Umulige reduktionskrav
for kvælstof i store dele
af landet
Foretræde for Miljø- og fødevareudvalget, den 27. sept. 2017
Carl Chr. Pedersen, Agri Nord
Jens Gammelgaard, Landboforeningen Odder-Skanderborg
Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer

Nye analyser demonstrerer håbløse krav
• Kvælstofudledningen er halveret siden 1980’erne
• Vandområdeplaner: YDERLIGERE 6.900 t reduktion frem mod
2021, 6.200 t udskudt til 2027
• SEGES-screeninger for en række oplande 2016-2017: Store
konsekvenser, kan være umuligt at nå i mål med indsatsen
• Institut for Fødevareøkonomi ved Københavns Universitet
(2017): Analyse af oplandet til Norsminde Fjord
•

Fase 1- indsats frem til 2021: fuld udrulning af kollektive virkemidler
+ indsats svarende til 15 pct. normreduktion (målrettet regulering)

•

Fase 2 – frem til 2027: 48 pct. af arealerne i oplandet skal tages
permanent ud af drift + yderligere omfattende indsats

•

Driftsøkonomiske omkostninger: ca. 3.000 kr./ha for hele oplandet

Konsekvenserne bliver endnu større
• MEN: Langt større konsekvenser end blot driftsøkonomi
• SEGES – husdyrproduktion halveres, 3.500 ha ud af omdrift i
Norsminde-oplandet ud af ca. 7.000 ha
• Værditab: Minimum 500 mio. kr.
• Tabt produktionsværdi: 115 mio. kr./år
• …ALENE i oplandet til Norsminde Fjord – som kun udgør ¼
pct. af Danmarks areal!
• Selve fjorden er på kun 180 ha – mindre end 1 pct. af
Ringkøbing Fjords areal

Norsminde Fjord

Norsminde-oplandet
• I 1960-80’erne modtog fjorden 300 tons N/år
• Indsats vedr. spildevand fra byer, industri og landbrug
• Nuværende udledning på 130 tons N/år
• Konsekvenserne af 1. planperiode fremlagt på lodsejermøde
• Stor lodsejeropbakning = ansættelse af oplandskonsulent +
samarbejde med Odder Kommune
• Realistisk at nå delmålene på 37,1 tons i 2021
• L&F har haft hollandske eksperter til at foretage undervandsprøver i juni 2017
• Salt-balancen er meget svingende = En af årsagerne til manglende plantevækst i fjorden
• Tvivl om reduktion fra landbruget vil hjælpe på fjordens tilstand
• Unfair at landbruget skal reducere så meget når det er andre faktorer der spiller ind

Norsminde-oplandet

• Claus er ved at overtage den fædrene gård som 4. generation
• Ny stald fra 2012. Støtte fra Real Dania i projektet Fremtidens Landbrugsbyggeri
• Plads til 600 køer + 400 stk opdræt. Nuværende produktion 410 køer + 400 stk opdræt
• Der bliver dyrket 310 ha. Husdyrgødningsaftaler på yderligere 200 ha.
• Realisering af 2. planperiode kræver reduktion på 50 % af nuværende produktion
• DB reduceres tilsvarende med 50 %, hvilket er 4,5 mio. kr årligt
• Konsekvensen vil være en øjeblik lukning af bedriften
• Afskedigelse af 6 ansatte + beskæftigelse i følgeerhvervet

Oplandet til Limfjorden
• Oplandet er ca. 760.000 ha – 1/6 af Danmarks samlede areal
• Godt 500.000 ha dyrkes
• Reduktionskrav: Yderligere 34 – 70 pct.
• En stor del af beskæftigelsen i området er knyttet til landbrug
(op til 20 pct.)
• En stor samfundsudfordring – ikke bare landbrugets problem!

Opland
Stege Nor (49)
Åbenrå Fjord (102)
Norsminde Fjord (146)
Avnø Vig (108)
Hjarbæk Fjord (158)
Haderslev Fjord (106)
Nærå Strand (59)
Hejlsminde Nor (109)
Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord
og Lovns Bredning (157)
Nyborg Fjord, Holckenhavn Fjord (86, 83)
Odense Fjord, ydre og Seden Strand (92, 93)
Horsens Fjord, ydre og indre (127, 128)
Als Fjord, Als Sund, Augustenborg Fjord (103, 104,
105)
Ringkøbing Fjord (132)
Nissum Fjord, ydre, mellem og Felsted Kog
Kolding Fjord, indre og ydre (124, 125)
Karrebæk Fjord (35)
Bredningen (74)
Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt (216, 217, 224)
Helnæs Bugt (87)
Nybøl Nor, Flensborg Fjord, indre og ydre (110, 113,
114)
Lindelse Nor (68)
Præstø Fjord (47)
Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning,
Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak (156)
Aborg Minde Nor (82)
Det sydfynske Øhav, åbne del (214)
Randers Fjord - Grund Fjord, Randers Mellerup og
ydre (135, 136, 137)
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Behov for handling
• Mange steder med omfattende reduktionskrav på vej – overalt i landet og i store oplande!
• Ca. 30 pct. af det samlede dyrkede areal har reduktionskrav på mindst 40 pct.
• Behov for bredt politisk tilsagn om ingen yderligere indsatskrav til landbruget ud over
Fødevare- og landbrugspakken
• Grundlæggende revurdering og styrkelse af fagligt grundlag med fokus på alle
presfaktorer og lokale forhold
• Intelligent udrulning af målrettet regulering
• Detaljeret vurdering af de økonomiske konsekvenser i hele landet
• Omfattende brug af undtagelsesbestemmelser om nødvendigt
• Aktiv indsats i fht. EU-eftersyn af vandrammedirektivet (2019)

