NOTAT

Den 12. december 2017

Forventet udpegning af oplande til søer med krav om
skærpede fosforlofter
Baggrund
Beslutningen om en ny husdyrregulering og hævelsen af harmonikravet i Aftale om Fødevare- og
landbrugspakke af 22. december 2015 blev fulgt op med ændringen af husdyrbrugloven i 2017. Med
hævelsen af harmonikravet må der tilføres mere kvælstof fra husdyrgødning, hvorved der også tilføres
mere fosfor.
For at sikre fortsat høj miljøbeskyttelse ift. fosfor, blev der med husdyrbrugloven samtidig vedtaget en
fosforregulering. Således blev der fra 1. august 2017 indført generelle fosforlofter i hele landet. Fra 1.
august 2018 skal der endvidere som en del af den samlede fosforregulering indføres skærpede
fosforlofter i oplande til søer i vandområdeplanerne, hvor der er behov for yderligere beskyttelse.
I oplande, som er omfattet af skærpede fosforlofter, gælder der fra 1. august 2018 et fosforloft på 30 kg
fosfor/ha. Dog gælder der for kvægundtagelsesbrug et loft på 35 kg fosfor/ha.
Udpegning af oplande med krav om skærpede fosforlofter
Der foreligger nu et udkast til udpegning af oplande til søer, hvor der forventes indført skærpede
fosforlofter. Afgrænsningen af oplandene skal fastsættes i bekendtgørelse, og der skal gennemføres en
miljøvurdering heraf. Bekendtgørelser og miljøvurdering af de skærpede fosforlofter forventes sendt i
høring i starten af 2018. Da udpegningen af oplande, der bliver omfattet af krav om skærpede
fosforlofter, er relevant at kende for landmænd, der har behov for at lade det indgå i deres
planlægning, meldes der nu ud med et foreløbigt geografisk kort. Kortet viser en placering af de 417
søer og afgrænsningen af deres oplande, som forventes omfattet af de skærpede krav til udbringning af
fosfor. Der kan ske ændringer i kortgrundlaget som følge af miljøvurdering og den offentlige høring.
Kortet er tilgængeligt i Miljø- og Fødevareministeriets MiljøGIS om husdyrregulering,
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017.
Behov for at omfatte oplande til søer af særlige krav for udbringning af fosfor
Tilførsel af fosfor er en væsentlig årsag til, at flertallet af søer ikke har god økologisk tilstand i
Danmark. Derfor fokuseres der i vandområdeplanerne på at reducere fosfor. Øget tilførsel af fosfor kan
betyde, at det bliver sværere at opnå målopfyldelse af god økologisk tilstand/gunstig bevaringsstatus
efter henholdsvis vandrammedirektivet og habitatdirektivet. Derfor indgår beskyttelsen af søer i
vandområdeplanerne i de nye generelle regler for udbringning af husdyrgødning i ny
husdyrregulering. De skærpede fosforlofter er med til at begrænse ophobning af fosfor og dermed
risikoen for, at fosforudledningen til vandmiljøet forøges.
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Antal oplande til søer, der forventes omfattet af skærpede fosforlofter
Vandområdeplanerne omfatter i alt 857 søer. Ud af de 857 søer er de 523 søer afgrænset ift. deres
opland, dvs. der er kendskab til, hvor vandet på jordoverfladen strømmer hen. Ud af de 523
oplandsafgrænsede søer er 26 vådområdesøer, som benyttes til at fjerne næringsstoffer, hvorfor der
ikke stilles krav om skærpede fosforlofter her. Der lægges op til, at oplande, hvor landbrugsarealet
udgør under 30 %, dvs. hvor hovedparten af fosforbelastningen ikke kommer fra landbruget, fordi der
fx er skov, natur eller byer, ikke omfattes af skærpede fosforlofter. Dette betyder samlet, at der er 417
oplande til søer omfattet af vandområdeplanerne, som bliver omfattet af krav om skærpede fosforlofter
fra 1. august 2018.
Der er iværksat en række udredningsprojekter for at styrke den faglige viden om fosfor. Der tages
løbende stilling til mulighederne for at kunne regulere med større præcision.
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