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Landbruget er ikke én økonomisk enhed

Landmand NN er interesseret i at vide, hvad 
indsatsen koster for ham – ikke hvad det koster for 
alle de andre
Målrettet regulering – idéen i Vandrammedirek-
tiv/Grøn Vækst - giver pr. definition store forskelle i 
konsekvenser mellem:

De enkelte vandoplande
De enkelte driftsgrene inden for landbruget
De enkelte landmænd

Analyser/beregninger på landmandsniveau har 
tilsyneladende være helt fraværende i forberedelsen
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Reduktionskrav i de enkelte hovedvandoplande



Neutralisering af kvælstofkvoten ved 
byudvikling

Uden Grøn Vækst ville kvælstofkvoten pr. ha 
være steget 0,4 pct. enheder pr. år
Over 5 år vil det betyde en stigning på ca. 3 kg 
kvælstof pr. ha
Bedre sorter skal give stigende udbytte, men det 
udløser stigende kvælstofbehov
Kvælstofkvoten har været fastlåst siden 1998
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Underoptimale 
normer

Vinterhvede, data fra Danmarks Statistik



9. juni 20116...|

Bedre sorter giver en potentiel udbyttestigning på 0,9 hkg/ha/år

En stigning i bortførslen af kvælstof på 1,8 kg pr. ha/år

Fastlåste normer giver derfor et større og større tab

Merudbyttet pr. kg kvælstof er på lang sigt 25 kg kerne/kg N 

Fastlåsning af kvælstofkvoten koster 3 kg kvælstof pr. ha

Tabet er 80 kr. pr. ha eller 210 mil. kr. pr. år på landsplan



Ingen jordbearbejdning efterår

På mange bedrifter begrænset tab
På sværere lerjord – specielt ved dyrkning af 
roer – større kapacitetsomkostninger eller 
nedsat udbytte!
Tab på sådanne bedrifter skønnes at være op til 
40 kr. pr. ha
Tab på landsplan skønnes at være under 5 mill. 
kr.
På lang sigt kan der opstå uventede problemer 
med så omfattende et indgreb 
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Restriktioner i omlægning af græsmarker

Ikke mulighed for at så vintersæd efter græs
Kan typisk på lerjord give et tab på 3.000 kr./ha
Det skønnes at berøre 15.000 ha
Anslået tab ialt på 50 mill. kr.
Tab på bedriftsniveau op til 300 kr. i gns. for alle ha
Mange kvægbedrifter berøres ikke af restriktionen
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Tab ved efterafgrøder, kr. pr. 100 ha på en svinebedrift
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Alternativer til efterafgrøder

Nedgang i kvoten
Mellemafgrøder
Etablering af flerårige energiafgrøder
Forbrænding af gyllefibre
Overførsel af efterafgrøder til andre 
bedrifter



Samlet tab ved efterafgrøder

VFL beregner det samlede tab ved efterafgrøder 
til 310 mill. kr. pr. år
Beregningen er foretaget ud fra en opgørelse af 
konsekvenser for sædskiftet på ejendomsniveau
Brug af alternativer til efterafgrøder kan gøre det 
billigere at opfylde kravene
FØI har angivet det samlede tab til 78 mill. kr.
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10 meter obligatoriske randzoner

Nettotabet afhænger af kompensationens 
størrelse
Tabet er meget forskelligt fra bedrift til bedrift
På nogle arealer er udbyttet i randzonen fuldt på
højde med udbyttet i marken som helhed
Med indregning af værdi af tabt harmonijord kan 
tabet blive op til 10.000 kr. pr. ha
VFL’s skøn over tabet ved randzoner er 330 mill. 
kr. før kompensation
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Nedsat vandløbsvedligehold

En effektiv afvanding er en forudsætning for en rentabel
planteproduktion
En effektiv afvanding er en forudsætning for en rentabel
planteproduktion



Nedsat vandløbsvedligehold på 7.300 
km vandløb

Hvor stort et areal påvirker det afvandingen på?
DMU har angivet, at det vil påvirke afvandingen 
fra 30.000 ha landbrugsjord – men skønnet er 
særdeles usikkert
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Men er det rigtigt?
Usikkerhed på, hvordan ændret vandløbs-
vedligehold påvirker vandstanden
Der ikke iberegnet at vandløb opstrøms bliver 
påvirket
Der er ikke taget hensyn til ændring i drænenes 
funktion
Drænudløbet kommer under vandspejlshøjde i 
en større del af året
Det kan give problemer med sedimentation i 
drænene
Det kan potentielt give påvirkning af et stort 
areal
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Tab ved nedsat vandløbsvedligehold –
vandløb generelt

Meget stor usikkerhed om tabet som følge af 
ændret funktion af drænsystem
Fuld effekt kommer over tid 
Problemer med “våde pletter” – defigurering af 
marker
Dertil kommer omkostninger ved åbning af 
rørlagte vandløb, udlægning af grus, fjernelse af 
spærringer
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Samlet tab ved Grøn Vækst før de 10.000 ton 



De sidste 10.000 ton

I sårbare oplande skal kvoten reduceres med 50 
pct. Eller
Al korndyrkning foregå som vårsæd + 
efterafgrøder eller
Udtage ca. 20 pct. af landbrugsarealet
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Virkemiddel Pris pr. kg redu-
ceret N-udledning

Tidlig såning af vintersæd ~0
Mellemafgrøder 56-102
Efterafgrøder 2-310
Halmnedmuldning 0-333
Randzoner 74-260
Reduceret N-tildeling 117-239
Udtagning af landbrugsjord 149-519

Virkemiddel Pris pr. kg redu-
ceret N-udledning

Stenrev 13
Kontrolleret dræning 21
Vådområder 26
Minivådområder 45

Dyrkningsrelaterede virkemidler: Virkemidler uden for dyrkningsfladen:

Slæt i stedet for afgræsning
Øget areal af frøgræs
Øget areal af roer
Dyrkning af permanent græs
Dyrkning af pil
Reduceret jordbearbejdning
Ammonium/ammoniakgødning
Afgasning af gylle
Separering af gylle
Økologisk mælkeproduktion

Fytoremediering
Muslingedyrkning
Algedyrkning
Reetablering af ålegræs



At tage med hjem
Landmændenes tab ved GV er meget individuelt
Det samlede tab før de 10.000 ton og nedsat 
vandløbsvedligehold er beregnet til 900 millioner 
kr. pr. år. (Kompensation for randzoner ikke 
indregnet)
Nedsat vandløbsvedligehold er en stor joker!
De 10.000 ton koster yderligere 1,5 milliard kr.
Mange flere restriktioner kan blive indført med 
udgangspunkt i VRD – og det kan blive meget 
dyrere
Brug for alternative virkemidler

9. juni 201123...|


