- at fremme de bløde kvaliteter som dyrevelfærd, arbejdsmiljø m.v. og
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- at fremme produktionen af økologiske fødevarer.

Den økologisk jordbrugsproduktion er et væsentligt element i både pesticidhandlingsplanen og
Vandmiljøplan II.

De økologiske produktionsmetoder udelukker brug af pesticider og medfører en lavere samlet tilfør-
sel af kvælstof til bedriftens areal. Det har desuden vist sig, at der på økologiske bedrifter er en væ-
sentlig lavere påvirkning af den nære natur. Kravet om pesticidfri dyrkning fører til forbedrede for-
hold for den vilde flora og fauna både i og omkring dyrkningsfladen. Også det økologiske sædskifte
bidrager til en større artsrigdom – herunder flere fugle og smådyr - på de økologiske bedrifter. Des-
uden har økologiske bedrifter generelt en forholdsvis stor andel af marker med vedvarende græs31. 

Tilskud til økologisk jordbrugsproduktion ydes som et arealtilskud til bedrifter, der af Plantedirek-
toratet er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion. Der ydes kun tilskud til arealer, der drives
efter den økologiske produktionsmetode; dog ikke skovbrugsarealer. Økologitilskuddet kan sam-
menlagt med MVJ-tilskud (miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) og hektarstøtte højst udgøre
5.000 kr. under omlægning og 4.000 kr. i første år efter arealet er færdigomlagt. I 2. og 3. år efter
omlægningen nedsættes loftet fra 4.000 til 3.500 kr. Loftet på 5.000 kr. gælder dog i alle år, hvis
bedriften modtager det supplerende tilskud vedrørende økologisk svineproduktion. Der ydes tilsagn
for 5 – 8 år ad gangen. 

Tabel IV.11. Tilskudssatser pr. ha for økologisk jordbrugsproduktion.
Støtteordning Tilskud
Økologisk 
 Jordbrugsproduktion

-

- opretholdelsestilskud 600 kr.
- omlægningstilskud 450 kr.
- SFL-tillæg 500 kr.
Særligt omlægningstilskud,   
Plantebedrifter

1.-2. år    2.000 kr.
3. år       1.200 kr.
4-5 år        500 kr.

 Særligt omlægningstilskud,
 Svinebedrifter

1.-5. år     2.000 kr.

Note: Tilskudssatserne i denne tabel er gældende for alle tilsagn indgået i 1999 eller senere.

Status ultimo 2000
I 1999 blev der ydet økologisk arealtilskud til omkring 127.000 ha. Heraf var ca. 12.000 ha (svaren-
de til ca. 10% af det samlede økologiske areal) vedvarende græs. Ved udgangen af 2000 er ca.
160.000 ha drevet økologisk – fordelt på omkring 3.300 økologiske bedrifter. Målsætningen, jf.
VMP II, er 230.000 ha økologisk dyrket jord i 2003. 

Foruden det økologiske arealtilskud administrerer Fødevareministeriet andre ordninger, som fx ud-
viklingsstøtte til økologisk jordbrugsproduktion, der har til formål at fremme omlægningen til øko-
logisk produktion i Danmark. Desuden anvendes mange midler til forskning i økologisk jordbrugs-
produktion. 

                                                
31 Incitamentet til at dyrke vedvarende græs blev øget i 1998, hvor økologitilskud til vedvarende græs blev indført (før
1998 blev tilskud kun ydet til arealer i omdrift).
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4.2.3. Tilskud til lægivende og biotopforbedrende plantninger 

Hensigten med ordningen er gennem plantninger at mindske erosion og udtørring på de dyrkede
arealer, øge andelen af småbiotoper på bedrifterne samt skabe forbindelseslinier i landskabet. Der
skal i placeringen af plantningerne tages både landskabelige og kulturhistoriske hensyn. Fra 2001
målrettes tilskuddene til plantninger med mindst 5 rækker indenfor en tilskudssats på 50%. 

Siden 1880 har staten, under forskellige former, medvirket til løsning af plantningsopgaverne i det
åbne land, - en tilkendegivelse af, at denne opgave til fælles gavn må løses i fællesskab. Jf. gælden-
de lovs § 14 kan staten yde tilskud til fremme af læplantning. Samme mulighed er nævnt i landdi-
striktsstøttelovens §2 stk.4.

Læplantninger er defineret dels som plantninger op til 7 planterækker, dels småplantninger. For fle-
re år siden blev der fortrinsvist etableret hegn som 1-rækkede monokulturer, men siden den første
egentlige læplantningslov fra 1976 er der stort set udelukkende etableret flerrækkede løvtræshegn

Det har altid været et vigtigt formål med ordningen, at den skulle medvirke til at sikre landet imod
den ødelæggende jorderosion. Det er nu dokumenteret, at plantningerne har overordentlig mange
positive virkninger, idet de er nødvendige både af hensyn til beskyttelse og forbedring af miljøet,
beskyttelse og forbedring af arealerne og jordbunden som naturressource og til bevarelse af land-
skabet og den genetiske diversitet. Nutidens løvtræshegn, der etableres som blandinger af et stort
antal forskellige træ- og buskarter af langt overvejende danske arter, har forstærket plantningernes
positive betydning for flora/fauna/biodiversitet.

Med virkning fra 2001 vil der alene kunne ydes tilskud til 5-7 rækkede læhegn. 

Som formuleret af Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger, er formålet med læplantnin-
gerne i dag at fungere som MUS-plantninger (multiple use) idet de fx:

- giver landskabet læ og skaber muligheden for det danske kulturlandskabs nødvendige balance
mellem effektiv benyttelse og beskyttelse

- forbedrer klimaet ved at give højere temperatur og lavere fordampning
- giver jordbruget dyrkningssikkerhed
- giver arbejdspladser
- nedbryder CO2 og giver brænde/biomasse
- forbedrer forholdene for den vilde flora og fauna
- forskønner landskabet

Der er således allerede nu integreret naturhensyn i læplantningsordningen.

Ordningen giver også mulighed for at yde tilskud til forskning og udvikling til gavn for læplant-
ningsområdet. Muligheden udnyttes fuldt ud i dag, og har medført en god dialog mellem forskere
og praktikere, en dialog, som til stadighed forbedrer ”produktets” betydning for de ovennævnte
formål.

Status 
Der er ydet tilskud til følgende plantninger færdigetableret i 1999-2000: 

Individuel plantning: Der er anvendt omkring 667.000 planter. Disse er overvejende etableret som
3-rækkede hegn og i mindre omfang som 6 rækkede hegn, og svarer dermed til  ca. 200 km hegn.
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Kollektiv plantning: Der er anvendt 3,2 mill. planter i alt. Der er etableret både smalle, brede og
økologiske hegn. Heraf:

- 1.673.000 planter i smalle (3 rækker) hegn, svarende til ca. 558 km hegn.
- 1.527.000 planter i brede hegn (6-7 rækker, småplantninger) hegn, svarende til ca. 250 km hegn.

Der er således i alt for årgang 2000 ydet tilskud til ca. 1000 km hegn og småplantninger. Der for-
ventes i perioden 2001 til 2004 plantning af ca. 420 kilometer 5-rækket læplantning årligt.

4.2.4. Demonstrationsprojekter

Formålet med demonstrationsprojekter er at demonstrere miljøvenligt jordbrug (både MVJ og øko-
logi) og at fremvise og udbrede kendskabet til disse løsninger, herunder til allerede gennemførte
støtteordninger til miljøvenligt jordbrug.

Projekterne omfatter demonstration af programmet for miljøvenligt jordbrug, og kan gennemføres
på bedrifter, som er omfattet af eller under overgang til miljøvenligt jordbrug. Projekterne skal ligge
inden for målsætningerne i det danske program for miljøvenligt jordbrug. 

For at udbrede kendskabet til landbrug-miljø støtteordningerne  kan der stilles krav om, at der i de
enkelte projekter demonstreres driftstiltag eller omstillingsprocesser primært over for landbrugser-
hvervet, men også over for offentligheden i almindelighed.

4.2.5. Ø-støtten: Ugunstigt stillede områder

Med henblik på at sikre fortsat landbrugsvirksomhed, beboelse og beskæftigelse og dermed bidrage
til at opretholde bæredygtige landdistrikter i ugunstigt stillede områder ydes støtte til landbrugere.
Tilskuddet ydes som en udlignings-godtgørelse for naturbetingede ulemper og tilsigter at tilnærme
disse jordbrugeres indkomster til de gennemsnitlige jordbrugsindkomster i Danmark. Tilskudssatsen
udgør 430 kr. pr. ha til jordbrugsmæssigt drevne arealer. Ordningen er i Danmark målrettet mod
jordbrugere,  der bor og driver landbrug på visse øer uden broforbindelse med fastlandet ( 27 småø-
er i Sammenslutningen af Danske Småøer samt Samsø, Læsø, Fanø og Ærø). Ø - støtteordningen
blev iværksat i sommeren 1998. Grundlaget for ordningen er nu RFO 1257/1999 (Landdistriktsfor-
ordningen).

Støttebetingelser:

- Støtten ydes som arealtilskud. Art. 14 i forordningen stiller som betingelse for tilskud, at der
dyrkes et mindsteareal på bedriften. I den danske ordning stilles krav om, at der drives et areal
jordbrugsmæssigt på mindst 5 ha på den bedrift, hvortil der søges om tilskud. Der vil maksimalt
kunne ydes tilskud til 100 ha pr. bedrift.

- Mindst én af ejendommene under bedriften skal være undergivet landbrugspligt.
- Der ydes tilskud til ejere eller forpagtere, som driver og bebor en jordbrugsbedrift på udpegede

øer uden broforbindelse, jf. kapitel 6.3 i programmet. Tilskudsmodtageren forpligter sig til at
udøve jordbrugsvirksomhed i mindst 5 år fra den første udbetaling af en udligningsgodtgørelse.

- Ansøgeren skal have fast bopæl i mindst 5 år på en jordbrugsbedrift beliggende på én af de øer,
der er omfattet af tilskudsordningen.
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Status
I 1999 blev der i alt udbetalt tilskud i 477 sager med et samlet beløb på  7,4 mio. kr. Der forventes i
perioden 2000-2004 ydet et årligt tilskud på 10,7 mio. kr. til 24.900 ha.

