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Resumé 
Dokumentationsgruppen har i sit arbejde med at analysere, hvilke dokumentationer og data der vil være 
behov for ved en regional og/eller differentieret regulering af landbrug, opdelt dokumentationbehovet i 3 
kategorier: 

• Dokumentation vedrørende areal- og områdeafgrænsninger ud fra generelle (landsdækkende) 
principper, fx 10 m fra vandboringer, arealer med bestemte jordarter eller terrænhældninger, 
oplande til søer. 

• Dokumentation i forbindelse med regional fysisk planlægning, herunder sandsynliggørelse af 
miljø- og natureffekten i regionalt udpegede indsatsoplande.  

• Dokumentation vedr. de enkelte landbrugsejendomme eller landbrugsbedrifter og deres drift og 
belastning af natur og miljø. 

 
Et dokumentationsbehov i en regional og/eller differentieret tilgang opstår som følge af 
gældende regler (herunder EU-regler), når der skal udpeges områder, og der skal iværksættes 
en særlig indsats – en indsats, der går ud over generelt fastsatte regler. 
 
For at identificere de arealer, der har et særligt beskyttelsesbehov, skal det fremgå  

• hvilke kriterier der er afgørende for, at der skal ske en særlig beskyttelse  
• hvorledes de arealer, der opfylder kriterierne, kan udpeges ud fra den eksisterende viden  
• med hvilken præcision arealerne ønskes udpeget. 

 
Der foreligger et stort kortlægningsmateriale om natur- og miljøtilstanden i Danmark, hvoraf en meget 
stor del af oplysningerne i dag er digitaliseret (GIS-system). Imidlertid skal man være opmærksom på, at 
kortlægningsmaterialet ikke altid kan "oversættes" til anvendelse i et regionalt målsætningssystem. Og 
mange data er så gamle, at tilstanden i dag kan være ændret væsentligt. En områdeafgrænsning til brug 
for administration af landbrugets miljøforhold bliver derfor i praksis et kompromis, hvor der tages 
hensyn til både tilgængelighed og kvalitet af  data og hvilke administrative virkemidler, der skal gælde.  
 
Ved at koble det tilgængelige kortlægningsmateriale om natur- og miljøtilstanden med  georeferede data 
om landbrugets driftsforhold (GLR/CHR/amternes landbrugsplanlægning) opnår man en mulighed for 
på et overordnet plan at kunne dokumentere/sandsynliggøre en sammenhæng mellem landbrugsdrift og 
miljø- og naturtilstand på det regionale niveau. Evt. kan dokumentationen/sandsynliggørelsen ske ved at 
benytte dynamiske eller empiriske modeller til at vise sammenhængen.  
 
I forbindelse med kobling af oplysninger om landbrugets driftsforhold til kortlægningsmateriale om 
natur- og miljøtilstanden fremgår det af, at landbrugets strukturudvikling og den heraf  følgende 
arrondering af landbrugsbedrifterne gør, at en landbrugsbedrifts arealer i dag ligger spredt. Eksempelvis 
kan en bedrifts arealer ligge både inden for og uden for et indsatsområder, hvor der fra myndighedernes 
side ønskes forskellig indsats. Dokumentationsgruppen har fundet, at eventuelle krav til ændret 
gødskningspraksis for nærværende alene kan dokumenteres på bedriftsniveau – suppleret med 
landmandens underskrift på, at arealerne indenfor indsatsområdet er gødsket efter forskrifterne. Er der 
imidlertid tale om mere radikale krav, eksempelvis i form af, at visse områder skal tages ud af drift eller 
der skal rejses skov, er det muligt at foretage dokumentation og kontrol på markniveau. I andre tilfælde, 
hvor der fx  stilles krav om sen ompløjning, kan dokumentationen/kontrollen ske lige op til den dato, 
hvor ompløjningen kan accepteres gennemført. 
 
Registrering af husdyrhold  sker i dag  både i kommuner, Plantedirektoratet, Danmarks Statistik og Det 
centrale husdyrbrugsregister (CHR). Dokumentationsgruppen finder, at der er brug for at samordne og 
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kvalitativt forbedre registreringen af husdyrhold, hvilket også er konklusionen i en arbejdsgruppe under 
Servicefællesskabet om den offentlige landbrugsforvaltning. 
 
Med den fælles indberetning af oplysninger om gødningsplanlægning samtidig med, at der ansøges om 
hektarstøtte vil der fra 1. august 2004 blive indført et system, hvorved der til de markblokke (geografisk 
veldefinerede arealer), som Danmark administrativt er blevet opdelt i, knyttes nedenstående oplysninger. 
Det skal understreges, at den fælles indberetning af hektarstøtte, gødningsregnskab og husdyrhold ikke 
indeholder en indberetning af kvælstof- og fosfortildeling på markniveau, men alene en indberetning på 
virksomhedsniveau. 
 
Såfremt der  i VMPIII vælges en fosforregulering, vil de eksisterende GIS-værdier og allerede 
foreliggende data kunne bidrage væsentligt til at danne overblik over P- tilførsler og arealanvendelse og 
efterfølgende som redskab i forbindelse med dokumentation og kontrol. Koblingen åbner endvidere 
mulighed for, at der indenfor de blokke, som landbrugsarealet er opbygget af, stilles krav om skærpede 
kvælstofnormer, suppleret med krav om maksimal tilførsel af fosfor. For bedriften, der derved får jord 
dels i blokke med skærpede regler, dels uden for disse, vil det ikke være muligt at kontrollere 
fordelingen indenfor bedriftens arealer. Skærpede normer for dele af bedriftens arealer vil imidlertid 
reducere den samlede mængde gødning, der er til rådighed for landmændene. 
 
I det næste tiår vil implementering af EU's Vandrammedirektivet blive omdrejningspunktet for 
den regionale beskyttelsesindsats i forhold til vandmiljøet. Derfor er det væsentligt i en 
eventuel VMPIII-indsats i regionalt perspektiv, i det omfang det er muligt, at tage højde for de 
kommende krav til beskyttelse af vandmiljøet, der ligger i direktivet. 
Vandrammedirektivet skal implementeres i dansk lovgivning i december 2003. Ifølge 
Vandrammedirektivet skal der udarbejdes indsatsprogrammer som beskriver den indsats som 
skal gennemføres, for at de enkelte vandområder kan opnå ”god tilstand”. 
Indsatsprogrammerne skal foreligge senest 22. december 2009, og de fastsatte mål skal være 
nået i 2015 – dog med mulighed for at forlænge fristen for opnåelse af de fastsatte mål – og 
med mulighed for at sænke ambitionsniveauet, hvis opnåelse af god tilstand er økonomisk ude 
af proportion. 
 
Når der i et præcist afgrænset område er konstateret og dokumenteret en miljøtilstand, der 
betyder, at der skal gennemføres en ekstra og særlig indsats, er det nødvendigt, at politiske 
beslutningstagere og myndighederne har et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag til at kunne 
gennemføre de nødvendige foranstaltninger. Udgangspunktet er, at jo mere indgribende en 
foranstaltning vil være, jo klarere skal hjemlen til at kunne foretage indgrebet også være.  
 
Til brug for politiske beslutningstagere og myndigheder, der dels skal forberede politiske 
beslutninger og efterfølgende administrere dem, vil der være behov for, at der gennemføres en 
vurdering af, om der er proportionalitet mellem de forventede omkostningerne ved at 
gennemføre indsatsen – og den opnåede miljøforbedring. Til støtte for sådanne overvejelser 
kan jordbrugsanalyser som udarbejdes af de nuværende regionplanmyndigheder være et godt 
instrument. 
 
På drikkevandsområdet er valgt et fælles dokumentationsgrundlag, som skal være fulgt, uanset 
om foranstaltningerne kan gennemføres ved aftaler med lodsejerne eller må gennemføres ved 
tvangsmæssige indgreb. Efter lovgivningen om drikkevandsplanlægning og – beskyttelse stilles 
krav om at bestemte foranstaltninger og procedurer skal være fulgt ved områdeudpegningen, at 
udpegningen er klar (fremgår af  regionplanerne), og at målene med beskyttelsen er kendt for 
den enkelte lodsejer. Der er ligeledes i loven (miljøbeskyttelsesloven) fastsat en klar hjemmel 
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til, at myndighederne ved påbud kan tvangsgennemføre nødvendige foranstaltninger til 
beskyttelse af drikkevandsressourcen. 
 
En lignende klarhed i hjemmelsgrundlaget er ikke påkrævet i samme omfang, hvor 
gennemførelsen af en beskyttelsesforanstaltning alene hviler på et tilbud om tilskud til en aftale 
mellem myndigheden og lodsejeren, idet lodsejeren altid kan vælge ikke at acceptere aftalen.   
 
Myndighedernes dokumentation 
Dersom myndigheder ønsker at skabe en større grad af beskyttelse af vandområder, grundvand 
eller terrestrisk natur, som ikke er forenelige med den eksisterende landbrugsdrift, bør der 
stilles større krav til dokumentation af de forventede virkninger end ved ansøgning om 
bedriftsudvidelser. 
 
Hvis værdien af de mulige miljøforbedringer vurderes meget højt i forhold til eventuel nedgang 
i landbrugsproduktionen, kan det dog være tilstrækkeligt med en mindre 
dokumentationssikkerhed. 
 
Imidlertid skal man være opmærksom på, at kravene til myndighedens dokumentation afhænger af, 
hvilken type reguleringsform, der er valgt. Er der tale om individuel regulering, vil 
dokumentationskravet være væsentligt større end hvis reguleringen er landsdækkende for alle typer 
landbrugsbedrifter, der eksempelvis har JB 1-4.  

Det er undergruppens opfattelse, at såfremt en individuel regulering af alle arealer vælges, er 
omkostningerne til efterfølgende administration og kontrol også væsentligt større end hvis den generelle 
regulering vælges. Derimod kan det ved en individuel og koncentreret indsat i veldefinerede områder 
vise sig at være en fordel af vælge denne regulering frem for en generel regulering. 

 

Landmandens dokumentation 

Det undergruppens vurdering, at udarbejdelse  af et næringsstof/balance-regnskab indeholdt i et frivilligt 
grønt regnskab i den nuværende udformning kan være et nyttigt redskab for den enkelte driftsleder til at 
synliggøre forhold, som den enkelte kan sætte ind i forhold til.   

Imidlertid vurderes det, at de nuværende frivillige grønne regnskaber ikke vil kunne anvendes som 
dokumentationsredskab overfor myndighederne  med henblik på at redegøre for bedriftens tab af 
næringsstoffer. Der er således i konceptet for grønne regnskaber ikke fastlagt mål for 
næringsstofbelastningen fra landbrugsbedriften. Ej heller anvendelse af den type balanceregnskaber som 
er behandlet i Balancegruppen (F1) kan umiddelbart anbefales som landmandens dokumentation overfor 
myndighederne af belastning af næringsstoftab, idet der fortsat er en række uafklarede spørgsmål, som 
skal nærmere belyses. Der tænkes her særligt på krav til datakvalitet samt fordeling af tab på forskellige 
tabsposter. 

