
4 Hovedvand-oplande 

Høringssvar fra DLMØ



Høringssvar på vandplaner 

og randzonelov

• Indhold:

• Ålegræsværktøj og Baseline

• Randzoneloven

• Virkemidler, gødningslov

• Virkemidler, målrettede

• Økonomiske konsekvenser

• Vilkår på kvælstof fra Miljøgodkendelser

• Specielt for Djursland og Samsø

• Specielt vedr. Tange Sø

• Høringssvar fra kvægbruget



Baseline

• Lokalt: hvorfor er bl.a. miljøgodkendelser ikke taget 

med?

• Arbejdsgruppe lige nu

DLMØ:

• Vi forventer, at en ny baseline medfører, at der ikke i fuld 

udstrækning er behov for nuværende vandplaner, eller at 

de skal ændres radikalt. 

• DLMØ forventer således, at en ændret baseline 

fradrages de 9.000 tons i reduktionskrav.



Ålegræsværktøj og reduktionsmål

• Dybdegrænse har ikke reageret på hidtidig N-reduktion

• Overestimering af N-effekten på Ålegræsset. Andre 
betydende forhold er ikke medtaget

• Yderste konsekvens m. gns. N-reduktioner:
• Århus Bugt 42% 

• Randers fjord 45%

• Horsens fjord 55%

• DLMØ: 

Økonomiske konsekvenser uoverskueligt store: 
Hovedparten af landbruget flere steder frygtes nedlagt!



Randzoneloven, 30% af 9.000 t N

• Effekten ikke sikker på fosfor: 70-250 t P  6-38 t P

• Tab og kompensation på omdriftsareal hænger ikke 

sammen: 7.000 kr. tab og 2.600 kr. kompensation

• Lagt op til udnyttelse af randzonen: energi eller 

slæt/afgræsning. Får vi natur her?

• DLMØ: 

Omfang af Randzoner meget voldsom (50.000 ha)

Økonomiske konsekvenser uoverskueligt store



Gødnings- og 

arealrelaterede tiltag

• Allerede indførte virkemidler og uden kompensation

• Generelle regler i gødningsloven:

• Fastlåst N-kvote

• Forbud mod jordbearbejdning efterår

• Forbud mod pløjning af fodergræs sommer/efterår

• Vintergrønne marker tæller ikke som 6/10% efterafgrøder



Differentierede og 

målrettede virkemidler

• Fosforådale

• Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse

• Yderligere brug af efterafgrøder

• DLMØ: 

Fornuftigt at satse på målrettede effektive virkemidler.

….men det skal være med fuld kompensation til alle 

berørte landbrug.



Typisk svinebedrift – hektarpris 

for sædskifteændringer

Sædskifte uden tilpasning Sædskifte m. tilpasning ½ 

mellemafgrøder



Ufinansierede tab

i de 4 oplande fra 2015



DLMØ konkluderer på gødnings

og arealtiltag

• Tab på 700-1200 kr. pr. ha.

• Alle bedrifter rammes. Lerjord rammes hårdt.

• Fuld kompensation til udligning af tab ved målrettede 

tiltag.

• Ulige konkurrencevilkår i EU undrer.



DLMØ: Der skal indregnes 

andre virkemidler!

• Tidlig såning af vintersæd

• Fortsat mulighed for veksling til mellemafgrøder

• Reduceret jordbehandling

• Minivådområder

• Udyrket areal

• Pile/poppel dyrkning

• Nedsættelse af N-kvoten

• Flytning af efterafgrødekrav i oplandet

• Indtænkning af alternative virkemidler i selve 

vandområderne