4.2.6. Investeringer i landbrugsbedrifter

Foranstaltningen skal bidrage til at forbedre landbrugsindkomsterne og forbedre levevilkår samt ar-
bejds- og produktionsbetingelserne gennem støtte til investeringer, der sigter på forbedring af stald-
forhold for svin og kvæg, herunder forbedret dyrevelfærd.

Støtten ydes som et investeringstilskud. Det årlige tilskud udgør 2,5% af de tilskudsberettigede in-
vesteringer, og tilskuddet udbetales i højst 10 år. Det årlige tilskud kan tilpasses ved en kortere ud-
betalingsperiode. I perioden kan der søges om støtte 3 gange. De samlede støtteberettigede investe-
ringer i perioden år 2000-2006 kan højst udgøre 500.000 kr. pr. heltidsbeskæftiget og højst
1.000.000 kr. pr. bedrift.

Tilskuddet er udover visse minimumskrav til bl.a. anvendt arbejdstid og arbejdskraftsbehov på be-
driften, økonomisk levedygtighed og faglige kvalifikationer også betinget af opfyldelse af mini-
mumskrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd på ansøgningstidspunktet.

I den danske gennemførelse af ordningen ydes der ikke støtte til investeringer, der øger produktio-
nen. I programperioden 2000-2006 vil der ikke længere blive ydet tilskud til en bred vifte af inve-
steringer, der gennemføres som led i en almindelig forbedring og modernisering af bedriften. Til-
skuddet vil blive begrænset til investeringer, der set fra samfundets side er højt prioriterede. Der er i
1999 og 2000  således kun  ydet tilskud til forbedring af staldforhold. Det er væsentligt for udvik-
lingen af dansk jordbrug, at der er mulighed for at påvirke jordbrugernes investeringsadfærd via til-
skud til målrettede investeringer.

Ordningen er rettet mod følgende primære produktionssektorer:

- Malkekvægsektoren
- Kødkvægsektoren
- Smågriseproduktion
- Slagtesvineproduktion

Eksempler på investeringstyper vedrørende staldforhold:

- Løsdriftsstalde til voksent kvæg.
- Bokse til kalve
- Stalde til løsgående søer.
- Stalde til smågrise og slagtesvin.

Ordningens fokus forventes ændret i takt med særlige samfundsmæssigt prioriterede investerings-
behov opstår - konkret overvejes investeringer til førtidig opfyldelse af skærpede krav om indret-
ning af stalde og løbegårde samt om belægningsgrad på økologiske bedrifter. Desuden overvejes
investeringer i relation til begrænsning af ammoniakfordampningen.

I 1999 er godkendt 731 ansøgninger inden for den afsatte tilsagnsramme på 236 mio. kr. Der er i
1999 udbetalt 287,2 mio. kr. i tilskud til forbedringsplaner, hvortil kommer 3,1 mio. kr. til yngre
jordbrugere
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4.2.7. Etablering af yngre jordbrugere

Foranstaltningen skal bidrage til at lette yngre jordbrugeres førstegangs-etablering på en landbrugs-
bedrift med henblik på at genoprette og udbygge landdistrikternes konkurrenceevne.

Støtten ydes som en statsgaranti for et 20-årigt realkreditlån og som et tilskud til delvis betaling af
lånets ydelser. Der ydes tilskud i 7 år til ydelserne på 75% af lånet. Den tilskudsberettigede del af
lånet er dog højst 500.000 kr. Den maksimale lånestørrelse udgør  1.050.000 kr.

Tilskuddet er udover visse krav til bl.a. anvendt arbejdstid og arbejdskraftsbehov på bedriften, før-
stegangsetablering, landmandens alder, økonomisk levedygtighed og faglige kvalifikationer også
betinget af opfyldelse af minimumskrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd.

4.2.8.  Efteruddannelse

Foranstaltningen skal bidrage til at forbedre de faglige kvalifikationer hos jordbrugere, skovbrugere
og andre personer involveret i jordbrugs-og skovbrugsvirksomheder og til omlægning heraf. Det
overordnede formål er at genoprette og udbygge landdistrikternes konkurrenceevne.

Uddannelse skal især sigte på, at give landbrugerne forudsætning for at foretage en kvalitativ om-
lægning af produktionen, at anvende produktionsmetoder, der er forenelige med kravet om land-
skabsbevarelse og –forbedring, miljøbeskyttelse, samt hygiejne- og dyrevelfærdsstandarderne og at
give landbrugerne de tilstrækkelige kvalifikationer til at drive en økonomisk levedygtig bedrift.

Under foranstaltningen ydes tilskud til kursusudgifter. Kursiststøtten udgør normalt 60% af det be-
løb, kursisten ellers skulle betale for at deltage i kurset. Kursiststøtten for kurser i økologisk jord-
brug og kurser i miljøvenligt jordbrug er i bekendtgørelsen særlig prioriteret og  udgør 90%, og kur-
siststøtten for obligatoriske sprøjtecertifikatkurser udgør 100%. Kurserne skal normalt vare mindst
tre dage for at berettige til kursiststøtte. 

Det udbetalte tilskud i 1999 på 4,8 mio. kr. fordeler sig med 0,2 mio. kr. i projekttilskud og 4,6 mio.
kr. i kursiststøtte, heraf 0,7 mio. kr. i forbindelse med sprøjtecertifikatkurser.

4.2.9. Generel landdistriktsudvikling

I henhold til landdistriktsprogrammet er følgende foranstaltninger, som tilsigter fremme af en bære-
dygtig udvikling i landdistrikterne, godkendt: 

1. Afsætning af kvalitetsprodukter fra jordbruget.
2. Basale servicefaciliteter for erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne.
3. Renovering og udvikling af landsbyer, beskyttelse af landsbyer samt beskyttelse og bevarel-

se af landdistrikternes kulturværdier.
4. Diversificering af aktiviteterne på landbrugsområdet og områder med nær tilknytning hertil,

så der skabes flere eller alternative beskæftigelses- og indkomstmuligheder.
5. Udvikling og forbedring af den infrastruktur, der er forbundet med udvikling af landbruget.
6. Fremme af aktiviteter inden for turisme og håndværk.

Ordningerne skal implementeres i et udbygget regionalt samspil med amter og interesseorganisatio-
ner, herunder miljøorganisationer. Amterne forudsættes at bidrage til finansieringen. 
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Der er tale om nyskabte foranstaltninger, der skal fremme en bæredygtig landdistriktsudvikling, og-
så uden for det egentlige jord- og skovbrug.

4.3. Øvrige ordninger

Her nævnes ordninger fra såvel Fødevareministeriets som Miljø- og Energiministeriets ressort.
Jordfordeling og tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, der hører under Fødevareministeriet,
er ikke egentlige arealbaserede tilskudsordninger, men er ordninger som også har betydning for ud-
viklingen af det danske landbrug.

4.3.1. Leader+initiativet

Fællesskabsinitiativet Leader+ skal fremme små innovative pilotprojekter til udvikling af lokalsam-
fundet og derved bane nye veje for de fremtidige indsatser til udvikling af landdistrikterne. Initiati-
vet skal tilskynde til iværksættelse af originale strategier med det formål at afprøve nye former for
udnyttelse af kultur- og naturarven, styrke økonomien og skabe nye arbejdspladser samt danne net-
værk.

Initiativet skal således fungere som et laboratorium for integrerede og bæredygtige udviklingstiltag i
landdistrikterne, og derfor skal initiativet også kun anvendes i nogle få udvalgte lokalområder i
hvert medlemsland. I Danmark forventes initiativet at blive aktivt i omkring 10 lokalområder, der
tilsammen vil udgøre 10-12% af landets areal.

Områderne vil blive udvalgt på baggrund af lokalt udarbejdede udviklingsplaner for de pågældende
områder. De lokale udviklingsplaner er udarbejdet og indsendt af lokale aktionsgrupper, der er
sammensat af alle væsentlige erhvervsmæssige interesser i et landdistrikt, samt de lokale foreninger
og bevægelser, der ønsker at deltage i Leader+programmets realisering. Endelig er de berørte amter
og kommuner repræsenteret i gruppen.

Ansøgninger om støtte skal behandles af den lokale aktionsgruppe. Gruppen indstiller projekterne
til tilskud over for Direktoratet for FødevareErhverv, og der vil kun blive ydet støtte til projekter,
der er i overensstemmelse med gruppens lokale udviklingsplan. I det omfang udviklingsplanen om-
fatter lokale tiltag vedrørende natur og miljø, vil sådanne projekter kunne støttes over Leader+-
initiativet. Støtten kan andrage mellem 25% og 50% af de støtteberettigede udgifter ved et projekt.

4.3.2. Jordfordeling

Jordfordeling er overordnet set en realiseringsmetode til smidigt at fortage et større antal samtidige
ejendomsomlægninger i det åbne land. Jordfordelingernes formål er defineret i jordfordelingsloven
og er primært at forbedre landbrugsejendommes arrondering og landbrugsstrukturen. I 1990 blev
jordfordelingsloven ændret, således at jordfordeling også kan anvendes i forbindelse med naturgen-
opretning o.lign. 

I jordfordelinger, hvor formålet er at forbedre arrondering/struktur fortages jordomlægninger pri-
mært således at arealerne bliver bedre egnet til rationel landbrugsdrift. Det betyder at en jordforde-
ling oftest vil bevirke, at der efterfølgende fjernes ikke beskyttede hegn og vandhuller mm. Om-
vendt vil jordfordeling ligeledes skabe grundlaget for plantning af nye læhegn. 
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Siden 1990 har jordfordeling med succes været brugt i forbindelse med naturgenopretning. Kende-
tegnende for naturgenopretningsprojekterne er, at der oftest er en projektmager, f.eks amter og
Skov- og Naturstyrelsen, der rekvirerer og betaler for jordfordelingen. I disse jordfordelinger er
formålet gennem ejendomsomlægninger at skabe mulighed for at etablere større sammenhængende
naturområder ved naturgenopretning. Jordfordeling anvendes på samme måde i forbindelse med
etablering af vådområder under VMPII. 