Imidlertid er det undergruppens anbefaling,  at der bør arbejdes videre med at udvikle balanceregnskaber 
med det mål for øje, at disse på længere sigt skal kunne anvendes som dokumentation overfor 
myndighederne.   

Dokumentationsgruppen kan ikke anbefale, at der stilles krav til den enkelte landmand om at 
dokumentere jordvæskens indhold at nitrat ved hjælpe af sugeceller, ligesom anvendeligheden af  GPS 
som dokumentation for en optimal spredning af gødning ikke er udviklet i en grad, der gør det 
anvendeligt som landmandens dokumentation overfor myndigheden. 
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Landmandens dokumentation vil i en række tilfælde være baseret på modelberegninger af den 
forventede udvaskning estimeret ved DAISY, N-Less eller andet. Endvidere vil landmandens 
dokumentation af ammoniaktabet kunne foreligge i form af beregninger ved hjælp af Jesper Bak-
manualen. 
 
Stigende bedriftsstørrelse vil svække muligheden for at øve kontrol på bedriftsniveau på grund af, at 
sandsynligheden stiger for, at bedriftens arealer ligger indenfor forskellige indsatsområder med 
forskellige dyrkningsbetingelser tilknyttet. Omvendt betyder en stigende bedriftsstørrelse, at der skal 
laves færre aftaler i forhold til den pågældende drift og de givne miljømål med landmænd i et givet 
område, hvilket letter administration og kontrol.  

Hvis en ejendom/bedrift kun har en mindre del af arealet inden for et indsatsområde, og dette areal kun 
udgør en mindre del af sit arealtilliggende i indsatsområdet, kan man undlade at regulere det. Udgør det 
omvendt en stor del af arealet i indsatsområdet er man nødt til at regulere det på markniveau. Har en 
ejendom/bedrift størstedelen af arealet liggende inden for indsatsområdet kan man overveje at regulere 
hele bedriften, hvis reguleringen ikke er meget dyr. Er reguleringen dyr, er man nødt til at regulere på 
markniveau. 

Skal en arealregulering eller driftsaftale vedrøre et bestemt areal bør som udgangspunkt vælges en  
regulering koblet til det enkelte matrikel-nummer, evt. ved tinglysning med tilhørende tinglysningsrids. 
Dokumentation af, at driftsaftalen overholdes vil enten kunne ske ved kontrol på arealet eller alene ved 
landmandens underskrift på, at driftsaftalen overholdes. Følger reguleringen generelt fastsatte kriterier 
som f.eks. bræmmer om vandboringer, bestemte jord- eller naturtyper eller andet af tilsvarende karakter 
er tinglysning normalt unødvendig, idet tilstedeværelsen af det pågældende element i sig selv udløser 
reguleringen og opfyldelse af forpligtelsen lader sig således let dokumentere. Vedrører en ønsket 
driftsomlægning tredje-mands arealer på dennes ejendom/bedrift bør der indgås særlig aftale med denne 
ejendoms ejer og bedriftsleder 
 
Skal reguleringen følge en bedrift kan også  vælges generelle kriterier, der fokuserer på bestemte 
bedriftstyper,  grønne regnskaber eller en aftale/kontrakt mellem bedriftsejeren og den offentlige 
myndighed, der ønsker at regulere eller tilpasse bedriftens  aktuelle driftsforhold. 
 

 
Måling/Evaluering af indsatsen 
I forbindelse med målinger af de økologiske forhold og kildeopsplitning af næringssalttilførsel til 
konkrete vandområder vil der være behov for et nødvendigt støtteværktøj til forudsigelse af virkningen 
af mulige tiltag. Moniteringen i NOVANA vil således ikke være tilstrækkelig til at kunne beskrive et 
opland og miljøpåvirkningen herfra, idet der kun er gennemført overvågning i udvalgte oplande. Her vil  
konkrete undersøgelser af det enkelte problemvandområde normalt være nødvendig for at kunne 
forudsige virkningen af en bestemt indsats.  
 
En mere direkte vurdering af de økologiske virkninger af en VMPIII indsats kan foretages i særlige 
tilfælde, hvor der er snæver sammenhæng mellem indsats og effekt. Dette kan f.eks. være en 
bedømmelse af de naturmæssige kvaliteter på ådalsarealer, der er udtaget af omdrift som et VMPIII 
tiltag eller konsekvenserne af mere naturlignende forhold på en vandløbsstrækning muliggjort gennem et 
konkret VMPIII tiltag. 
 
Dokumentation ved nye VMPIII-virkemidler 
Rapporten afsluttes med en gennemgang af dokumentationskrav for 10 virkemidler, der er eller eventuelt 
kan blive inddraget i de videre beregninger af miljøeffekt. Konklusionen er, at mulighederne for ved 
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kontrol at dokumentere, hvorvidt virkemidlet er taget i anvendelse på den enkelte landbrugsbedrift, kan 
deles op i tre kategorier 

1. dokumentation ved konkrete målinger af repræsentative prøver 

2. dokumentation ved visuel inspektion og /eller luftfotos 

3. dokumentation ved hjælp af regnskaber/planer, der kan holdes op mod bedriftens 
regnskabsbilag. 

Videre kan det konkluderes, at mulighederne for at beskrive de enkelte virkemidlers indflydelse på tab af 
næringsstoffer samt vurdering af miljøeffekt kun vanskeligt lader sig gøre, og typisk må baseres på 
modelberegninger. 
 
Det har ikke været muligt for dokumentationsgruppen at beskrive dokumentationsmetoder, der vil være 
alment gældende fx for administrative eller tilskudsbaserede virkemidler. Dette beror bla. på, at 
spørgsmålet om dokumentation  i mange tilfælde beror på en politisk afgørelse.  Konklusionen er derfor, 
at spørgmålet om dokumentation specifikt må afklares i forbindelse med valg af virkemiddel. 
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1. Indledning 

Dokumentationsgruppen (F8) er én af de 12 tekniske undergrupper, som er blevet nedsat med henblik på 
forberedelse af det faglige grundlag for en kommende vandmiljøplan (VMPIII). 
Dokumentationsgruppen har reference til Arbejdsgruppen for generelle virkemidler, Arbejdsgruppen for 
regionale virkemidler og Arbejdsgruppen for Fosfor.  
 
Den overordnede opgave for Dokumentationsgruppen er følgende: 
 
Formålet med undergruppen er at analysere, hvilke dokumentationskrav og –data, der vil være 
behov for, ved en regional og/eller differentieret regulering1 af landbrug fx på bedriftsniveau.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
1 Den differentierede regulering kan gennemføres vha. et regionalt såvel som et  landsdækkende 
(generelt) virkemiddel. 

IIfføøllggee  nnuuddaannsskk  oorrddbboogg  eerr  ddookkuummeennttaattiioonn  eenn  bbeevviissfføørreellssee  ((ooffttee  vveedd  hhjjæællpp  aaff  sskkrriiffttlliiggee  bbeevviisseerr))  ––  ii  
rreettssssaaggeerr  oomm  ooppllææssnniinnggeenn  aaff  ddeett  sskkrriiffttlliiggee  bbeevviissmmaatteerriiaallee..  
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2. Projektbeskrivelse for undergruppen, undergruppens 
sammensætning og tilrettelæggelse af arbejdet  

Nedenfor nævnte projektbeskrivelse blev forelagt VMPIII-arbejdsgrupperne den 24. januar 2003. 
 
Baggrund 

Som led i forberedelsen af Vandmiljøplan III er der nedsat 3 arbejdsgrupper under Fødevareministeriet 
og Miljøministeriet, som skal vurdere generelle landsdækkende og regionale virkemidler til regulering 
af kvælstof- og fosforbelastningen. Arbejdsgrupperne skal afdække, beskrive og analysere egnede 
modeller og instrumenter til regulering af den samlede miljøpåvirkning med næringsstoffer fra 
landbruget, og endvidere skal der præsenteres en fosforstrategi. Vandmiljøplan III skal bl.a. søge at 
forenkle og effektivisere reguleringen af jordbrugets påvirkning af miljøet. 
Til at bistå arbejdsgrupperne skal der nedsættes en teknisk undergruppe, hvor dokumentationskrav skal 
vurderes.  
Formål 
Formålet med undergruppen er at analysere, hvilke dokumentationskrav og –data, der vil være behov 
for, ved en regional og/eller differentieret regulering2 af landbrug fx på bedriftsniveau.  
Opgave 
Der er en række data, som er relevante for dokumentation af landbrugsproduktionen  for at kunne 
vurdere miljøpåvirkning. Som eksempler kan nævnes: 
1) Oplysninger om antal dyr (og dyreenheder) på henholdsvis ejendom, bedrift, kommune, amt eller 
oplandsniveau. 
2) Fordeling af husdyrgødning internt på bedriften 
3) Anvendelse af handelsgødning, andre organiske gødninger mv.  
4) Oplysning om arealanvendelse og udbytter. 
 
Dertil kommer en række supplerende data, der er er relevante for at kunne dokumentere miljøeffekten. 
Som eksempler kan nævnes: 
1) Jordens beskaffenhed (herunder JB. nr. , dræningstilstand, topografi, mætningsgrad for så vidt 

angår fosfor) 
2) Hydrologiske forhold 
3) Recipienternes sårbarhed 

 
Den tekniske undergruppe skal med udgangspunkt heri kortlægge, beskrive og analysere den 
dokumentation, der vil være behov for i forbindelse med gennemførelse af en 
regional/oplandsvis/bedriftsorienteret indsats målrettet mod enten at beskytte et konkret vandområde 
mod eutrofiering, terrestrisk område mod ammoniakpåvirkning eller mod at mindske en særlig høj P 
og/eller N udvaskning fra konkrete arealer. Mulighederne for at gennemføre en effektiv kontrol skal 
ligeledes vurderes. 
 
Undergruppen er opmærksom på, at de dokumentationskrav, der vil blive peget på i en regional 
regulering kan gælde tilsvarende for dokumentationskrav ved en  landsdækkende (generel) regulering, 
der indeholder differentierede krav i forhold til, hvor bedriften ligger (fx grønt regnskab anvendt 
regionalt, eller anvendt som et generelt virkemiddel). 

                                                 
2 Den differentierede regulering kan gennemføres vha. et regionalt såvel som et  landsdækkende 
(generelt) virkemiddel. 
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Afgrænsning til andre tekniske undergrupper 
Den tekniske undergruppe vil alene gennemføre vurderinger af de dokumentationskrav, der knytter sig 
til de analyserede virkemidler. Det vil derimod være miljømodelgruppen, der gennemfører vurdering af 
miljøeffekten ved de forskellige virkemidler. 
 
Tidsplan 
Arbejdet påbegyndes i januar 2003 og forventes afrapporteret i maj 2003. 
 