Jordfordeling er en realiseringsmetode, som kan forfølge flere formål også i samme sag. Det vil si-
ge, at der kan gennemføres forbedrede forhold m.h.t. både arrondering/struktur og natur/miljø i
samme jordfordelingssag. Nøglen til at gennemføre et sådant flersidigt formål er mobilitet. Erfaring
med jordfordeling viser, at mange landmænd er interesseret i natur/miljø, såfremt det ikke er til ge-
ne for det effektive landbrug. I praksis betyder det, at landmænd ofte er villige til at etablere erstat-
ningsbiotoper på steder hvor det ikke generer den effektive landbrugsdrift, såfremt de kan fjerne
biotoper, der er til gene for effektiv drift. 

Gennemførelsen af arrondering/struktur jordfordelinger foregår meget på lodsejernes præmisser,
idet alle aftaler er frivillige, hvilket er helt i overensstemmelse med jordfordelingsloven. 

Hvis der skal etableres nye biotoper som led i en jordfordeling, skal jordfordelingen påvirkes med
input fra myndigheder, institutioner eller organisationer, der arbejder med beskyttelse af natur og
miljø. Jordfordeling kan ved enkelte ændringer af opstartsproceduren  sikre, at der skabes kontakt til
myndighederne med natur- og miljøinteresser og dermed medvirke til at formidle mulighederne for
at etablere mere natur overfor landmændene. Landmændene er i mange tilfælde selv opmærksomme
på disse muligheder og også interesseret i at etablere f.eks. nye vildtremisser eller vandhuller i for-
bindelse med en jordfordeling.   

Der er for finansåret 2001 budgetteret med at anvende 16,4 mio kr på ordinære jordfordelinger og
6,5 mio kr på jordfordelinger i forbindelse med etablering af vådområder under VMPII.

4.3.3. Tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed

Tilskud ydes til foreningers erhvervsrettede rådgivning af jordbrugere inden for fagområderne
planteavl, husdyrbrug, jordbrugsteknik, jordbrugsbyggeri, landboturisme, helhedsorienteret driftsle-
delse, arbejdsmiljø, efteruddannelse, landøkonomisk ungdomsarbejde samt erhverv og samfund. 

Tilskudsmidlerne fordeles i princippet mellem foreningerne i forhold til deres tilskudsberettigede
rådgivningsaktiviteter. Der ydes faste, forhøjede tilskud ved rådgivning af nyetablerede jordbrugere,
og jordbrugere der lægger om til økologisk produktion.

Det er et væsentligt led i konsulentsystemet og dets løbende tilpasning, at det hviler på medfinansie-
ring og selvforvaltning fra brugernes side.

Tilskud til konsulentvirksomhed inden for jordbruget ydes i 2000 til 14 organisationer. I 1999 blev
der ydet tilskud med et samlet beløb på ca. 138,4 mio. kr. For 2000 er afsat 140,2 mio. kr. til tilskud
til jordbrugets konsulentvirksomhed.
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Andre ordninger under landdistriktsprogrammet

Tabel IV.12. Udbetalt tilskud i perioden 1993-1999 fordelt på ordninger og år – i mill. kr.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 I alt

Ø-støtte 0 0 0 0 0 5,4 5,4 10,8
Yngre jord-
brugere

67,3 70,3 81,2 88,7 92,8 95,4 92,3 588

Efteruddan-
nelse

10,6 8,0 8,4 8,4 8,3 5,5 4,1 53,3

Investerings-
ordningen

268,0 281,5 292,9 319,4 338,1 314,9 287,2 2102

Struktur-
projekt-
ordningen

62,0 53,1 82,2 39,8 37,2 30,9 54,4 359,6

Konsulent-
ordningen

135,1 129,6 129,5 128,1 135,6 135 138,4 931,3

Tabel IV.13. Tilsagns/ tilskudsrammer for perioden 2000-2006.
Tilsagns/ til-
skudsram-
merMill. kr.

EU-bidrag, % 

Ø-støtte 75 25
Yngre jordbrugere 769 50
Efteruddannelse 67 25
Investeringsordningen 1.076 25

4.3.4. Vildtplantninger

Som led i Skov- og Naturstyrelsens administrationen af Lov om jagt og vildtforvaltning anvendes
årligt et par millioner kroner under tilskudsordningen ”Plant for Vildtet”. Ordningen finansieres
sammen med andre ordninger over indtægten fra jagttegn, jagt- og riffelprøver m.v.

I gennemsnit har der de senere år været ca. 2,5 millioner kroner til vildtplantninger, men den årlige
tilskudsramme hertil er besluttet øget til 3,3 millioner kroner årligt. De senere år har der årligt været
ca. 3.000 ansøgninger om tilskud til vildtplantninger.

Tilskuddet til vildtplantninger gives i form af en leverance af planter, hvor ansøgeren skal betale
25% af planternes værdi plus moms og fragt. Der tildeles overvejende danske buske og træer, dels
af landskabelige hensyn, men også fordi de er meget vigtige for især fugle og insekter, idet de gen-
nem århundreder har vænnet sig til at udnytte hjemmehørende plantearter.

4.3.5. Naturforvaltning / Naturgenopretning

Med vedtagelsen af Naturforvaltningsloven i 1989 fik den aktive naturforvaltning et økonomisk
løft. På de årlige finanslove har der siden været i gennemsnit været ca. 140 millioner kroner med en
faldende tendens i slutningen af 1990´erne til at genoprette og pleje natur, plante nye statsskove og
øge potentialet for friluftslivet samt i de senere år midler med henblik på kulturhistoriske formål.

I dag er Naturforvaltningsloven indskrevet i Naturbeskyttelsesloven, men naturforvaltningsmidlerne
til naturgenopretning m.v. er bevaret. I tiåret 1989-1998 har der været i alt ca. 1,4 milliarder kroner
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til naturforvaltning (1). Heraf har staten ved Skov- og Naturstyrelsen anvendt ca. 1 milliard kroner
på gennem 440 projekter at leve op til lovens brede målsætning. De øvrige ca. 400 millioner kroner
er overført til amtskommunerne, hvor de er anvendt på natur- og friluftsprojekter. 

I statens regi er det blevet til næsten 14.400 hektar nye natur- og friluftsarealer; det svarer til ca.
0,3% af Danmarks areal eller et areal lidt større end Rømø (se tabel IV.14.). Ser vi alene på katego-
rien “sø og vandløb” svarer de 1.270 hektar til 4% af målsætningen om at øge arealet med denne
arealkategori med 30.000 hektar i løbet af 2-3 årtier - en målsætning, der fremgår af regeringens
Strategi for biologisk mangfoldighed i Danmark fra 1995, der skal ses som led i opfyldelsen af lan-
dets forpligtelser i forhold til FN´s Konvention om biologisk mangfoldighed fra topmødet i Rio i
1992.

Den amtslige naturforvaltning omfatter skabelsen af ny natur, vedligeholdelse af natur, vandløbs-
forbedringer, vedligeholdelse og istandsættelse af fortidsminder og diverse aktiviteter rettet mod
friluftslivet. Der indgås de nødvendige driftsaftaler m.v. med de berørte lodsejere om naturpleje o.l.

I 1999 brugte amterne ca. 90 millioner kroner hertil, hvoraf de 35 millioner kroner er et bloktilskud,
der stammer fra den statslige del af naturforvaltningsmidlerne. Den aftalte arbejdsdeling mellem
staten og amterne indebærer som hovedregel, at amterne har ansvaret for natur- og friluftsprojekter
under 1 million kroner på ikke-statsejede arealer.

Amternes skabelse af ny natur kommer især ”den lille natur” til gode ved tilskud til vandhuller og
genskabelse af andre naturtyper som enge, moser, strandenge, overdrev og heder. Ca. 1/10 af mid-
lerne er brugt på at vedligeholde naturområder, fx til at få heder og enge afgræsset. Amtet kan også
anvende midler til at opsætte hegn og fangfolde, etablere vandforsyning til de græssende dyr osv. 

Blandt de synlige resultater for 1999 kan nævnes, at der er udført førstegangspleje på 676 hektar
strandeng, fersk-eng, mose, overdrev og hede. 4.528 hektar naturområder er blevet vedligeholdt
som led i den fortsatte pleje.

Tabel IV.14. Nye natur-, skov- og friluftsarealer som resultat af Skov- og Naturstyrelsens na-
turforvaltning i tiåret 1989-1998 (1). Betydelige arealer ikke mindst som led i Skjernå-
projektet og “Operation Engsnarre” i Varde Ådal nedstrøms Varde er kommet til i perioden
1999-2001.
________________________________________________________________________________

Områdetype                             Hektar
Sø og vandløb                          1.270
Mose                                          1.079
Fersk eng                                   1.331
Strandeng                                     979
Hede                                           1.421
Overdrev                                      484
Klit, krat og slette                        809
Skov                                           6.377
Frilufsarealer *                             608

I alt                                            14.358
________________________________________________________________________________
* Såvel natur- som skovarealer udgør et stort rekreativt potentiale, og næsten alle natur- og skovprojekter gennemføres
med henblik på også at øge befolkningens rekreative muligheder.

Skov- og Naturstyrelsen projektudgifter har i gennemsnit været ca. 66.000 kroner pr. hektar. Penge-
ne er især anvendt til jordkøb, jordfordeling og anlægsinvesteringer. Resultaterne spiller lokalt en
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betydelig rolle og har her givet landskaber med større variation, et løft for plante- og dyrelivet, rene-
re vandmiljø, beskyttelse af grundvand, binding af CO2 og store friluftsværdier til befolkningen.

Med finanslovsaftale 2001 blev naturforvaltningsområdet tilført yderligere 80 millioner kroner år-
ligt i perioden 2001-2004. Ifølge finanslovsaftalen skal 45 millioner kroner, 20 millioner, 10 millio-
ner og 5 millioner kroner anvendes til hhv. naturgenopretning, skovrejsning og naturskove, natur-
formidling og kulturmiljøet. Bevillingsmæssigt udgør naturforvaltningsmidlerne på finanslov 2001
over i alt 146,4 millioner kroner.

4.3.6. Fredning

Fredningsinstrumentet blev introduceret med den første naturfredningslov i 1917. Fredningsinsti-
tuttet er opretholdt stort set uændret i den efterfølgende lovgivning, senest i Naturbeskyttelsesloven.
Der er dog i forbindelse med denne lov foretaget en modernisering af bestemmelserne og en for-
enkling af proceduren.

En fredningssag er karakteriseret ved, at der én gang for alle varigt gøres op med et områdes fremti-
dige anvendelsesmuligheder, og der udbetales fuld erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som
fredningen påfører ejere og brugere.

Uanset at der i dag er en række andre virkemidler i naturbeskyttelsen, er fredning stadig det stærke-
ste instrument til sikring af et landskab med dets indhold af biologiske, geologiske og rekreative
interesser. Dog er der også til de fleste fredede arealer knyttet det problem, at fredningen som regel
ikke i sig selv sikrer en nødvendig ekstensiv landbrugsmæssig anvendelse af de fredede arealer.

Oprindelig havde fredninger karakter af status quo fredninger, det vil sige, at der alene blev gen-
nemført fredninger, der gik ud på at fastholde den eksisterende tilstand. I dag har fredningsinstru-
mentet fået en langt mere indgribende og dynamisk karakter, idet der er hjemmel til at gøre op med
lovlig eksisterende anvendelse, foreskrive en særlig driftsform både for såvidt angår landbrug og
skovbrug, gennemføre naturgenopretning og pleje samt anlæg af stier og andre faciliteter for fri-
luftslivet.

Fredning er imidlertid et velegnet instrument til at behandle såvel landskabelige og kulturhistoriske
som biologiske, geologiske og friluftsmæssige interesser og afveje dem over for hinanden. Der kan
med fredningen, der kan sidestilles med en lov for et geografisk afgrænset område, fastsættes en
række detaljerede bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse, drift og pleje, for genopretning
af naturen, samt for offentlighedens adgang til området. Når en fredning først er gennemført, er det
yderst vanskeligt at få den ændret eller ophøvet, hvilket da også er sigtet med at gennemføre en
fredning.

Gennemførelse af stadig mere komplekse og indgribende fredningssager stiller krav om en nøje
vurdering af fredningens indhold, de hensyn, der ønskes tilgodeset, ejernes ønsker, samt erstatnin-
gens størrelse. Inden en fredningssag afgøres, er det af største betydning, at alle aspekter i sagen ta-
ges i betragtning, herunder at offentligheden inddrages, og alle involverede får mulighed for at gøre
deres synspunkter gældende. Dette kan blandt andet ske ved nedsættelse af lodsejerudvalg eller en
række bilaterale drøftelser.

I dag er ca. 4,5% af Danmarks landareal fredet. I gennemsnit har der de senere år på de årlige fi-
nanslove været afsat 5-7 millioner kroner, men da behovet for fredningsmidler er præget af en ræk-
ke faktisk behov, er der betydelige udsving i de årlige beløb, der faktisk er anvendt til fredninger. 
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4.4. Andre EU-landes anvendelse af EU-ordninger

Dette kapitel er skrevet på baggrund af rapporten ”Integration af natur- og landskabshensyn i land-
brugspolitikken – En analyse af erfaringer fra EU og de fire medlemslande England, Tyskland
(Slesvig-Holsten), Holland og Sverige” (2), der er udarbejdet på Landbohøjskolen og afrapporteret
til Wilhjelmudvalget i 2001. 

Overordnet har det været rapportens formål at afdække mål og konkrete erfaringer fra andre lande i
især EU med at integrere naturmæssige hensyn i landbruget. I rapporten opfattes ”integration” på
tre forskellige måder. 

For det første er der den umiddelbare inddragelse af målsætninger og styringsmidler med henblik på
biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i landbrugspolitikken. Som eksempler kan nævnes
indførelse af MVJ-ordninger og  naturmæssige krav som betingelse for at opnåelse af generel land-
brugsstøtte (miljøbetinget støtte). Denne form for integration kan man betegne ”substantiel integra-
tion” og i visse tilfælde kan den også anskues omvendt, således at integrationen handler om inddra-
gelse af landbrugshensyn i natur- og landskabsforvaltningen.

For det andet kan integration handle om koordination og sammenfatning af landbrugspolitiske og
naturpolitiske mål og midler i et rumligt perspektiv. Den sammenfattende fysiske planlægning er, i
det omfang den omhandler landbruget, den typiske form for rumlig integration, men også ”arealud-
pegninger” foretaget som led i fx naturforvaltningen kan ses som eksempler på denne form for inte-
gration.

For det tredje kan integration vedrøre overførsel af natur- og miljøkompetencer til de enkelte sekto-
rer. Dette kan kaldes organisatorisk integration og spørgsmålet om kompetenceoverførsel er en vig-
tig og samtidig overset problemstilling i forbindelse med politikintegration. Som et dansk eksempel
kan nævnes udvidelsen af formålsbestemmelsen i den danske landbrugslov i 1986, som gjorde mil-
jøspørgsmål til en legitim del af landbrugsministeriets (nu Fødevareministeriet) arbejde.

I dette kapitel er hovedvægten lagt på den substantielle integration herunder korte præsentationer af
indhentede erfaringer vedrørende især de ordninger, der i Danmark kaldes ”miljøvenlige jordbrugs-
foranstaltninger” (MVJ). Indledningsvis præsenteres dog indhentede erfaringer vedrørende miljø-
betinget støtte og graduering.

4.4.1. Miljøbetinget støtte

Implementeringen af miljøbetinget landbrugsstøtte i overensstemmelse med rådsforordning
1259/1999 (jf. kapitel 4.1.4.) er i gang i de enkelte medlemslande. Nogle lande har indført sådanne
krav, andre er i gang og andre igen har for nærværende meddelt, at de ikke agter at indføre krav
som betingelse for udbetaling af landbrugsstøtten. 

7 lande har indført miljøbetinget støtte, herunder cross compliance, som forudsætning for fuld støt-
te, mens 8 lande ikke har anvendt denne mulighed. Der eksisterer dog ingen ”officiel” oversigt over,
hvad situationen er. Alligevel kan der med forbehold opstilles følgende billede: Belgien, Italien,
Luxembourg, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig har endnu ikke indført miljøbetinget
støtte. Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland og Storbritanien har indført sådan-
ne krav. Med enkelte undtagelser refererer kravene til gældende bestemmelser, som fx de danske
krav om gødningsplaner, vintergrønne marker og 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb.
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Bestemmelse til beskyttelse mod overgræsning, og dermed risiko for jorderosion, og beskyttelse af
naturmæssige værdier, indgår i kravene i Finland, Irland og Storbritanien. Ellers varierer kravene
betydeligt mellem de enkelte lande. Konkret kan nævnes miljøkrav orienteret mod kvælstofbelast-
ning (Danmark og Finland), pesticidanvendelse (Holland), kunstvanding (Frankrig) og naturvenlig
drift af brakarealer (Storbritanien).

Et af de irske miljøkrav er måske særlig interessant, idet der stilles krav om deltagelse i en i øvrigt
frivillig ordning. Kravet går ud på, at der indenfor særligt værdifulde og sårbare naturområder, de
såkaldte ”Special Areas of Conservation”, stilles krav om deltagelse i de irske MVJ-ordninger som
forudsætning for at modtage ”almindelig” landbrugsstøtte. Dermed bliver det særdeles vanskeligt
for de landmænd, som driver landbrug indenfor de pågældende områder, at undlade at deltage i den
pågældende MVJ-ordning.

I to lande udenfor EU, USA og Schweiz, er man gået langt i miljøkrav som forudsætning for støtte.
I USA er det en forudsætning for støtte, at der godkendes en ”conservation plan”, overvejende ori-
enteret mod erosionsbekæmpelse. Tilsvarende for Schweiz er der flere, relativt radikale krav, som
forudsætning. 

4.4.2. Graduering

To medlemslande har indtil nu benyttet sig af gradueringsmuligheden, sådan som den fremgår af
rådsforordning 1259/1999 (jf. kapitel 4.1.5.), nemlig Frankring og England. I begge tilfælde har be-
grundelserne været finansiering af landdistriktsprogrammet snarere end målsætninger om at re-
allokere støttemidler.

I Frankrig fastsættes nedsættelsen dels efter arbejdskraftforbruget og standarddækningsbidraget,
dels efter landbrugsstøttens størrelse således, at små og mellemstore brug helt eller delvis kan frita-
ges for nedsættelse. Hovedparten af det ”sparede” beløb overføres til MVJ-ordningerne. Der for-
ventes at blive overført et beløb på omkring en milliard franske franc, svarende til knap 20% af
landdistriktsprogrammets budget.

I England har man valgt at anvende de muligheder, der er for graduering, til at overføre midler fra
den almindelige landbrugsstøtte til landdistriktprogrammet. Konkret har man valgt at inddrage 2½%
af støtten i 2000/2001 stigende til 4½% i 2006-2007, og da pengene overføres til landdistriktsdelen
forudsættes 50% statslig medfinansiering, hvilket i alt indebærer, at landdistriktsprogrammet for-
dobles i perioden frem til 2007.

4.4.3. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)

I EU´s 5. handlingsprogram for miljøbeskyttelse fra 1993 indgår integration af miljøhensyn i nær-
mere angivne sektorpolitikker, herunder landbrugspolitikken, som en af fem hovedmålsætninger.
Konkret er nævnt målsætningen om, at 15% af EU´s landbrugsareal i 2000 skal være dækket af af-
taler, der integrerer miljøhensyn i landbrugsdriften. 