 
Undergruppens sammensætning og arbejdets tilrettelæggelse 
Undergruppens medlemmer: 
Fødevareministeriet: Anni Kær Pedersen (formand) 
Miljøstyrelsen: Tony Christensen (næstformand) 
Danmarks Miljøundersøgelser: Jens Møller Andersen 
Amtsrådsforeningen: Jørgen Hübertz (som i en periode var afløst af Finn Lynggaard) 
Kommunernes Landsforening: Ove Johansen, som blev afløst af Ulla Refshammer Pallesen   
Plantedirektoratet: Susanne Braad som blev afløst af Hanne Poulsen 
Skov- og Naturstyrelsen: Pernille Weile 
Direktoratet for FødevareErhverv: Marianne Jensen 
 
Ressourcepersoner:  
Landbrugets Rådgivningscenter, Leif Knudsen suppleret af  Niels Petersen 
Danmarks Jordbrugsforskning, Villy Jørgensen 
Landsplanafdelingen, Miljøministeriet 
Naturbeskyttelseskontoret, Skov- og Naturstyrelsen 
Fødevareøkonomisk Institut 
Danmarks Statistik 
Landbrugets Servicefællesskab 
Skatteministeriet 
 
Fødevareministeriet varetager sammen med Miljøstyrelsen formandskabet i undergruppen. DMU 
bidrager i særlig grad med beskrivelse af de dokumentationskrav, der relaterer sig til miljø- og 
natureffekter. Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening vil sammen med Plantedirektoratet 
i særlig grad blive inddraget i at beskrive myndighedernes nugældende dokumentationskrav.  
 
Eventuelle erfaringer/anbefalinger fra Den digitale Taskforce (Landbrugets Servicefællesskab) 
inddrages i nødvendigt omfang. 
 

 
Undergruppens tilrettelæggelse af arbejdet 
Undergruppen har holdt møder den  

• 28. februar 2003 
• 24. marts 2003,  
• 11. april 2003 
• 1. maj 2003 
• 13. maj 2003 
• 27. maj 2003 
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3. Karakterisering og afgrænsning af et område med behov for særlig 
indsats 

Et af udgangspunkterne for arbejdet med Vandmiljøplan III har været, at der skal opnås "mest miljø for 
pengene", bl.a. ved at målrette indsatsen mod særlige områdetyper eller regionale områder med særligt 
beskyttelsesbehov. 
Som anført i kommissoriet for arbejdsgruppen om regionale virkemidler skal der tilvejebringes 
retningslinier for afgrænsning af relevante indsatsoplande, hvor det med de valgte virkemidler kan føre 
til, at vandløb og natur  kan opfylde deres målsætning, idet EU's Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv 
forpligter Danmark til at gennemføre indsatsplaner i vandløbsoplande/eller naturområder, som ikke har 
den målsatte økologiske kvalitet eller bevaringsstatus. 
Dokumentationsgruppen har fundet det hensigtsmæssigt at sondre mellem 3 typer arealrelateret 
dokumentation: 

1. Dokumentation vedrørende areal- og områdeafgrænsninger ud fra generelle (landsdækkende) 
principper, fx 10 m fra vandboringer, arealer med bestemte jord-arter, samt arealer med særlige 
terrænhældninger eller oplande til søer. 

2. Dokumentation i forbindelse med regional fysisk planlægning, herunder sandsynliggørelse af 
miljø- og natureffekten i regionalt udpegede områder, jf. ovennævnte indsatsoplande.  

3. Dokumentation vedr. de enkelte landbrugsejendomme eller landbrugsbedrifter, og deres drift og 
belastning af natur og miljø. 

 
Gruppen har således set på de typer af informationer, der foreligger eller kan tilvejebringes vedrørende 
naturens og miljøets sårbarhed og aktuelle kvalitet samt belastning, særligt fra landbruget. De hidtidige 
erfaringer med denne type arealklassificering og -planlægning beskrives, og der peges på en række 
igangværende initiativer til fremme af offentligt tilgængelige databaser med tilhørende kortværk, hvor 
databasernes informationer kan sammenstilles, og hvor ud fra der kan udarbejdes indsatsplan-modeller. 

3.1 Muligheder for afgrænsning af et område med behov for særlig indsats 
For at identificere de arealer, hvor vand og natur har et særligt beskyttelsesbehov, skal det fremgå  

• hvilke kriterier, der er afgørende for, at der skal ske en særlig beskyttelse  
• hvorledes de arealer, der opfylder kriterierne, kan udpeges ud fra den eksisterende viden  
• med hvilken præcision arealerne ønskes udpeget. 

 
Valget af kriterier og udpegningsgrundlag kræver hjemmel i lovgivningen og vil – som reguleringen er i 
dag – typisk fremgå af særlovgivningen, hvorimod selve plangrundlaget typisk er fastsat i planloven og 
fremgår af Regionplaner. 
 
Kriterierne for områdeudpegning og særlig indsats bør relateres til målbare størrelser ud fra eksisterende 
faglig viden, fx at fravær af nogle plantearter og stor hyppighed af andre arter er et sikkert og let måleligt 
udtryk for en uønsket tilstand i en bestemt naturtype i et område. I arbejdet med EU's 
Vandrammedirektiv søges udvalgt kvantificerbare kriterier, som så kan tildeles en indikatorværdi 
mellem 0 og 1 (referencetilstanden). Hvis der politisk ønskes tilstand 0,8, mens den aktuelle tilstand kun 
er 0,6, skal der i en indsatsplan fastlægges handlinger, der vil bringe tilstanden op på 0,8. Et tilsvarende 
værktøj til naturkvalitetsplanlægning er beskrevet i DMU's  rapport om naturplanlægning. Hensyn til en 
enkel administration og ensartede konkurrenceforhold mellem landbrug i forskellige egne kan imidlertid 
medføre, at der vælges kriterier, som er landsdækkende. 
 
Selvom der foreligger et stort kortlægningsmateriale om natur- og miljøtilstanden i Danmark, kan dette 
materiale ikke altid "oversættes" til anvendelse i et regionalt målsætningssystem. Og mange data er så 
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gamle, at tilstanden i dag kan være helt anderledes. En områdeafgrænsning til brug for administration af 
landbrugets miljøforhold vil derfor i praksis blive et kompromis, hvor der tages hensyn til både 
tilgængelighed og kvalitet af data, og hvilke administrative virkemidler, der skal sættes i værk, fx om 
husdyrholdet inden for afgrænsningen ikke må udvides – der skal ske ekstensivering af landbrugsdriften 
eller om man inden for et større område blot kan søge om tilskud til visse driftsomlægninger.  
 
Disse hensyn kan også bestemme, om arealafgrænsningen skal være mere eller mindre detaljeret, og om 
afgrænsningen kan ændres i takt med, at der tilvejebringes nye oplysninger eller konsekvensberegninger.  
 
 

 

Dokumentation i GIS-baserede systemer 

I de sidste 10-15 år er man i Danmark kommet langt med at indsamle og lagre data om natur og miljø. 
Det drejer sig både om data i store landsdækkende datasamlinger og om data indsamlet lokalt til 
specielle formål. Datasamlingerne fremstår enten som geografiske data med tilhørende attribut-data eller 
som registerdatabaser med supplerende oplysninger hovedsagelig af administrativ karakter. 
 
Anvendelse af GIS-analyser som led i arealplanlægningen åbner mulighed for at inddrage mange 
faktorer i afvejning og prioritering af forskellige hensyn og de allerede eksisterende data kan med fordel 
anvendes som grundlag for nye analyser og supplerende undersøgelser.  
 
Kortmaterialer kan herudover vise resultater af de udførte analyser og de særlige databehandlinger og 
kortmaterialerne kan herudover visualisere mange komplekse forhold, som kun vanskeligt kan beskrives 
eller overskues ved tabelværdier på skematisk form. De udledte kortmaterialer indgår derfor også som et 
praktisk redskab i en administrativ eller politisk beslutningsproces mod eventuelle ændringer af den 
fremtidige arealanvendelse, jf. som eksempel amternes udarbejdelse af VVM-tillæg. 

 
Det centrale grundlag for en tværgående brug af registeroplysninger er en entydig sammenhæng mellem 
datasættene og deres kobling til kortmaterialerne, der bringes i anvendelse. Formidling af data sker i 
stigende grad over Internettet. Da der imidlertid ofte ikke er fastlagt standarder for hverken 
dataindsamling eller kortpræsentation, bruges der i dag mange ressourcer på opbygning af 
præsentationsværktøjer og mulighederne for at koble data og kortværk på tværs af administrative 
grænser og mellem forskellige dataleverandører / databrugere (offentlige myndigheder) vanskeliggøres i 
stadigt stigende omfang.  
 
Data som ligger frit tilgængelige på amternes hjemmesider vises normalt med anmærkning om, at de 
ikke i sig selv har gyldighed som dokumentation i erkendelse af risikoen for fejlfortolkninger hos den 
ukyndige bruger af datasættet, der illustreres på kortmaterialet. Også for andre end den dataansvarlige 
myndighed er det problematisk, at data registreres uden tilstrækkelig systematik til at data fra forskellige 

Opland: Et opland er et areal, hvorfra vand (med heri opløste stoffer) strømmer mod en "recipient", 
dvs. et vandløb, en sø, en fjord, et grundvandsmagasin eller en grundvandsboring. 
Oplandsgrænserne (vandskel) for grundvand og vandløb er ikke nødvendigvis sammenfaldende, og 
ved kloakering og dræning kan vand overføres til nabooplandet. Der kan også være forskel på 
grundvandsoplandene til det øvre og det nedre grundvandsmagasin, således at vand fra en dyb 
boring kan stamme fra nedsivning langt fra boringen. 
På tilsvarende måde kan man betragte "oplande" til naturområder som de omliggende arealer, 
hvorfra der sker påvirkning af naturtypen, fx med fordampet ammoniak-kvælstof eller vinddrift med 
pesticider og kunstgødning. 
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administrative enheder umiddelbart kan sammenstilles til et regionalt eller landsdækkende tema. 
Formidlingen af de lokale data kan derfor i mange tilfælde også kun ske lokalt og bør normalt kun 
udstrækkes til større områder via den dataansvarlige myndighed, der kan være stat, amt, kommune eller 
anden lokal administrativ myndighed. 
 
Servicefællesskabet for Geodata under Den digitale Taskforce (nedsat af Finansministeriet) arbejder p.t. 
med denne problemstilling. Se herom på www. xyz-geodata.dk 
 
Amternes kortlægning og planlægning 
Som led i amternes regionplanlægning er land- og vandarealerne gennem de seneste 30 år kortlagt, 
karakteriseret og målsat i forhold til udnyttelsen af arealerne. En stigende mængde af disse oplysninger 
placeres i GIS-baserede arealinformationssystemer, der via amternes hjemmesider er tilgængelige i form 
af GIS-kort med korttemaer som f.eks.: 
 

Vandløb, søer og oplande hertil 
Beskyttet natur (§3) 
Blokkort, 
By- og sommerhusområder 
Fredninger og byggelinier 
Jordbundstyper 
Jordforurening 
Lavbundsarealer 
Matrikelgrænser 
Okkerpotentielle områder 
SFL områder 
Vandboringer 
Markvandingsmuligheder 
Områder med drikkevandsinteresse 
Områder med særlig drikkevandsinteresse 
Nitratfølsomme områder 
m.fl.  