I slutningen af 1990´erne dækkede aftaleområdet under MVJ-systemet ca. 20% af EU´s landbrugs-
areal – i Danmark ca. 4% af landbrugsarealet svarende til lidt mere end 70.000 hektar (jf. kapitel
3.6.1.). Det skal dog nævnes, at umiddelbare sammenligninger mellem landene er vanskelig, idet de
dyrkningsmæssige betingelser og naturgrundlaget i de 15 EU-lande er overordentlig forskelligt,
hvor Danmark dyrkningsmæssigt set må anses at befinde sig i en relativ gunstig position, hvilket alt
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andet lige som udgangspunkt gør MVJ-ordningerne o.l. mindre attraktive i Danmark end i en række
andre EU-lande.

Generelt kan man sige, at såvel i Danmark som i de øvrige EU-lande er der en stigende interesse for
anvendelsen af MVJ-systemet. Men der er store forskelle landene imellem i spørgsmålet om MVJ-
ordningernes målretning mod bestemte mål og områder.

Fordelene ved ”brede og begrænsede” ordninger – generelle ordninger – er, at de orienterer sig mod
store arealer, er billige i administration, har høj dækningsgrad, er egnede til pleje forstået som op-
retholdelse af halvkulturarealer, har lave udgifter pr. hektar og bidrager til øget miljøbevidsthed.
Ulemperne er, at de kan være uegnede til særlige miljø- og naturmæssige problemstillinger og i vis-
se situationer kan rumme mange irrelevante mål.

Fordelen ved de målrettede (dybe) ordninger er, at de har større relevans for lokale områder, de kan
have klarere mål, effekterne kan være lettere at måle, de har lavere totaludgifter og er mere egnede
til at forfølge specifikke målsætninger. Blandt ulemperne kan nævnes, at landmændene kan forhol-
de sig mere afventende, ordninger er komplicerede at administrere, de dækker normalt ikke store
arealer, omkostninger er høje pr. hektar og de omfatter ikke brede problemstillinger.

EU-Kommissionen har i forhold til fordele og ulemper konkluderet, at ”fra et miljøsynspunkt må
der findes en balance. En satsning på målrettede og snævre ordninger kan resultere i, at aftaledæk-
ningen bliver lav, at de miljømæssige resultater begrænses til bestemte områder, og at det store
flertal af landmænd indenfor landet forbliver upåvirkede af landbrugspolitikkens miljøfordele, uan-
set at MVJ-ordninger er obligatoriske for medlemslandene”. Sådan en konklusion kan drages for
Danmark, Grækenland og i et vist omfang Storbritanien. Satsning på den brede og begrænsede til-
gang kan føre til høje udgifter, som kan føre til begrænsning af midlerne til, eller entusiasmen for,
målrettede ordninger. Kommissionens konklusioner er dog baseret på begrænset viden om effekter-
ne, hvor der blandt andet ikke skelnes mellem effekterne på kort og lang sigt.

På baggrund af Landbohøjskolens undersøgelse, hvor man blandt andet har set nærmere på anven-
delsen af EU-tilskud til natur i England, Slesvig-Holsten, Holland og Sverige kan man sige, at mål-
sætninger om natur- og landskabsforhold (beskyttelse, pleje og forbedringer) har haft høj prioritetet
i MVJ-ordningerne i forhold til miljømæssige mål. Disse målsætninger omfatter i de fire lande for-
uden halvkulturarealer, som enge, overdrev, strandenge m.v., også hegn og andre plantninger samt
vådområder.

Når man ser på omfanget af ordningerne skiller Sverige sig ud med store ambitioner for Landdi-
striktsprogrammet, herunder med det suverænt største budget for programmets miljødele, hvor en
betydelig del er målrettet natur- og landskabsformål. Mere end 80% af det engelske landdistrikts-
budget er til miljøformål, heraf hovedparten til natur- og landskabsformål, og de årlige udgifter er
stærkt stigende i perioden 2000-2006.

En undersøgelse af 22 lokale landbrugsområder fordelt på 9 EU-medlemslande viser en overrasken-
de grad af fællestræk, hvor bestemmelser om pesticidanvendelse (forbud eller restriktioner), om
kvælstoftilførsel og drift af vedvarende græsarealer (krav om og til ekstensiv græsning/høslæt) er
med overalt. Endvidere forekommer krav til husdyrtæthed i over halvdelen af områderne, mens øv-
rige registrerede bestemmelser om hhv. afgrødediversitet, opgivne arealer, hegn og brakarealer
forekommer spredt i mindre end halvdelen af områderne.

Den mest udbredte aftalelængde for MVJ-aftaler er 5 år, bortset fra England, hvor minimumsafta-
lelængden fra 1993 har været 10 år med mulighed for afbrydelse efter 5 år.
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Fra de fire undersøgte lande får man et broget billede af den konkrete integration af natur- og land-
skabshensyn i landbrugspolitikken. Ofte skal baggrunden for integrationsbestræbelserne findes i
strategier, som ligger adskillige år tilbage. 

I England, hvorfra ideen til EU´s MVJ-ordninger stammer, har man fra midt i 1980´erne udviklet
to vigtige MVJ-ordninger, nemlig den såkaldte ”ESA-ordning” (Environmentally Sensitive Area
Scheme) målrettet mod områder af national betydning og ”CSS-ordningen” (Countryside Steward-
ship-ordningen), som tilbydes uden for ESA-områder, og som er tematisk målrettet imod vigtige
habitater og bestemte landskabstyper. ESA har traditionelt været overvejende beskyttelses- og ple-
jeorienteret, dog også  med mål om forbedringer. Forbedringsdimensionen spiller en større rolle i
CSS. For begge ordninger er der tale om 10-årige aftaler, hvori der også kan indbygges naturgenop-
retningsprojekter og andre former for ”natur- og landskabsprojekter”. Dette sker for ESA-aftalerne
som en supplerende ”conservation plan”, mens sådanne projekter indgår i selve CSS-aftalerne.
Endvidere er det interessant, at man i aftalerne ofte også angiver, hvilke dele af ejendommen, der er
beskyttet gennem den øvrige lovgivning. Flere mindre forsøgsordninger er efterhånden optaget som
del af CSS-ordningen, og i det netop vedtagne landdistriktsprogram forventes CSS-ordningen at
vokse betydeligt og få større udbredelse end ESA-ordningen.

Det er også karakteristisk for engelsk forvaltningspraksis, at NGO-organisationer i vid udstrækning
inddrages i implementeringen af politikker, ligesom man har mange erfaringer med at gennemføre
større projekter i en til lejligheden oprettet organisation bestående af offentlige myndigheder og
NGO´ere efter en såkaldt ”partnershipmodel”. Man har i England meget avancerede moniteringssy-
stemer, som dækker areal- og naturudviklingen generelt i England, ligesom man har intensiv moni-
tering af de enkelte ESA-områder.

I den nye landbrugspolitik går man i England videre mod øget integration, først og fremmest ved at
overføre store midler fra den almindelige landbrugstøtte til landdistriktspolitikken, som udvikles til
helt overvejende at handle om miljøordninger, herunder øget støtte til skovrejsning, økologisk jord-
brug og de to nævnte MVJ-ordninger.

I Slesvig-Holsten har man tilbage fra 1985 haft et ”Biotopschutz-program”, som nu er videreført i
MVJ-ordningen ”Vertrag-Naturschutz-programmet” (VN). VN er blevet skærpet undervejs, blandt
andet med krav om etablering af småbiotoper på en del af aftalearealet. Endvidere har man en lang-
sigtet strategi om offentlig opkøb af særligt vigtige naturområder, det såkaldte ”Stiftung-
Naturschutz-program” (SN). 

VN spiller sammen med SN således, at de opkøbte arealer ofte, men ikke altid, forpagtes ud og dri-
ves naturvenligt på vilkår, der ligner en VN-aftale. Generelt må de slesvig-holstenske politikker si-
ges at være meget forbedringsorienterede. 

Endvidere har man i Slesvig-Holsten en tæt sammenhæng mellem MVJ-ordninger, opkøbspolitik-
ker og den fysiske planlægning. For de yderste marskarealer har man en særlig MVJ-ordning, det
såkaldt ”Hallig-program”, som i et vist omfang er orienteret også mod kvægdriftens produktions-
mæssige dimensioner.

I Holland er de overordnede målsætninger for naturindholdet i jordbrugslandskaberne knyttet til et
national økologisk netværk bestående af naturmæssige kerneområder bundet sammen i et netværk
af grønne korridorer. I netværkets implementering indgår en strategi fra 1975 om opkøb af 100.000
hektar til ”naturreservater” og indgåelse af aftaler om naturvenlig drift på yderligere 100.000 hektar,
samt genopretning af 50.000 hektar. Det går planmæssigt fremad med målene for aftaleindgåelse,
men opkøbsstrategien realiseres langsomt. 
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Udviklingen af MVJ-ordningerne i Holland bærer præg af eksperimenter, idet man iværksætter
projekter, der har som formål at udvikle støtteordningerne. Udover de landsdækkende MVJ-
ordninger, findes der derfor flere ordninger, som har korte løbetider og er målrettet mod få specifik-
ke geografiske områder. Undervejs er nogle af disse forsøgsordninger blevet indbygget i de lands-
dækkende ordninger.

Endvidere har man i Holland interessante erfaringer med såkaldte ”miljøkooperativer”, som har til
formål at løse dels natur- og landskabsproblemer, dels miljøproblemer relateret til kvaliteten af vand
og luft. Miljøkooperativerne opererer efter principper udviklet af det enkelte miljøkooperativ såle-
des, at løsningerne bliver lokalt tilpassede.

Generelt er de hollandske ordninger, og strategien for det økologiske netværk, både beskyttelses- og
forbedringsorienteret. Desuden har man i Holland længe haft tradition for at overlade forvaltningen
af mange offentligt ejede naturarealer til naturorganisationer. Især spiller foreningen ”Naturmonu-
umenten” en vigtig ”forvalterrolle” i denne sammenhæng.

I det nye landdistriktsprogram er MVJ-ordningerne ændret således, at der lægges vægt på, at støtten
gives til jordbrugere for at opfylde konkrete naturmål fremfor kun at følge nogle bestemte dyrk-
ningsmæssige retningslinier. Endvidere har man i det nye landdistriktsprogram indført miljøkrav
som forudsætning for støtte ved dyrkning af industrikartofler og fodermajs.