 
Disse temaer dækker størsteparten af de elementer, som indgår i den landsdækkende arealrelaterede 
dokumentation,  som er omtalt som arealrelateret dokumentations type 1 i indledningen til kapitel 3, fx 
boringer, vandløb, søoplande. (se også afsnit 3.3.) 
 
Amternes udlægning af områder med behov for særlig indsats skal som efter de gældende regler som 
minimum indeholde de temaer, der er anført i planlovens §6, f.eks. i forbindelse med udpegning og 
afgrænsning af skovrejsningsområder, SFL-områder eller områder med særlige drikkevandsinteresser.  
 
Forud for afgrænsning og udpegning af f.eks. SFL-områder, skovrejsningsområder, områder med 
drikkevandsinteresser eller områder med særlige drikkevandsinteresser ligger et stort 
kortlægningsarbejde. I forbindelse med en endelig politisk afgrænsning af området, er der taget stilling 
til, hvorvidt der f.eks. ønskes afgrænsninger af store arealer, af små men sammenhængende arealer eller 
om det skal være afgrænsning af de bynære arealer. Der vil  som følge af det forudgående omfattende 
kortlægningsarbejde derfor ofte være flere muligheder for valg af endelig afgrænsning.  
 
Da en områdeafgrænsning også er en politisk afgørelse med en regional, national og/eller international 
betydning, vil den endelige afgrænsning normalt være indeholdt og beskrevet i regionplanen. Dette 
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gælder dog ikke for SFL-udpegningen. Offentligheden har adgang til at påvirke den i forbindelse med 
den almindelige høringsproces omkring regionplaners vedtagelse. Mulige afgrænsninger af et område 
med behov for en særlig indsats indgår således i amtets debatoplæg for amtets regionplan, og 
offentligheden har her som ved amtets udsendelse af udkastet til regionplanen mulighed for at påvirke 
udfaldet. Den endelige afgrænsning vil herefter, og som det fremgår af ovennævnte eksempler, oftest 
blive lagt på amtets hjemmeside under amtets arealinformation, som et GIS-kort. 
 
Amterne anvender i dag de udarbejdede GIS-kort (eventuelt i kombination med forskellige tema-kort, 
som endnu ikke er tilgængelige på amternes hjemmesider) i forskelligt planlægningsarbejde og som 
baggrund for afgrænsning af og udarbejdelse af forslag til nye indsatsområder. Ligeledes forventer 
amterne, at eksterne samarbejdspartnere, konsulenter m.fl. i fremtiden også anvender amternes digitale 
arealinformationer. Herudover vil amternes fælles miljøportal, som der i øjeblikket arbejdes på, betyde, 
at planlægningsarbejder på tværs af amtsgrænser vil kunne foregå lettere. Dette betyder omvendt, at det 
er vigtigt at sikre, at det digitale grundlag, har en tilstrækkelig detaljeringsgrad.   
En grundig beskrivelse af emnet kan ses i Erhvervs- og Boligstyrelsens rapport: "Plandata i Danmark, 
maj 2002” (http://www.efs.dk/publikationer/Plandata_web/Plandata_web/kap06.htm#621), hvori afsnit 
6.2.1 og 6.2.2 specielt vedrører brugen af datamaterialer til landbrugsplanlægning og VVM-
administration af husdyrbrugssager, jf. afsnit 3.4.4. og 5.3.3. nedenfor. 
 
I de 3 følgende afsnit er beskrevet  3 typer dokumentation vedr. udpegede områder for natur- og 
miljøindsats, vedr. naturgivne forudsætninger og vedr. landbrugsdrift, hvorefter der i kapitel 4 er set på 
en opdeling i myndighedernes henholdsvis landbrugsbedrifternes dokumentation. 
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3.2 Natur- og miljømæssig karakteristik 
 
I dette afsnit beskrives de eksisterende kortlægninger og udpegninger af natur- og 
grundvandsbeskyttelsesområder samt den eksisterende beskyttelse af overfladevand. Erfaringer omkring 
fastsættelse af mål for miljø- og naturtilstanden samt erfaringerne med kriterierne bag udpegningerne 
indgår heri.  
 

3.2.1 Nuværende regler og udpegninger 

Udpegning af områder til beskyttelse af grundvand til drikkevandsformål, (afsnit 3.2.1.1)  overfladevand 
(afsnit 3.2.1.2) og natur (afsnit 3.2.1.3) tager udgangspunkt i en række regelsæt med vidt forskellige 
beskyttelsesformål og heraf følgende forskellige muligheder for landbrugsmæssig udnyttelse. Der er 
derfor også meget stor forskel på den metode, der efter de respektive lovgrundlag skal lægges til grund 
ved udpegning af de relevante områder.  

3.2.1.1 Beskyttelse af grundvand til drikkevandsformål 

Udpegning af grundvandsressourcer til drikkevandsformål har hjemmel i henholdsvis Planloven, 
Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Udpegning foretages i flere tempi. Først bliver de mest 
værdifulde områder identificeret. Dernæst udpeges på baggrund af forureningsbelastningen de områder, 
hvor en indsats er nødvendig, og de sårbare områder kortlægges. Som planlægningsredskab er det 
primært områder med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder, der har 
interesse.  
 
Områder med særlige drikkevandsinteresser 
Udpegningen af områder med særlige drikkevandsinteresser er sket med udgangspunkt i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4/1995. 
 
Udpegningen sker med udgangspunkt i eksisterende data; der er således ikke foretaget ny kortlægning 
eller nye undersøgelser i den forbindelse. Udgangspunktet for udpegningen har været at identificere de 
grundvandsforekomster, som skal udgøre grundstammen i den fremtidige danske vandforsyning. 
Udpegningen er derfor sket med basis i følgende:  
 
• Klassificering af grundvandets mængde, kvalitet og naturlig beskyttelse. 
• Opgørelse af fremtidigt indvindingsbehov (vandforbrugsprognose). 
 
Ved udpegningen følges de hydrologiske grænser , og der udpeges sammenhængende områder, hvor der 
ikke strømmer grundvand ind i området. Den eksisterende vandforsyningsstruktur og påvirkningen af 
vandløb og vådområder er ligeledes blevet inddraget i beslutninger om udpegning af områder med særlig 
drikkevandsinteresser. Endelig er der taget hensyn til, at fremtidige udgifter til oprydning af forurening 
skal være realistiske og teknisk realisable, og risikoen for fremtidige arealanvendelseskonflikter er 
vurderet. 
 
Kort over amternes områdeudpegninger er udarbejdet som del af Drikkevandsprojektet under 
Videnscenter for planlægning i det åbne land, jf. Drikkevandsatlasset på Internettet i drikkevandsatlaset 
på http://www.flec.kvl.dk/kyhn/atlas.htm.  
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Erfaringer med udpegningen af områder med særlige drikkevandsinteresser 
Udpegningen af områder med særlige drikkevandsinteresser er faldet forskelligt ud i de forskellige 
amter. Dette skyldes først og fremmest forskelle i nedbør, fordampning og befolkningstæthed, men også  
at den eksisterende indvindingsstruktur har haft stor indflydelse på udpegningen.  
 
Derudover er der i et vist omfang mere politisk bestemte forskelle, blandt andet med hensyn til 
vurderingen af behovet for reserveområder, ønsket om at udpege naturområder, som ikke kræver aktiv 
beskyttelsesindsats, hvor stor en del af den eksisterende indvinding, der er med i de udpegede områder 
og viljen til at udpege områder med begrænsede drikkevandsinteresser.  
 
En analyse af udpegningernes indhold og amternes planlægningsmetode er ligeledes gennemført i regi af 
Videnscenter for Planlægning i det åbne land (se evt. http://www.countryside.dk). 
 
Nitratfølsomme indvindingsområder  
Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges på grundlag af de kriterier, som er beskrevet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/2000 om zonering. 
 
Dyrkning af jorden medfører i områder, hvor der ikke findes reduktionskapacitet over for nitrat i 
dæklagene eller i grundvandsmagasinet, at grundvandets indhold af nitrat i disse områder er højt eller 
stigende og stedvis overskrider grænseværdien for nitrat. Disse områder udpeges som nitratfølsomme 
indvindingsområder. 
 
 Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges kun i områder, hvorfra der sker en grundvandsdannelse til 
et område med særlige drikkevandsinteresser eller vandværker. Et område er nitratfølsomt, når et af 
følgende kriterier opfyldes: 
 
• nitratkoncentrationer over 25 mg/l i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, 

eller 
• nitratkoncentrationer over 5 mg/l med stigende tendens over en årrække i en eller flere 

indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet eller 
• ringe geologisk beskyttelse over for nitrat. 
 
Erfaringer med udpegningen af nitratfølsomme indvindingsområder  
Allerede i udpegningsprocessen har Miljøstyrelsen ved flere lejligheder drøftet udmøntningen af 
kriterierne med amterne, og der har vist sig to spørgsmål, som gør kriterierne åbne for fortolkning. 
 
For det første er der områder med flere grundvandsmagasiner eller med meget tykke 
grundvandsmagasiner, hvor det øverste magasin eller den øverste del af magasinet er nitratbelastet, men 
hvor der er reducerende forhold i større dybde. 
 
For det andet er det tredje kriterium, "ringe geologisk beskyttelse over for nitrat" ikke fast defineret, 
blandt andet fordi afgrænsningen af indvindingsoplande nogle steder er usikker, og fordi geologien ikke 
på forhånd er detaljeret kortlagt. I denne forbindelse udpeges generelt for en sikkerheds skyld lidt større, 
sammenhængende områder, som derefter begrænses efter at detailkortlægningen er gennemført. 
 
Disse overvejelser afspejler sig i dels forholdsvis store udpegninger i de vestlige jyske amter, hvor der 
mange steder findes meget tykke grundvandsmagasiner, som er forurenet med nitrat i toppen, og dels 
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længere østpå, hvor en mere rodet geologi ikke tillader nærmere afgrænsning af de nitratfølsomme 
arealer uden detaljeret kortlægning. 
 
De udpegede nitratfølsomme indvindingsområder er en del af basismaterialet til fastlæggelse af de 
særlige indsatsområder for drikkevandsbeskyttelse, men bruges også som en del af grundlaget for VVM-
sagsbehandlinger.  
 
Vedtagelse af en indsatsplan forudsætter, at området er detaljeret kortlagt, således at grundlaget for 
regulering af aktiviteter i området er dokumenteret. Niveauet for den nødvendige kortlægning er fastsat i 
Miljøstyrelsens vejledning om zonering. Detailkortlægningen og udarbejdelsen af indsatsplaner forestås 
af amterne og finansieres ved et gebyr på amtets vandindvindingstilladelser. Selve gennemførelsen af 
planerne kan finansieres af vandværkerne, dvs. af vandforbrugerne. 
 
Der er endnu kun vedtaget få indsatsplaner, og af dem er det endnu færre, der handler om 
nitratforurening af grundvandet. Det er dog foreløbig indtrykket at den detaljerede kortlægning giver et 
tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, hvor der er behov for at reducere nitratudvaskningen.  
 