Sverige har, som relativt nye EU-land, længere erfaringer med reformering af landbrugspolitikken
væk fra produktionsstøtte og har siden omkring 1990 haft meget ambitiøse MVJ-ordninger, som
blev videreført under forordning 2078/1992. De hidtil fastsatte mål for ordningernes udbredelse er i
stort omfang opfyldte. Ordningerne er overvejende natur- og landskabsorienterede, men der er også
implementeret enkelte ordninger orienteret mod beskyttelsen af vandmiljøet.

I Sverige har man i flere år lagt stor vægt på rådgivning og undervisning som led i MVJ-
ordningernes implementering. Således har det været et krav for deltagelse i MVJ-ordningerne, at
man enten deltog i kurser vedrørende sin aftale eller fik lavet en plan for ejendommen og i den for-
bindelse fik rådgivning vedrørende bestemmelserne i aftalen.

Sverige har for år tilbage gennemført en omfattende kortlægning af halvkulturarealerne, som dog
hidtil kun i begrænset omfang har været anvendt aktivt i MVJ-ordningernes implementering – på
trods af, at støtten har været delvis afhængig af arealernes biologiske værdi.

Irland har i forbindelse med MVJ-aftalerne haft tre interessante krav, nemlig 1) at man kun kan la-
ve aftaler for hele bedriften, 2) at der skal udarbejdes en såkaldt ”Environmental Protection Plan”
dækkende hele bedriften (”whole farm approach”), og 3) som forudsætning for at indgå en aftale
skal den deltagende landmand deltage i et kursus om den pågældende MVJ-ordnings målsætninger
og implementering. I Irland har man gjort sig særdeles interessante erfaringer med at bygge den al-
mindelige rådgivningsvirksomhed sammen med generelle miljøreguleringer og MVJ-ordningen og
har, blandt andet gennem kravet om planerne, tilstræbt langsigtede effekter af ordningerne.

Blandt de beskrevne målsætninger fra de fire særligt undersøgte lande, England, Tyskland, Holland
og Sverige, kan følgende tiltag være særligt interessante:

 De engelske mål for udbygning af de to MVJ-ordninger, ESA- og Countryside Stewartship-
ordningen er velfungerende eksempler på hhv. en ordning målrettet mod de højest prioriterede
områder, og en ordning rettet mod forvaltningen af værdifulde habitater og landskabselementer
generelt i landbrugslandet, det vil sige uden for de højt prioriterede områder. De meget konkre
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te, kvantitative mål for de enkelte ESA-områder og langsigtetheden i ESA-ordningen, der har
fungeret siden 1987, forekommer ligeledes interessante.

 De hollandske mål helt tilbage fra 1975 om opkøb af 100.000 hektar, og plejeaftaler for et til-
svarende areal, samt genopretning af yderligere 50.000 hektar inden år 2018 – alt sammen in-
denfor et nationalt udpeget økologisk netværk vidner om en meget langsigtet og rumlig oriente-
ret strategi.

 De slesvig-holstenske erfaringer med udformning af ”landskabsprogrammer” som øverste trin i
et rammeplansystem for det åbne land samt de kombinerede opkøbs- og plejestrategier fore-
kommer relevante for danske forhold.

 Det svenske mål om, at alle værdifulde halvkulturarealer skal være omfattet af MVJ-aftaler er et
ambitiøst, detaljeret mål, som dels forudsætter information om, hvor disse er beliggende, dels
siger noget om den rolle, man tillægger MVJ-ordningen i den samlede naturforvaltning.

 De svenske mål om efteruddannelse af jordbrugere og rådgivere, som deltager i MVJ-ordninger,
er baseret på flere års omfattende kursus- og rådgivningsaktivitet, og forekommer af interesse
for danske forhold.

I de fire undersøgte lande har man endvidere gjort sig mange og meget forskellige erfaringer med
implementeringen af natur- og landskabshensyn. De umiddelbart mest relevante er nævnt herunder:

 I England og Holland har man haft gode erfaringer med at fokusere MVJ-ordningerne (ESA-
ordningen) på få områder, som udvides og suppleres med nye områder efterhånden som aftale-
arealet vokser og aftaledækningen bliver større.

 I England har man mange erfaringer med inddragelse af NGO´ere i implementeringen af inte-
grerede projekter efter en ”partnerskabsmodel”.

 De engelske erfaringer med at kombinere beskyttelse, pleje og landskabsforbedringer i den en-
kelte aftale er veludviklede og forekommer velfungerende.

 De engelske erfaringer med at koble andre strategier og nationale prioriteringer, som biodiver-
sitetshandlingsplanen og ”the landscape character map” til formål og indhold i de enkelte coun-
tryside stewartship aftaler forekommer som en oplagt vej at gå.

 Den slesvig-holstenske ”Vertrags-Naturschutz-ordning” er interessant, fordi den kombinerer be-
skyttelsen af halvkulturarealer med krav om oprettelse af nye biotoper.

 De slesvig-holstenske erfaringer med at integrere landbrug- og naturbeskyttelsespolitikker for
forvaltningen af marsken (gennem det såkaldte ”Hallig-program”) er interessante, formentlig
også for forvaltningen af strandenge udenfor marskområder.

 Hollandske erfaringer med tilpasning af løsninger til lokale forhold gennem samarbejde mellem
offentlige myndigheder og grupper af landbrugere i såkaldte ”miljøkooperativer” er gode ek-
sempler på bottom-up initiativer med aktiv deltagelse af jordbrugere indenfor natur- og land-
skabsforvaltning.

 Hollandske naturorganisationer er en vigtig faktor i natur- og landskabsforvaltningen, idet de
står for ejerskab og drift af store naturarealer. Desuden medvirker de til realiseringen af de
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økologiske netværk, da dele af de arealer staten opkøber efterfølgende overlades i naturorgani-
sationernes varetægt.

 De nye hollandske støtteordninger åbner mulighed for, at jordbrugere kan indgå aftaler om
etablering af nye naturarealer gennem 30-årige aftaler.

 De svenske erfaringer med at graduere støttebeløbets størrelse efter aftalearealets økologiske
værdi er interessante.

 Svenske erfaringer med rådgivning, undervisning og tilbud og naturplaner er oplagt interessan-
te.

I rapporten fra Landbohøjskolen har man ikke særskilt set på de danske MVJ-ordninger, men man
gør afslutningsvis nogle umiddelbare sammenligninger mellem de beskrevne udenlandske erfarin-
ger og dansk praksis.

Således har man i de fire undersøgte haft en væsentlig større fokusering på natur- og landskabsfor-
hold i MVJ-ordningerne end det har været tilfældet i Danmark. Forskellene synes at vokse, når man
betragter de nyligt vedtagne landdistriktsprogrammer. Økologisk jordbrug og vandmiljøet har højest
prioritet i de danske ordninger.

Endelig er MVJ-ordningerne i de undersøgte lande direkte koblet på konkrete nationale natur- og
landskabspolitiske målsætninger, i visse tilfælde målsætninger, der bredt vedrører naturen i hele
landet (England og Sverige). I andre tilfælde er målsætningerne mere specifikt, og i øvrigt langsig-
tet, knyttet til højt prioriterede områder og nationale netværk (England, Slesvig-Holsten og Sveri-
ge). I Danmark har man, hvad angår natur- og landskabsforhold, ikke en sådan kobling på nationalt
niveau, men i stedet fokuseret på målsætninger målrettet mod vandmiljøet. I en treårig periode
(1994 - 1997) har Danmark (jf. kapitel 4.1.4.)  tværtimod haft en regel om, at MVJ-ordningerne ik-
ke kunne anvendes til de beskyttede naturtyper, det vil sige ikke til natur- og landskabspleje.
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Del V: Præferencer, normer og principper af betydning for naturen i
landbrugslandet 

1. Indledning

Mere end 60% af Danmarks areal ejes og drives af de danske landmænd. Det danske landskab anno
2001 er et kulturlandskab, som stort set overalt er kulturpåvirket og derfor mange steder afhængig
af fortsat kulturpåvirkning. En stor del af landets natur- og halvkulturarealer samt småbiotoperne i
dyrkningsfladen er således direkte afhængige af danske landmænd og deres virke. 

Der er derfor behov for udstrakt samarbejde mellem landmænd og myndigheder om, dels mange
steder at sikre kulturpåvirkning, dels visse steder i højere grad at lade naturen få mere plads og lade
den udvikle sig med minimal eller ingen menneskelig påvirkning.

2. Landmanden, naturen og samfundet

Landmandens holdning til at være forvalter af det åbne land, har en afgørende indflydelse på natu-
ren og den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet. Selvom specialisering og teknisk udvikling
i mange tilfælde gør landbrugslandets natur mere ensartet, kan en positiv holdning hos landmanden
til natur og miljø modvirke og måske ændre denne tendens.

I et samarbejde om at ændre de negative tendenser, skal man være opmærksom på, at landmandens
holdning er resultatet af en række faktorer, herunder:

 Grundlæggende værdier og historie, herunder selvstændighedskulturen med en virksomhed, der
i vid udstrækning er et familieforetagende.

 Produktion af fødevarer er landmandens levebrød. 
 Familiens æstetisk sans, idet bopæl og erhverv er fysisk sammenfaldende og skal se pænt og or-

dentligt ud, fx rette proportioner omkring landbrugsbygninger, landskabselementer som afgræn-
ser ejendommen.

 Viden, uddannelse og information.
 Erhvervsfællesskabets holdninger herunder erhvervets konsulentvirksomhed. 

Uden forståelse for disse forhold er det vanskeligt at sikre den nødvendige dialog mellem landmæn-
dene og det øvrige samfund. Dialogen er central for, at man kan få landbruget til at arbejde med på
nogle af de udviklingstendenser på miljø- og naturområdet, man fra det omgivende samfunds side
ønsker at ændre - “fælles projekter har størst mulighed for succes”. Som led i et samarbejde må det
derfor tilstræbes at udforme instrumenterne på en sådan måde, at landmændene ikke pr. automatik
går i forsvarsposition, når de bliver præsenteret for nye ideer. Det kunne også tilstræbes at efterud-
danne erhvervets konsulenter, så de i større omfang kan informere og rådgive om fx naturplaner på
den enkelte bedrift.