I forbindelse med VVM-sager benytter amterne i nogle tilfælde områdeudlægningen til at stille krav om, 
at nitratfølsomme arealer tages ud som gyllearealer, eller at driften af dem indrettes således, at 
nitratudvaskningen minimeres. Det er indtrykket, at arealerne ofte allerede udtages inden der ansøges 
om VVM, da man ved, at der kan opstå problemer.  
 

3.2.1.2 Beskyttelse af overfladevand.  

Ifølge planloven skal amtsrådet udarbejde regionplanen på grundlag af en samlet vurdering af 
udviklingen i amtet (eller indenfor hovedstadsområdet ved Hovedstadens UdviklingRåd (HUR)) 
indeholde retningslinier for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande. Retningslinierne 
udarbejdes på grundlag af den amtskommunale kortlægning af og målsætning for vandkvaliteten i 
recipienterne til brug for den sammenfattende planlægning i regionplanene. Disse såkaldte 
recipientkvalitetsplaner, som blev indført med miljøbeskyttelsesloven fra 1974, skal søge at sikre de 
kvaliteter i vandområderne, som er af betydning for bevarelsen af et alsidigt dyre- og planteliv.  
 
Planerne danner bl.a. grundlagt for kommunernes spildevandsplanlægning (herunder for spildevand fra 
bebyggelser i det åbne land) samt amternes administration af ansøgninger om tilladelse til udledning af 
spildevand til vandområderne. Men også vandløbsvedligeholdelse og vandindvindingstilladelser 
reguleres på grundlag af disse planer. 
 
I regionplanerne udpeger amtsrådene således de forureningsfølsomme vandområder og fastlægger på 
baggrund af deres viden om vandmiljøtilstanden og forureningsbelastningen af den enkelte recipient 
retningslinier for det højeste miljømæssigt tilladelige forureningsniveau for den samlede tilledning til 
den enkelte recipient. Planerne er ikke bindende i sig selv, men er grundlaget for tilladelser og påbud om 
forbedret rensning. 
 
Der er ikke fastsat specifikke målsætninger med hensyn til tilførslen af fosfor og kvælstof fra landbruget, 
idet amtsrådene hidtil ikke har haft lovhjemmel til at regulere dette. Men landbrugets bidrag kan være af 
afgørende betydning for kvaliteten i recipienterne, for fosfor især i søer og lukkede fjorde, for kvælstof 
især i kystvandene. Som illustration henvises til debatoplæg om Mariager Fjord, 2002. 
Med hensyn til den diffuse belastning skal opfyldelsen af disse målsætninger indtil videre primært ske 
på baggrund af de generelle regler fastsat i forbindelse med vandmiljøplan I og II m.v. Endvidere lægges 
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vandkvalitetsplanerne til grund for VVM-screeningen i sager om udvidet husdyrbrug, hvorved det kan 
tilstræbes, at belastningen ikke stiger i oplande, hvor målsætningen ikke er opfyldt. 
 
Ud over  de frivillige tilskudsordninger, som er knyttet til SFL-områderne og de potentielle vådområder, 
er der ikke i dag mulighed for at sikre gennemførelse af indsatsplaner med henblik på opfyldelse af 
målsætningerne for overfladevand, som det er tilfældet på grundvandsområdet.  
 
Vandrammedirektivet, der blev vedtaget i oktober 2000, forudsætter, at der som hovedregel skal være 
opnået god økologisk og kemisk status i alt overfladevand 15 år efter, at direktivet er trådt i kraft. Det 
betyder blandt andet, at der senest december 2009 skal foreligge såkaldte vandplaner for de enkelte 
vanddistrikter, der blandt andet skal indeholde fastlagte mål for alt overfladevand og hvorledes disse mål 
opfyldes. Se også afsnit 3.2.2. 
 

3.2.1.3 Beskyttelse af natur 

Områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 
Naturbeskyttelseslovens § 3 forbyder, at der foretages ændringer i naturtilstanden i en række naturtyper 
(heder, moser, ferske enge, overdrev, strandenge, søer og udpegede vandløb). Hvorvidt et areal anses for  
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 har været  de ferske enge i marsken, men efter en præcisering af 
administrationsgrundlaget forventes disse ikke længere at ville volde specielle problemer. 
 
Reglerne indebærer en generel beskyttelse af de omfattede naturtyper, dvs. at de enkelte naturtyper er 
beskyttet umiddelbart og direkte efter loven med den til enhver tid værende udstrækning. Naturtyperne 
er dynamiske og kan over tid ”vokse sig både ind og ud” af beskyttelsen. Den registrering, som amterne 
har foretaget af beliggenheden og udstrækningen af de beskyttede naturtyper, er derfor også kun af 
vejledende karakter og er primært et arbejdsredskab for administrationen og til oplysning for ejerne. 
 
Et andet karakteristika 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 er det ”navnlig for mindre 
naturlokaliteter af betydning, at de ikke vurderes isoleret fra omgivelserne. Principielt gælder det 
således, at interessen i at bevare f.eks. en af de små naturlokaliteter ikke blot behøver at være den 
pågældende lokalitets værdi i sig selv som levested for planter og dyr."  
 
I forbindelse med naturplanlægningen har enkelte amter gennemgået de arealer, der er beskyttet af § 3 
med henblik på at vurdere disses naturindhold. Naturplanlægningen er (primært) et værktøj i amternes 
planlægning og administration af beskyttelsesbestemmelsen, og virker som prioriteringsværktøj for 
amternes naturpleje og genopretning. 
 
Den interesseafvejning, som finder sted, når amtet skal vurdere en ansøgning om dispensation til en 
foranstaltning, som vil ændre naturtilstanden, er helt konkret. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er påvist 
en væsentlig økonomisk interesse i indgrebet. 
 
Som det fremgår af  beskrivelsen af naturbeskyttelseslovens § 3, vil det være i strid med tankegangen 
bag reglerne om beskyttelsen af en række naturtyper at differentiere reglerne - forstået på den måde, at 
man generelt nedprioriteter beskyttelsen af de omfattede naturtyper i visse geografiske områder af 
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hensyn til jordbrugets interesser. Det fremgår endvidere, at amternes dispensationspraksis (herunder 
afvejning af interesser i den konkrete sag) er af afgørende betydning for beskyttelsesniveauet.  
 

Erfaringer med anvendelse af naturbeskyttelseslovens § 3 
Erfaringerne viser imidlertid også, at § 3 beskyttelsen på den anden side ikke altid er tilstrækkelig til at 
beskytte særligt sårbare områder så som de næringsfattige naturtyper som hedemose, højmose og 
overdrev. Den umiddelbare og direkte påvirkning af nærliggende naturområder på grund af udsivning af 
næringsstoffer fra landbrugsdriften er reguleret af § 3, men langt fra enhver aktivitet uden for et § 3 
område, som påvirker tilstanden, kræver dispensation efter § 3. Deposition af ammoniak gennem 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.  
 
§ 3 beskyttelsen sikrer 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 landbrugsmæssig udnyttelse, 
f.eks. græsning eller høslæt, hvor det er forudsætningen for den beskyttede naturtypes fortsatte beståen. 
Landbrugeren kan endvidere lovligt fortsætte sin hidtidige anvendelse af  gødskning og sprøjtning. 
 
 
EF-fuglebeskyttelsesområder  
EF-fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på grundlag af EF-direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af 
vilde fugle. Direktivet forpligter medlemslandene til at udpege og sikre levesteder for bestemte arter af 
ynglefugle og regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter. 
 
Udpegningen skete på grundlag af mindst et af følgende to kriterier, som var fælles for alle 
medlemslandene: 
• området er yngleplads for en eller flere af de fuglearter, der er optaget på direktivets bilag 1 

(sjældne, truede, følsomme el lign. ynglefugle), 
• området er rasteplads for en eller flere arter af trækfugle, hvoraf mindst 1 % af en bestand 

regelmæssigt opholder sig på lokaliteten. 
 
Danmark udpegede i 1983 111 fuglebeskyttelsesområder med en foreløbig afgrænsning. Områderne blev 
endeligt fastlagt i 1994 i forbindelse med bekendtgørelse nr. 408 af 25. maj 1994 om afgrænsning og 
administration af EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder (nu afløst af bekendtgørelse nr. 782 
af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder). Det 
var den daværende Fredningsstyrelse, nu Skov- og Naturstyrelsen, der forestod udpegningen. Der pågår 
en revision af udpegningen på havet. 
 
Det bemærkes, at 27 Ramsarområder i deres fulde udstrækning er inkluderet i EF-
fuglebeskyttelsesområderne.  
 
Forpligtelserne til at beskytte fuglebeskyttelsesområderne fremgår af habitatdirektivets artikel 6. Disse 
forpligtelser er implementeret i bekendtgørelse nr. 782, hvorefter der ikke må gives tilladelser el.lign., 
der kan medføre forringelser af levestederne for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der har 
betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for (bekendtgørelsens § 4, stk. 1). Desuden er 
der krav om konsekvensvurdering af planer og at planerne ikke kan gennemføres, hvis de har væsentlige 
negative konsekvenser for arterne og konsekvensvurderingen skal fremgå af planen, jf. bekendtgørelsens 
§ 6. 
Der gælder desuden efter fuglebeskyttelsesdirektivets art. 3, stk. 2, en forpligtelse til at opretholde eller 
om nødvendigt genskabe levesteder for fuglene. 
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EF-habitatområder  
EF-habitatområder er udpeget på grundlag af EF-direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter. Direktivet forpligter medlemslandene til at udpege og sikre bestemte 
naturtyper og levesteder for dyre- og plantearter. Hver medlemsstat bidrager til oprettelsen af netværket i 
forhold til andelen af naturtyper og levesteder for arter, der er repræsenteret i medlemslandet. 
Naturtyperne fremgår af direktivets bilag I og arterne af bilag II. 
  
Danmark indsendte i 1998 sit forslag til 194 EF-habitatområder til Europa-Kommissionen efter en 
offentlig høringsproces, der havde varet siden 1995. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der har forestået 
arbejdet med udarbejdelse af forslaget.  
 
Der er et stort overlap mellem EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder (ca. 95 % for de 
områder, der blev foreslået i 1998). Ca. 75 % af arealerne er hav.  
 
De 194 områder blev afgrænset med bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder, der samtidig implementerede 
habitatdirektivets bestemmelser om beskyttelse af områderne, så den gælder nu. Udpegninger i hele EU 
blev på grundlag af konkrete kriterier fra Europa-Kommissionen vurderet utilstrækkelig, og Danmark 
har gennemført en nu godkendt supplerende udpegning af områder. Der er i dag i alt 254 habitatområder. 
Det kan dog ikke udelukkes, at fremtidig kortlægning og overvågning af naturressourcerne i Danmark 
giver behov for yderligere udpegninger. 
 
Habitatområderne har et areal på i alt 11.135 km2, heraf 3.172 km2 på land, sidstnævnte svarer til 7,4 % 
af Danmarks landareal. Fuglebeskyttelsesområderne har et areal på 12.246 km2, heraf 2.596 km2 på land, 
sidstnævnte svarer til 6,1 % af Danmarks landareal. Der er imidlertid store overlap mellem de 2 
områdekategorier (sammen kaldet Natura 2000). Natura 2000 områderne udgør i alt 14.174 km2, heraf 
3.590 km2 på land, hvor landarealet udgør 8,4 % af Danmarks landareal. 
 