Fremtidens danske landmand er ligesom sin forgænger nødt til at konkurrere på produktion af føde-
varer af høj kvalitet. Men fremtidens landmand bliver også nødt til – som led i denne høje kvalitet –
at producere rent vand, smukke landskaber, naturværdier32 og rekreative værdier. Udtrykt i en mer

                                                
32 Med natur forstås de vilde planter, dyr, svampe og mikroorganismer over og under jorden, naturlige processer som
succession, vandhusholdning og jordbundsdannelse samt landskabsøkologiske fænomener. Med til naturen regnes her
dyrkningsfladen med dets hegn og øvrige småbiotoper, halvkulturarealer og ”egentlige” naturarealer (1). (Fortsættes i
fodnoten næste side).
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kantil terminologi kan man sige, at landmandens varesortiment skal udvides. Imidlertid har de øge-
de hensyn til naturen og udvidelsen af varesortimentet en pris, som er vanskeligere at fastsætte end
prisen på traditionelle produkter med et kendt marked (14).

Det er i formuleringen af forslag til en ekstra indsats for naturen og de hermed forbundne omkost-
ninger, at naturhensyn i særlig grad bliver et anliggende mellem landmand og samfund. Nok kan og
skal der stilles krav om en ekstra indsats for naturen i forbindelse med landbrugsdriften, men det må
være en del af forudsætningen, at det landmanden umiddelbart kan tjene på – nemlig salg af fødeva-
rer og råvarer til fødevareproduktion – har en pris, der til en vis grad afspejler omkostningerne ved
at gøre denne ekstra indsats. Eller at en del af den reelle pris for en sådan ekstra indsats kommer til
udtryk gennem kompensationer (14).

Naturens økologiske servicefunktioner, naturens værdi i sig selv og naturens potentielle nytteværdi i
fremtiden har – eller kan få – en stor betydning for samfundet også økonomisk i traditionel forstand.
Derfor må det forventes, at disse værdier i et eller andet omfang bliver udmøntet i samfundets for-
ventninger til landmandens forvaltning af sin bedrift, hvis han vil opnå produktionsstøtte eller andre
former for støtte.

3. Danskeres præferencer og ønsker

En række analyser og undersøgelser gennemført i perioden 1993-2000 indikerer, at naturen (og
miljøet) generelt betyder meget for mange danskere og, at en dominerende del af danskere både
bruger naturen i stort omfang og har præferencer i forhold til, hvordan naturen og naturens ressour-
cer forvaltes. 

Det skal nævnes, at de her refererede analyser og undersøgelser er af vekslende kvalitet i forhold til
de krav, man må stille til måling af præferencer. Det skal endvidere nævnes, at det fra et priorite-
ringmæssigt synspunkt er problematisk, at de refererede analyser og undersøgelser i ringe grad be-
skæftiger sig med de adspurgte danskeres vilje til at betale for deres præferencer. 

En undersøgelse (1) antyder, at 10-20% af danske landmænd kan forventes at agere positivt i for-
hold til ønsker og krav fra det øvrige samfund om en ekstra indsats for naturen, ligesom en mindre
del af landmændene accepterer et lavere økonomisk udbytte end det opnåelige af hensyn til miljøet
(naturen). For mange landmænd spiller det en vigtig rolle at bo tæt på smuk og spændende natur
(2).

Undersøgelser viser, at danskere generelt kommer meget i naturen (3),(4). Skovene og strandene har
eksempelvis hhv. ca. 50 og 36 millioner besøg af danskere hvert år. Den rekreative anvendelse af
Danmarks natur spiller en central rolle for vores velfærd, trivsel og livskvalitet (5). Når vi kommer i
naturen, er det præferencer for stilhed og naturoplevelser, der ser ud til at dominere (4),(6). Mange
mennesker bruger naturen til at stresse af og lade op (5). Når folk bor eller vil bo på landet, er det
præferencer som at have god plads og frisk luft, at være tæt på smuk og spændende natur og at få

                                                                                                                                                                 

Det skal understreges, at der ikke er noget autoritativt natursyn i Danmark. Ingen har patent på et bestemt natursyn – der
er ingen facitliste i natursynsdebatten. Tilpasningen af landbrugets arealanvendelse forudsætter derfor ikke, at man én
gang for alle afklarer, om man handler for menneskets eller for naturens egen skyld.

En række internationale forpligtelser og formålsparagraffen i Naturbeskyttelsesloven udtrykker dog de forskellige vær-
dier og prioriteringer, som det offentlige skal lægge til grund for naturforvaltning og for samarbejdet med eksempelvis
landbruget. Naturbeskyttelseslovens formålsparagraf, stk. 1, fastslår, at (2): ”Loven skal medvirke til at værne landets
natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for
bevarelsen af dyre- og plantelivet”.
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stilhed og ro, der vejer tungest foran alt andet, herunder at komme hinanden mere ved, at bo billige-
re eller at betale mindre i skat (2).

Det fremgår af flere undersøgelser, at en stor del af de adspurgte danskere vil bakke op om ændrin-
ger af landbrugets anvendelse af naturgrundlaget (3),(7),(8),(9). Men også, at ændringer bør kobles
sammen med økonomisk kompensation ((3),(7). Mange ser reduktion af brug af sprøjtemidler og
omlægning til økologisk jordbrug som nye veje at gå (7),(8). Et markant flertal af de adspurgte dan-
skere går ind for, at tilskudsmidler til landbruget skal være natur- og miljøbetingede (3), ligesom
halvdelen af de adspurgte mener, at det især er samfundets opgave at betale for natur- og miljøbe-
skyttelsen (3). Et flertal mente ikke, at de selv og myndighederne har tilstrækkelig indflydelse på
landbrugets påvirkning af natur og miljø (3), ligesom et stort flertal mener, at ud over ejeren til jor-
den skal de danske myndigheder have medbestemmelse over landbrugets påvirkning af natur og
miljø (3).

Undersøgelser peger endelig på, at generelle problemer vedrørende natur og miljø fortsat hører til
blandt de samfundsproblemer, som bekymrer danskerne mest (10). Ca. 70% af de adspurgte er helt
eller delvis enig i, at om nødvendigt må hensynet til miljøet gå forud for hensynet til arbejdspladser
(8).

Samlet tyder undersøgelserne på, at de adspurgte danskere har præferencer for en udvikling, hvor
beskyttelsen af natur, landskab og miljø har en høj prioritering i samfundsmæssige afvejninger
(2),(10). Mange af de adspurgte danskere mener således, at samfundet bør afsætte flere penge til at
sikre naturen og miljøet, selvom man godt ved, hvor regningen ender (3),(8),(10).

4. Godt landmandskab

Godt landmandskab er det begreb, der anvendes af landbrugets organisationer til at beskrive mål-
sætningen for den faglige udvikling af dansk landbrug. 

Landbrugserhvervet er kendetegnet ved at bestå af udøvere for hvem selvstændighed er vigtig.
Centrale begreber i selvstændighedskulturen er, at man har ejendomsret og dispositionsret over pro-
duktionsmidlerne, at man skal være dygtigere end gennemsnittet for at overleve i konkurrencen med
de andre selvstændige. Endelig er forholdet mellem arbejde og fritid flydende i landmandens livs-
form. 

Som en del af selvstændighedskulturen vil landmændene selv formulere de mål, de vil arbejde mod.
”Vi skal have vore egne visioner, så vi ikke blot retter ind efter de politiske kastevinde, der rammer
os. Den enkelte landmand bestemmer på egen bedrift, men vi må agere i fællesskab, når det drejer
sig om at markere erhvervets holdninger og profil.”, side 5, Godt Landmandskab 2005, oktober
2000. Publikationen er en opdatering af "Godt landmandskab år 2000", 1996.

Bag godt landmandskab står De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug. De overord-
nede retningslinier er udarbejdet af Landsudvalgenes Fællesudvalg efter indspil fra landsudvalgene
for kvæg, svin, heste, bygninger & maskiner, driftsøkonomi og planteavl samt Det Danske Fjerkræ-
raad og Specialudvalget for Økologi.

I landdistriktforordningen (RFO 1257/1999) er indført begrebet god landbrugspraksis. Dette begreb
er i visse sammenhænge oversat til ”godt landmandsskab”. Det er imidlertid væsentligt at holde de
to begreber adskilt, idet de, som det fremgår i det følgende, har et forskelligt indhold.
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5. God landbrugspraksis/mindstekrav

God landbrugspraksis/mindstekrav er de begreber, der i den dansk udmøntning af landdistriktfor-
ordningen (RFO 1257/1999) bruges til at beskrive mindstemål for det miljømæssige, hygiejne og
dyrevelfærdsmæssige niveau for dansk landbrug og som for visse tilskudsordninger danner ud-
gangspunkt for beregning af tilskudsbehovet. 

Som en del af Agenda 2000 indgår, at europæiske landbrug generelt skal gøres mere miljøvenligt.
Foruden tilpasning af de fælles regler skal der for visse tilskudsordninger under landdistriktpro-
grammet fastsættes ” god landbrugspraksis/mindstekrav” som minimumskrav og forudsætninger for
udbetaling/tilsagn om tilskud og udgangspunkt for beregning af indkomsttabet. I de ordninger, hvor
indkomsttabet indgår i fastsættelse af tilskuddet, eksempelvis tilskud til miljøvenligt landbrug, re-
duceres det tilskudselement, der finansieres af EU, i takt med stramninger af mindstekravet, idet
forskellen mellem god landbrugspraksis og det ønskede niveau reduceres. 

Disse miljø, hygiejne og dyrevelfærdsmæssige mindstekrav skal i sagens natur tilpasses de enkelte
ordninger.

Fra dansk side er disse mindstekrav fastsat med det fælles, at der er tale om overholdelse af rele-
vante regler for miljø, hygiejne og dyrevelfærd fastsat i anden lovgivning. Baggrunden er, at de ge-
nerelle krav for jordbrugsproduktion i Danmark må anses for tilstrækkelige og i øvrigt strenge
sammenlignet med europæiske standarder. EU-Kommissionen har med godkendelsen af det danske
landdistriktprogram godkendt denne definition.