Der gælder desuden efter habitatdirektivets art. 6, stk. 1 2, stk. 2, en forpligtelse til at iværksætte de 
nødvendige bevaringsforanstaltninger for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for arter og 
naturtyper, dvs. en pligt til at gennemføre aktiv forvaltning, hvor det er nødvendigt.  
 
Erfaringer med anvendelse af kriterier til udpegning af internationale naturbeskyttelsesområder 
Kriterierne for udpegning af hhv. fuglebeskyttelsesområder og habitatområder fremgår ovenfor. 
Direktivernes kriterier er relativt klare og områderne er i videst mulige omfang udpeget på baggrund af 
det aktuelle kendskab til arters og naturtypers forekomst på udpegningstidspunktet. Selvom det 
overvejende er tilstræbt at afgrænse områder ud fra kendskabet til forekomst af arter og naturtyper, 
indgår der i et vist omfang andre områder uden dokumenteret forekomst af arter og naturtyper, bl.a. ud 
fra ønsket om at sikre en logisk afgrænsning af områderne. 
 
Erfaringer med samspil mellem landbrug og internationale naturbeskyttelsesområder – 
områdernes betydning for landbrugsdriften 
Erfaringer, som alene vedrører samspillet mellem landbrugsdrift og de internationale 
naturbeskyttelsesområder, er ikke systematisk kortlagt. 
 
Mange af de udpegede områder er imidlertid områder, hvor der på udpegningstidspunktet i forvejen 
typisk foregik ekstensiv landbrugsdrift (eksempelvis afgræsning). Det drejer sig især om lysåbne 
naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (enge, overdrev, strandenge og heder) eller 
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græsarealer, hvor ekstensiv drift er en forudsætning for at opretholde naturtyper eller levesteder for 
bestemte arter.  
 
I takt med strukturudviklingen har den ekstensive udnyttelse i stigende grad fået karakter af egentlig 
naturpleje. Store dele af de internationale naturbeskyttelsesområder er da også udpeget som SFL-
områder, hvor MVJ-ordninger kan anvendes til at opretholde naturtyper eller levesteder. 
  
Udpegningen af de internationale naturbeskyttelsesområder indebærer ikke i sig selv begrænsninger i 
den igangværende, lovlige landbrugsdrift. Ændringer i driften, som er betinget af hensynet til naturtyper 
eller levesteder for arter, som et område er udpeget for at beskytte, har dog fundet sted i form af 
frivillige aftaler (MVJ, naturgenopretning el. lign, eks. Varde Ådal og Skjern Å) eller ved egentlige 
fredninger.  
 
Landbruget er på linje med andre plan- eller godkendelsespligtige aktiviteter omfattet af de generelle 
retningslinjer for administration af internationale naturbeskyttelsesområder, jf. ovenfor under 3.2.4.3.  
 
Der er ikke p.t. opstillet konkrete miljø- eller naturmål for de internationale naturbeskyttelsesområder. 
Regeringen har besluttet, at lovgivningen i de kommende år skal ændres med henblik på at opstille mål 
for og iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger i de internationale naturbeskyttelsesområder, 
jf. Miljøministeriets netop udsendte høringsmateriale om lovforslag til gennemførelse af 
vandrammedirektivet mm. 
 

3.2.2 Fremtidige behov for udpegninger (Vandrammedirektivet) 

 
Som led i implementering af EU's vandrammedirektiv skal der udarbejdes indsatsprogrammer som 
beskriver den indsats som skal gennemføres for at de enkelte vandområder kan nå de fastsatte mål. 
Indsatsprogrammerne skal foreligge senest 22. december 2009.  
 
Generelt skal alle vandområder målsættes til "god tilstand". Der findes dog bestemmelser om at de kan 
målsættes anderledes hvis de er stærkt modificerede, eller hvis opnåelse af god tilstand er økonomisk 
ude af proportion. Målene skal nås pr. 22. december 2015, dog med mulighed for udskydelse 2 x 6 år til 
2027. Der er desuden krav om, at de foranstaltninger som beskrives i indsatsprogrammet, skal være 
omkostningseffektive. 
 
Det første led i arbejdet frem mod indsatsprogrammerne er en basisanalyse af vanddistrikterne. 
Basisanalysen omfatter, jf. direktivet,  
• en analyse af vanddistriktets karakteristika 
• en vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på overfladevandets og grundvandets tilstand 

samt 
• en økonomisk analyse af vandanvendelsen 
Basisanalysen skal være afsluttet inden 22. december 2004, og Miljøministeriet udarbejder derfor en 
vejledning herom i 2003. Basisanalysen gennemføres af vanddistriktsmyndigheden, som skal være 
udpeget pr. 22. december 2003.  
 
Basisanalysen foretages på grundlag af den eksisterende viden om det opland, som analysen laves for. 
De vigtigste elementer heri vil normalt være: Naturgrundlaget, befolkningstæthed, erhvervsforhold, 
arealudnyttelse og de eksisterende natur- og miljøforhold, herunder den hidtidige og den planlagte 
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indsats for at mindske kulturpåvirkning af vandområderne. Data hentes i første omgang fra eksisterende 
kortlægninger og overvågningsprogrammer.  
 
Analysen af vanddistriktet skal revideres og ajourføres om nødvendigt senest i 2012 og derefter hvert 
sjette år, ligesom indsatsprogrammerne skal revideres hvert sjette år.  
 
Implementeringen af vandrammedirektivet omfatter også en revision af eksisterende 
overvågningsprogrammer med henblik på at kunne fremskaffe de nødvendige data til 
indsatsprogrammer. Disse data vil skulle indgå i fremtidige revisioner af analysen af vanddistriktet.  
 
Analyse af vanddistriktets karakteristika 
Analysen omfatter en karakterisering af overfladevand og grundvand og i denne forbindelse registre 
over beskyttede områder. Karakteriseringen skal bruges til at vurdere, hvilke vandområder der allerede 
opfylder målsætningen, og hvilke der ikke gør. For de områder, der ikke opfylder målsætningen, skal det 
vurderes, om igangsatte foranstaltninger blot ikke er slået tilstrækkeligt igennem endnu, eller om der 
skal medtages nye foranstaltninger i indsatsprogrammet.  
 
Overfladevandområder karakteriseres ved kategori (vandløb, sø, overgangsvand, kystvand, kunstigt eller 
stærkt modificeret) og type (f.eks. højde, størrelse, geografi). Overfladevandområder kan grupperes ved 
denne første karakterisering. For hver kategori overfladevand opdeles de relevante 
overfladevandområder efter type. For hver type overfladevandområde fastlægges der typespecifikke 
hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold. Der fastlægges desuden typespecifikke biologiske 
referenceforhold. 
 
Karakterisering af grundvand består af en indledende karakterisering som omfatter alt det grundvand 
som findes i grundvandsmagasiner. Målsætningen af grundvandet sker med udgangspunkt i, om det 
giver anledning til, at overfladevandområder ikke kan nå deres målsætning. For områder, der vurderes 
ikke at kunne opfylde målene, gennemføres også en supplerende karakterisering. Karakteriseringen 
beskriver kvantitet og kvalitet og bygger i første omgang på data fra udpegningen af områder med 
særlige drikkevandsinteresser.  
 
Der skal i udgangspunktet kun oprettes nye registre over beskyttede områder i det omfang disse ikke 
allerede eksisterer. Miljøstyrelsen vurderer at det i henhold til direktivet kun er nødvendigt at oprette et 
nyt register for områder, der bruges til indvinding af drikkevand. 
 
Vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på overfladevandets og grundvandets 
tilstand 

Denne vurdering består af 1) en opgørelse af belastninger, herunder fysiske påvirkninger, punktkilder og 
diffus forurening af såvel overfladevand som grundvand og 2) en vurdering af menneskelige aktiviteters 
indvirkning på vandets tilstand. 
 
Opgørelsen af belastninger kan stort set foretages på baggrund af eksisterende overvågningsprogrammer, 
GIS-systemer og databaser.  
 
Viden om sammenhængen mellem aktiviteter og miljøvirkninger er af afgørende betydning for den 
senere fastlæggelse af foranstaltninger. 
 
Økonomisk analyse 
Den første del af den økonomiske analyse er en analyse med henblik på at tage hensyn til princippet om 
fuld omkostningsdækning ved forsyningspligtydelser (vandforsyning og spildevand). Desuden opstilles 
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en overordnet beskrivelse af økonomiske forhold vedrørende den nuværende vandanvendelse som 
grundlag for økonomiske vurderinger af videre foranstaltninger.  
 
Dernæst følger forberedelse af omkostningseffektivitetsanalysen til brug for indsatsprogrammerne og 
forberedelse af vurdering af, om omkostningerne er disproportionale. Til brug for disse vurderinger skal 
der gennemføres økonomiske beregninger af de mulige kombinationer af foranstaltninger som kan føre 
til opfyldelse af målene. Beregningen af omkostningseffektivitet skal danne grundlag for beslutninger 
om hvilke der skal gennemføres, men det endelige valg af foranstaltninger vil dog fortsat være politisk. 
Til vurdering af om omkostningerne er disproportionale stilles der store krav til dokumentationen, 
hvorfor det vil være af stor betydning at kunne identificere de foranstaltninger / målopfyldelser hvor 
dette kan være tilfældet, på et tidligt tidspunkt. 
 
En egentlig analyse af omkostningseffektivitet gennemføres først i forbindelse med udarbejdelse af selve 
indsatsprogrammet i 2009. Den del, der ligger i basisanalysen, drejer sig i princippet kun om at sikre, at 
de nødvendige oplysninger er til rådighed, når analysen senere skal gennemføres. En forudsætning for 
beregningerne vil være at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for hvilke foranstaltninger, der kan 
føre til opfyldelse af målene, og i hvilket omfang. Desuden skal de omkostninger, som er knyttet til de 
enkelte foranstaltninger, være rimeligt kendt.  

 

3.3 Karakteristik af naturgivne forudsætninger  
I forbindelse med udvælgelse af en given indsats eller geografisk afgrænset indsatsområde for 
begrænsning af kvælstof- og fosforudvaskningen fra landbruget er der behov for at få karakteriseret 
forskellige naturgivne landskabselementer og forudsætninger. I dette afsnit gennemgås, hvilke 
oplysninger, der i dag findes, og hvordan der er adgang til disse. Desuden er der, hvor det er fundet 
nødvendigt, givet eksempler på sammenhænge, hvor de naturgivne forudsætninger har indgået i 
amternes områdeudpegninger.  

3.3.1. Jordbund/rodzonen 

Der er adgang til oplysninger om jordart via Danmarks digitale Jordartskort 1:25.000, som er fremstillet 
på baggrund af 110 års kartering i felten. Den geometriske nøjagtighed er +/- 20-50 meter afhængig af 
karteringens alder.  

Godt 80 % af landet er på nuværende tidspunkt dækket. Kortene indeholder ca. 175.000 polygoner med 
angivelse af de fundne jordarter indtil 1 meters dybde. Til kortværket hører en metadatabase, en 
kortteknisk og en geologisk beskrivelse samt en legende med de af GEUS anvendte farver. Kortværket 
opdateres årligt med nye områder. (Kilder: www. GEUS.dk samt Miljøministeriets rapport: Areal 
Informations Systemet, Nielsen et. al (2000)) 

 

3.3.2. Topografi  

Kort- og Matrikelstyrelsen har udarbejdet et TOP10DK-temakort, hvoraf højdekurverne fremgår. 
 
Anvendelse af topografiske oplysninger i udpegning af potentielle vådområder 
Ved udpegning af potentielle vådområder, som er en del af Vandmiljøplan II, havde de topografiske 
forhold en væsentlig betydning for, hvilke arealer der blev endeligt udpeget i amterne. Udpegningen 
skete på grundlag af registrerede lavbundsarealer, hvilket omfattede arealer, som på et tidligere tidspunkt 
havde været et vådområde. Topografien var dog kun indirekte afgørende for, hvorvidt et område blev 
udpeget. Det afgørende var, om det på arealet var muligt at genskabe et vådområde. At dette så ofte er på 
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lavtliggende arealer, er dog ikke ensbetydende med, at det altid er muligt at genskabe vådområder på 
lavtliggende arealer.  
 
I forbindelse med udpegningen af potentielle vådområder er der primært anvendt historiske oplysninger, 
såsom gamle kort, stednavne og forbindelse til andre naturtyper, som kunne indikere muligheden for, at 
et vådområde kunne genskabes. Ved forslag fra lodsejere uden for kendte lavbundsarealer er de 
topografiske forhold inddraget. Men igen har de topografiske forhold aldrig alene været afgørende for, 
om et område er blevet udpeget.  
 
Anvendelse af topografiske oplysninger i VVM-sammenhæng 
Topografiske forhold som eksempelvis skrånende terræn bliver vurderet i forbindelse med eksempelvis 
VVM-screeninger af husdyrbrug. Det er dog ikke alene de topografiske forhold som er afgørende for, 
hvilket resultat der kommer ud af screeningen. I forbindelse med udspredningsarealer for husdyrgødning 
vil det være afgørende, hvilken jordtype udbringningen sker på, om der er naturarealer tæt herved og 
sårbarheden af disse, om der gennem udbringningsarealer løber vandløb, grøfter eller dræn og hvor de 
løber hen og flere andre faktorer. 
 

3.3.3. Hydrologi 

Sammenhængende hydrologisk information (vandløb, søer, oplandsgrænser og målestationer) fås fra 
DMU (hydrologisk fagdatacenter), fra Kort- og Matrikelstyrelsen og fra amterne. 
  
GIS-kort over vandløb og søer 

• Nogle amter anvender egne digitaliseringer af KMS 4-cm kort som GIS-kort over vandløb og 
søer, hvor vandløbsstrækninger eller søer typisk er optegnet fordi de er målsat eller er 
registreret som §3-område. Kortene er suppleret med amternes egne registreringer, bl.a. vedr. 
rørlagte vandløb. Disse kort anvendes normalt i målestoksforhold 1:25.000. 

 
• KMS har udarbejdet TOP10DK-temaer for hhv. vandløb, grøfter og søer. Sondring mellem 

vandløb og grøfter er foretaget ud fra andre kriterier end amternes brug. Vandløbskortet er 
således ret overordnet i forhold til amternes egen registrering, hvorimod grøftekortet er for 
detaljeret. Præcisionen af TOP10 kortene er god (kan anvendes i målestok 1:10.000), men 
kortene mangler topologisk sammenhæng. Nogle amter har kombineret de to, dvs. anvendt 
TOP10DK som baggrund for tilretning af egne kort, således at man opnår en højere præcision 
af egne kort – og får lagt geografien i den fælles TOP10DK reference. 

 
• Endeligt udgør AIS-kortene et sammenhængende hydrologisk GIS-kort, som kan anvendes i 

målestoksforhold 1:25.000, men den geografiske præcision af vandløbskortet er ikke optimal i 
alle tilfælde. På DMU’s AIS-hjemmeside findes metadata for AIS-kortene. 

 
 
Oplandsgrænser (topografisk opland) 
Kort over oplandsgrænser findes i flere former og kan normalt anvendes i målestoksforhold 1:25.000. 
 

• AIS-kortet, dækker hydrologiske afstrømningsoplande til kystafsnit og 
afstrømningsmålestationer under NOVA. Kortet er genereret på baggrund af optegnelser i 
Hedeselskabet, GEUS og DMU, kommenteret af amterne. 

 
• Hedeselskabet har etableret en ret omfattende oplandsdatabase, som danner grundlag for en del 

hydrologiske opgørelser udført af Hedeselskabet. Desværre er den vanskeligt tilgængelig. 
 

• Amternes egne optegnelser, genereret som GIS-kort af ADK i 1980’erne anvendes fortsat af 
nogle amter. Oplandskortene er ret detaljerede, men ikke præcis sammenfaldende med fx AIS-
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kortet. Alle oplandskort indeholder en varierende nøjagtighed. Specielt i lavlandsområder kan 
det være vanskeligt at afgrænse oplandene, bl.a. fordi dræninger medfører at de topografiske 
oplande ikke svarer til de praktiske forhold.  

 
 
Målestationer 

• Amterne har generelt GIS-kort med egne målestationer. Stationskortene har varierende 
nøjagtighed i forhold til oplandskortene (der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem 
stationsplacering og oplandsafgrænsningen til stationerne, og der er kun optegnet oplande til 
relativt få stationer). Kortene anvendes typisk i målestoksforhold 1:25.000. 

 
• AIS indeholder et stations-kort, men det er kun et udsnit af NOVA-stationerne, som er 

indeholdt i dette kort.  
 

3.3.4. Geologi  

De geologiske data findes dels som boredata, dels som geoelektriske målinger. I Danmark er den 
geologiske information samlet i landsdækkende databaser, der administreres af GEUS (www.GEUS.dk). 
 

• Der findes en landsdækkende Jupiterdatabase på GEUS. Den indeholder 208.000 boringer fra 
hele Danmark. Datatætheden varierer meget. Udover boringer indeholder den også 
grundvandskemiske data og pejledata. 

 

• Gerda-systemet er et databasesystem for lagring af "miljø-geofysiske" data.  Databasen kan 
håndtere de almindelige former for geoelektriske målinger samt borehulslogs.  Databasen har 
hjemsted på GEUS.  

Ud fra de geologiske oplysninger i Jupiterdatabasen var det muligt at udpege blandt andet de 
nitratfølsomme områder, i regionplan 2001-2012. 

 

3.3.5. Klima 

Danmarks Meteorologiske Institut er den primære leverandør af klimadata.  
Forsøgscenter Foulum leverer klimadata inden for specifikke områder til nogle amter. 
 
DMI leverer overordnet set data på to måder: 

• Stationsdata; punktmæssige målinger af fx nedbør, temperatur, vind osv. 
• Grid-data; data, som er genereret ved interpolation af stationsdata, så de relaterer sig til hvert 

areal inden for et landsdækkende net (grid). 
 
Mange amter anvender grid-data til karakterisering af klimaforhold. Disse data modtages i hhv. 10, 20 
og 40 km grid, afhængigt af datatype og formål, med en tidslig opløsning som døgn- eller 
månedsværdier. Nogle amter foretager en kortoptegning (iso-linier) af årlig nedbørsfordeling ud fra 
stationsdata. 
 
Præcisionen af specielt nedbør er stærkt varierende. Typisk anvender man korrektionsfaktorer for målt 
nedbør, hvor denne ganges med faktor 1.1 – 1.5, for at beregne den faktiske nedbør over et område. 
Desuden kan der, selv inden for små områder, være meget varierende nedbørsfordeling, så det kan være 
vanskeligt at opgøre en præcis nedbørsmængde for et givet område. 
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3.3.6. Andet 

Gennem AIS er der adgang til arealanvendelseskort (bebyggelser, veje og andre anlæg m.v.) i 
målestoksforhold 1:25.000. 

 

3.4 Karakteristik af landbrugets driftsmæssige forhold  
Ved regulering af arealanvendelsen i et givent område må man gøre sig klart, hvad det er, der ønskes 
reguleret og på hvilken måde, det bedst kan gribes an – juridisk, økonomisk og miljømæssigt - i forhold 
til det opstillede mål med reguleringen. 
 
Reguleringen kan som udgangspunkt enten vedrøre anvendelsen af konkrete arealer eller vedrøre 
aktiviteter hos bestemte bedrifter, hvor der ved en bedrift i denne sammenhæng forstås en 
juridisk/økonomisk enhed, der ikke nødvendigvis er sammenfaldende med en landbrugsejendom eller en 
jordbrugsbedrift, jf. nedenfor. 
 
Ved en landbrugsejendom forstås en ejendom, der i Kort &Matrikelstyrelsens matrikelregister er noteret 
som en landbrugsejendom og dermed er omfattet af landbrugslovens bestemmelser. Ejendommen kan 
bestå af et eller flere matrikelnumre, der hver især yderligere kan være delt i flere lodder og en mark kan 
omfatte en eller flere lodder af et eller flere matrikelnumre. De landbrugsnoterede ejendomme omfatter 
ejendomme, der anvendes til landbrug, planteskoler, gartneri, skovbrug m.v. Mindre eller større 
naturarealer er som oftest dele af eller selvstændigt noterede landbrugsejendomme. 
 
Landbrugsejendomme er undergivet landbrugspligt, hvilket betyder, at ejendommens arealer er 
undergivet landbrugslovens regler om drift, samdrift, forpagtning, sammenlægning, erhvervelse 
m.v. og at jorderne til ejendommen skal udnyttes på forsvarlig  jordbrugsmæssig måde i det omfang, de 
er egnede hertil (landbrugslovens dyrkningspligt). 
 
Ved administrationen af lovgivningen om jordbrugets strukturforhold anvendes herudover også begrebet 
"frie jorder". Der er ingen officiel definition på dette udtryk, og det fremgår heller ikke af anden 
lovgivning, men ved frie jorder forstås i almindelighed arealer i det åbne land, som udnyttes til 
jordbrugsmæssige aktiviteter eller ligger uudnyttede hen uden at være omfattet af landbrugspligt. 
Arealer, der anvendes til andre formål, f.eks. med bygninger til almindelig beboelse eller tekniske anlæg, 
betragtes derimod ikke som frie jorder. 
 
Til belysning af begrebet landbrugspligt kan oplyses, at ca. 82 pct. af det åbne land er undergivet 
landbrugspligt. 
 
En landbrugsejendom udgør en selvstændig ejendom, der kan afhændes og pantsættes særskilt efter 
reglerne i landbrugsloven, udstykningsloven og tinglysningsloven. Landbrugsejendommen udgør også 
en vurderingsenhed efter reglerne om ejendomsvurdering. En landbrugsejendom er dermed en fast 
juridisk enhed, hvor ejendommens matrikulære enheder eller dele heraf  selvstændigt kan reguleres, evt. 
via tinglysning. 
 