God landbrugspraksis/mindstekrav er i Rådets forordning 1257/1999 om støtte til udvikling af land-
distrikterne indført som minimumskrav i følgende:
 
- Investeringer i landbrugsbedrifter:  Det er en betingelse for investeringsstøtten, at landbrugs-

bedriften opfylder mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd.
- Etablering af unge landbrugere: Etableringsstøtte for at lette unge landbrugeres etablering ydes

på betingelse af, at landbrugsbedriften opfylder mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og
dyrevelfærd.

- Udligningsstøtte i ugunstig stillede områder ydes til landbrugere, der som led i normal god
landbrugspraksis anvender driftsmetoder, der er forenelige med miljøbeskyttelse og naturbeva-
relse, specielt i form af bæredygtigt landbrug.

- Miljøvenligt landbrug: En forpligtelse til at drive miljøvenligt landbrug skal indebære mere end
normal god landbrugspraksis. Referenceniveauet ved beregning af den mistede indkomst og de
ekstraomkostninger, som forpligtelsen medfører, er normal god landbrugspraksis i det pågæl-
dende område, hvor foranstaltningen anvendes.

I det danske landdistriktsprogram er disse regler operationaliseret for de respektive områder med
angivelse af mindstekravet for det miljømæssige niveau, der er relevant for den pågældende ord-
ning.  

I Investeringer i landbrugsbedrifter og etablering af yngre jordbrugere er mindstekravet defineret
som givne standarder for miljø, hygiejne og dyrevelfærd indenfor følgende områder:

- Miljø: Husdyrgødning, miljø evalueringer, pelsdyrhold, spildevand, opbevaringsfaciliteter for
gylle,  nitrat normer og beregninger, minimumsareal i forhold til husdyrproduktion, transport af
husdyrgødning, pesticider.

- Hygiejne: Mælk og mælkeprodukter, hønseæg, æggeprodukter, slagtning etc. af dyr, fjerkrækød,
frisk kød, behandling af fødevarer, vildtkød.
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- Dyrevelfærd: Beskyttelse, heste, svin, kalve, landbrugslovgivning, stalde. 

I Ø-støtten (ugunstigt stillede områder) og miljøvenligt landbrug er normal god landbrugspraksis
defineret som driftsmetoder, der er forenelige med miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, specielt i
form af bæredygtigt landbrug i forhold til miljø, hygiejne og dyrevelfærd, indenfor følgende områ-
der: 

- Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og Plantedirektoratets bekendt-
gørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav
m.v.

- Plantedirektoratets bekendtgørelse om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget.
- § 28 i Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervs-

mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgød-

ning, ensilagesaft eller spildevand.
- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugs-

formål (slambekendtgørelsen).
- Dyrkningsfrie bræmmer. § 69, stk. 1, i lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb.

6. Principper

Danskerne har en række præferencer for, hvordan og hvorfor hensynet til naturen og naturgrundla-
get i højere grad bør indgå i landbrugets arealanvendelse. Landmændene har opstillet deres eget
normsæt med Godt Landmandskab 2005 og myndighederne har defineret “god landbrugspraksis”
som et mindstemål for det miljømæssige (og naturmæssige) niveau for dansk landbrug og som ud-
gangspunkt for beregning af tilskudsbehovet for visse tilskudsordninger.

Ud over præferencer, normsæt og mindstemål kan der lægges en række principper til grund for den
fremtidige udformning af virkemidler til fremme af naturen i landbrugslandet, som nærmere vil bli-
ve beskrevet i del VI.

Princippet om en bæredygtig udvikling er styrende for flere og flere samfundsmæssige beslutninger,
eftersom stort set alle økonomiske aktiviteter rummer natur- og miljømæssige aspekter (11). Det
grundlæggende fællestræk i en bæredygtig udvikling er, at der skal tages hensyn til miljømæssige
(og naturmæssige), økonomiske (samfundsøkonomiske) og sociale aspekter i de politiske beslutnin-
ger og at beslutninger skal tages med et generationsperspektiv for øje ud fra forståelsen om, at bæ-
redygtighed er et spørgsmål om balance mellem generationer.

Bæredygtig udvikling kræver ikke alene en statslig indsats, men en indsats på alle niveauer - fra det
globale til lokale, fra organisationer og fra den enkelte landmand og forbruger. En bæredygtig ud-
vikling er således en bred samfundsmæssig opgave.

Princippet om forebyggelse betyder, at en indsats, der forhindrer, at miljøproblemer eller skader på
naturen overhovedet opstår, er at foretrække frem for at rette op på allerede opståede skader på
sundhed, natur eller miljø (11). Eksempelvis kan naturgenopretning eller tanken om etablering af
større samlede naturområder ses som forsøg på at rydde op efter det, der i dag betragtes som forti-
dens synder men som, da det skete, i brede kredse blev anset for sund fornuft. Princippet om fore-
byggelse fører eksempelvis til ønsker om at nedbringe en eventuel miljø- eller naturbelastning ved
kilden. Det kunne fx være ønsket om at forhindre ammoniakdeposition i sårbare naturtyper gennem
fastlæggelse af maksimale emissionskrav til den enkelte husdyrbedrift.



143

Forsigtighedsprincippet hænger tæt sammen med princippet om forebyggelse og anvendes som
grundlag for regulering, når der er formodninger om, at en aktivitet kan indebære uacceptable risici,
selv om myndighederne ikke har et fyldestgørende bevis (11). Det kan også udtrykkes mere funda-
mentalistisk som “det kendte og velfungerende er bedre end ny risikabel teknologi” (12). Sat på
spidsen vil stærke tilhængere af forsigtighedsprincippet argumentere for at afstå fra enhver aktivitet,
man ikke kan garantere ufarligheden af, mens modstandere vil fremhæve det uøkonomiske ved at
regulere, begrænse eller forhindre aktiviteter, man ikke med sikkerhed kan bestemme risikoen ved
(11). Man kan sige, at mennesket er udstyret med  den artsspecifikke evne til at forudse komplice-
rede problemer og løse dem uden først at have brændt fingrene (13). Klimaspørsmålet eller udryd-
delsen af arter er to emner, hvor forsigtighedsprincippet i en eller udstrækning kan og endda bør
bringes i anvendelse - i hvert fald for så vidt angår artsudryddelsen. For mens vi mennesker nok kan
begrænse virkningen af en klimaforandring til det for os acceptable, ligger det tungere med arterne,
eftersom en udryddet art aldrig kommer tilbage (13). På de områder, hvor forsigtighedsprincippet
anvendes, vil der ofte være behov for, at vidensgrundlaget udbygges for at få et bedre beslutnings-
grundlag (11). 

Med udgangspunkt i, at mennesket er en integreret del af naturens kredsløb, og at vi ikke har fuld-
stændig viden om konsekvenserne af vores påvirkning af naturen kan det overvejes i højere grad at
anvende kredsløbsprincippet.  Dette princip tilsiger, at samvirke med naturen bør ske gennem etab-
lering og udbygning af kredsløb, der sikrer alsidighed, mangfoldighed og harmoni samt recirkule-
ring og brug af fornybare ressourcer (12).

Proportionalitetsprincippet er et generelt forvatningsprincip, som siger, at den regulering, der brin-
ges i anvendelse skal stå i rimeligt forhold til de risici, man søger at begrænse. Reguleringen skal
endvidere have et bestemt mål eller et bestemt sæt af mål, og den må ikke være mere vidtrækkende,
end det er nødvendigt for at opnå dette mål eller dette sæt af mål.

Nærhedsprincippet sigter mod at placere eller fastholde forvaltningen af et “sagsområde” så decen-
tralt som muligt (11). I EU kaldes princippet subsidiaritetsprincippet. Det ønskelige heri hænger
snævert sammen med ønsket om at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen, åbne forvalt-
ningen for borgerne og styrke den demokratiske kontrol. I relation til naturvenlig anvendelse af fx
enge og overdrev er der næppe tvivl om, at en sådan naturvenlig drift inden for fastsatte rammer
gennemføres mest ressourceeffektivt af landmændene eller andre bosat i det konkrete område.

Forureneren-betaler-princippet er knyttet til forebyggelsesprincippet. Det forekommer rimeligt, at
den, der har fordel af en given aktivitet, også skal finansiere minimeringen af de risici, der er for-
bundet med denne aktivitet og genoprettelsen af de skader, som måtte opstå som følge af denne ak-
tivitet (11). Det betyder eksempelvis, at en virksomhed selv skal finansiere sine renseforanstaltnin-
ger, og at den kan stilles økonomisk til ansvar for den forurening af jord eller vand, som den måtte
have forårsaget. Dette svarer til bestræbelserne på at få varers og tjenesteydelsers pris til at afspejle
alle de miljø- og naturomkostninger, der er forbundet med at frembringe, levere, anvende og til slut
kassere dem (11). Konkret i forhold til landbruget kan man sige, at en landbrugsbedrift selv må fi-
nansiere den omkostning, der er forbundet med at minimere den ammoniakdeposition, der giver
anledning til ødelæggelse af nærliggende sårbare naturområder.

Kompensationsprincippet er princippet om, at samfundet kompenserer en række opgaveløsninger,
der ligger over et vist mindstemål for natur- og miljøvenlig praksis. Det kan fx være en landmand,
der gennemfører en for ham ikke rentabel drift, fx naturvenlig drift af lysåbne naturtyper (fx eng,
strandeng eller overdrev), med henblik på at indfri samfundets ønske om at bevare, beskytte eller
genoprette sådanne naturtyper og det dertil knyttede vilde plante- og dyreliv.
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Noget-for-noget princippet er princippet om, at samfundet som led i udbetaling af tilskud til fx en
landmand kan stille betingelser om et vist mindstemål for eksempelsvis natur- og miljøbeskyttelse.
Princippet er institutionaliseret, jf. del IV, kapitel 4.1.3., og det er derfor snarere et spørgsmål om, i
hvilket omfang princippet skal anvendes fremover, der er interessant. 
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