Begrebet landbrugsbedrift anvendes i flere sammenhænge om en økonomisk driftsenhed (bedrift), der 
driver landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsbedrift, og hvor 
driften forestås af samme fysiske eller juridiske person (producent). Begrebet anvendes bl.a. i 
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landbrugsstatistikken fra Danmarks Statistik, i landbrugets støttelovgivning3 og i reglerne om 
husdyrhold og arealkrav m.v., men begrebet er ikke helt enslydende i de nævnte sammenhænge. 
Begrebet defineres ikke i selve landbrugsloven, men indgår i bekendtgørelse om husdyrhold og 
arealkrav mv. 
 
Efter de nævnte definitioner er en landbrugsbedrift altid en økonomisk driftsenhed, der kan bestå af en 
eller flere landbrugsejendomme eller eventuelt ejendomme og arealer uden landbrugspligt (frie jorder), 
der drives sammen. Derudover kan der i bedriftens areal indgå tilforpagtede arealer, som producenten 
har både juridisk og økonomisk ansvar for, medens bortforpagtede arealer ikke betragtes som hørende til 
bedriften. Arealer, som en producent har en vis brugsret til, f.eks. via gylleaftaler eller pasningsaftaler, 
betragtes heller ikke som en del af dennes bedrift. En bedrifts arealtilliggende kan derfor variere over tid 
og gør det undertiden også med ganske korte tidsintervaller, jf. eksempelvis at delforpagtninger af 
arealer ofte kun indgås for ét år af gangen og ofte uden skriftlig dokumentation.  
 
Ved en jordbrugsvirksomhed forstås en virksomhed, der er tilmeldt hos Told- og Skat under et SE-nr. En 
landbrugsbedrift kan rumme flere forskellige virksomheder under hver sit SE. nr, f.eks. kan 
husdyrproduktion og markdrift foregå under særskilte SE. nr. En jordbrugsvirksomhed kan tilmeldes 
Plantedirektoratets register for afgiftsfri handelsgødning, såfremt der er en årlig omsætning på mindst 
20.000 kr., inden for planteavl, husdyravl,, skovbrug eller kombinationer heraf. Virksomheder, der er 
tilmeldt Plantedirektorats register, er pligtige til at føre gødningsregnskab, og husdyrgødning kan (stort 
set) kun omsættes mellem virksomheder, der er tilmeldt registeret. 
 
Forskellen mellem det juridiske begreb "en landbrugsejendom" og det driftsøkonomiske begreb "en 
landbrugsbedrift" illustreres ved, at der i 2002 var 137.447 landbrugsejendomme (Kort & 
Matrikelstyrelsens statistik) og ca. 53.000 landbrugsbedrifter (Danmarks Statistik). 
  
Det forhold, at det driftsøkonomiske begreb er ”en landbrugsbedrift” har betydet, at en landmands 
dokumentation af driftsforhold typisk sker på bedriftsniveau. Kun i særlige tilfælde kræves 
dokumentationen på ejendoms- eller markniveau. Det gælder eksempelvis ved krav til hvad der dyrkes 
(brak-arealer efter hektarstøtteordningen, fredsskovarealer, krav om udyrkede arealer i bræmmer ved 
vandløb, søer og fortidsminder), hvor dokumentationen i øvrigt let kan ske ved fysisk kontrol. Et andet 
eksempel vil være dokumentation på markniveau i forbindelse med en MVJ-aftale, hvor der ved 
landmandens underskrift indgås aftale om , at en eller flere marker ikke gødskes eller sprøjtes og/eller 
har udlagt ekstensive randzoner. Dokumentation heraf ved en efterfølgende fysisk kontrol kan være 
vanskelig, hvorfor landmandens underskrift i dette tilfælde har karakter af at være dokumentation for, 
hvordan driften vil blive tilrettelagt. 
 
Udvalget vedrørende forenklinger af jordlovgivningen har i sin netop afgivne betænkning, nr. 1429, 
stillet forslag om, at begrebet "en landbrugsbedrift" defineres entydigt med udgangspunkt i 
landbrugsloven. Udvalget lægger samtidig op til, at det for fremtiden tilstræbes at anvende den samme 
definition af begrebet en landbrugsbedrift eller en jordbrugsbedrift i al lovgivning, der berører eller 
regulerer jordbrugets erhvervsudøvelse, herunder bl.a. støttelovgivningen og lov om jordbrugets 
anvendelse af gødning m.v.  
 
Til illustration af en landbrugsbedrifts struktur- og arronderingsforhold og det konkrete arealtilliggende 
for driftsåret 2003 vises her et eksempel fra et regionplantillæg med VVM-redegørelse fra Vejle Amt. 
                                                 
3 I det integrerede kontrolsystem for visse EU støtteordninger, fx hektarstøtte og kvægpræmier, defineres 
en bedrift som alle de arealer, en producent driver inden for en medlemsstats område, jf. artikel 1, stk. 3 i 
Rådets Forordning (EØF) nr. 3508/92. 
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Arbejdsgruppens anbefaling 
Skal en arealregulering eller driftsaftale vedrøre et bestemt areal bør som udgangspunkt vælges en  
regulering koblet til det enkelte matrikel-nummer, evt. ved tinglysning med tilhørende tinglysningsrids. 
Dokumentation af  at driftsaftalen overholdes vil enten kunne ske ved kontrol på arealet eller alene ved 
landmandens underskrift på, at driftsaftalen overholdes.. Følger reguleringen generelt fastsatte kriterier 
som f.eks. bræmmer om vandboringer, bestemte jord- eller naturtyper eller andet af tilsvarende karakter 
er tinglysning normalt unødvendig, idet tilstedeværelsen af det pågældende element i sig selv udløser 
reguleringen og opfyldelse af forpligtelsen lader sig således let dokumentere. Vedrører en ønsket 
driftsomlægning tredje-mands arealer på dennes ejendom/bedrift bør der indgås særlig aftale med denne 
ejendoms ejer og bedriftsleder 
 
Skal reguleringen følge en bedrift kan også  vælges generelle kriterier, der fokuserer på bestemte 
bedriftstyper,  grønne regnskaber eller en aftale/kontrakt mellem bedriftsejeren og den offentlige 
myndighed, der ønsker at regulere eller tilpasse bedriftens  aktuelle driftsforhold. 
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Dokumentation i GLR (det generelle landbrugsregister) 
GIS-kortlægning af landbrugsvirksomhed 
Som led i administrationen af de fælles markedsordninger har det daværende Landbrugsministerium 
opbygget et landsdækkende GenereltLandbrugsRegister (GLR), hvis data er koblet til det digitale 
markblokkort baseret på oprettede luftfotografier, der løbende revideres i forbindelse med den årlige 
kontrolsæson for de årlige hektarstøtteansøgninger. 
 
Markblokkortet omfattede i 1998 ca. 338.000 blokke med en unik identifikation, der gør det muligt at 
sammenstille oplysningerne i kortet med andre kort og/eller koble data fra hektarstøtteansøgning i GLR 
mm med data fra andre datakilder.  
 
En blok er i markblokkortet defineret som en geografisk sammenhængende enhed bestående af marker 
med permanente fysiske ydre grænser som veje, hegn, søer, vandløb, byer og lignende. 
Landbrugsmæssige ændringer vil nødvendiggøre ændringer af blokgrænsen, hvilket årligt sker i ca. 5 
pct. af blokkene. 
 
Den gennemsnitlige markblokstørrelse var i 1998 10.5 ha og omfattede i gennemsnit 1,5 
jordbrugsbedrift med i gennemsnit 3,5 mark indenfor den enkelte blok. Af hektarstøtteansøgningerne fra 
samme år fremgår imidlertid også, at  45,7 pct. af blokkene kun indeholdt én mark, medens 34,8 pct. af 
blokkene kun omhandlede arealer fra en ansøger. 
 
Et eksempel på en jordbrugsbedrifts marker fordelt i forskellige markblokke med samtidig angivelse af 
de i hektarstøtteansøgningen anførte oplysninger om arealanvendelsen fremgår af den nedenfor gengivne 
figur taget fra rapporten ”GIDS som beslutningstøtte ved etablering af våde enge, Forskningscenter 
Foulum 2002” . 
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Et indsatsområde for ændret arealanvendelse kan omfatte mindre eller større områder af det åbne land i 
tilknytning til et mindre eller større byområde og/eller med spredtliggende bebyggede delområder. 
Områderne kan omfatte hele eller dele af kommuner på tværs af administrative inddelinger - og omfatter 
normalt altid hele eller dele af en eller flere landbrugsejendomme/-bedrifter og/eller dele af andre 
ejendomme og bedrifter – og eventuelt også ”tilhørende” gylleaftalearealer, der juridisk og økonomisk er 
koblet til en anden jordbrugsbedrift. 
 
For at kunne analysere jordbrugets strukturforhold, dyretætheden, areal- og gødningsanvendelsen mm. i 
et givent område skal bruges data, der kan relateres til en given flade. På trods af de mange 
arealrelaterede data, der indsamles via GLR/CHR findes der i dag ikke ét samlet datasæt, for landbrug på 
markniveau, men oplysninger fra GLR/CHR og det ovenfor omtalte Markblokkort giver mulighed for, at 
sammenstille dataoplysninger om landbrug med mange forskellige forhold registreret og GIS-kortlagt 
f.eks. hos amtskommunerne. 
 
Til illustration heraf er i ovenfornævnte figur givet et eksempel på et sådant kort, hvor oplysninger om 
bedriften beskrevet ved ovennævnte kort som led i en VVM-redegørelse er illustreret i sammenhæng 
med de lokale drikkevandsinteresser. 
 
Forskningscenter Foulum har beskrevet metoden og mulighederne for at anvende Fødevareministeriets 
datasamlinger til sådant analysearbejde i rapporterne ” Viden om det lokale landbrug – GIS til 



VMPIII-afrapportering                                                   
Dokumentationsgruppen  
 _________________________________________________________________________________ 
 

 33

bestemmelse af geografisk variation af dansk landbrug ud fra registerdata” og ”GIS til beslutningsstøtte 
– udpegning af potentielle vådområder”. 

 

3.4.1 Registrering af markdrift 

Afsnittet tager udgangspunkt i hvilke driftsmæssige forhold, der registreres i forbindelse med 
Plantedirektoratets nuværende gødskningsregler, ændringen af reglerne gødskningsloven (der er 
vedtaget, og som træder i kraft 1. august 2004), harmonireglerne samt reglerne i slambekendtgørelsen. 
Reguleringen af kvælstofanvendelsen, som fremgår af gødskningsreglerne, sker på virksomhedsniveau 
og kan kun tilnærmelsesvis opgøres på mark- eller blokniveau, tilsvarende gælder for harmonireglerne, 
mens reglerne i slambekendtgørelsen er fastsat på markniveau. 
 
Ifølge gødskningsreglerne skal jordbrugere, der er fritaget for den generelle afgift på kvælstof udarbejde 
mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab. Det årlige gødningsregnskab skal indsendes til 
Plantedirektoratet, som kontrollerer om reglerne er overholdt. Reglerne indeholder krav om planlægning 
af tilførslen af kvælstof og krav om beregning af de enkelte markers kvælstofkvote og fosforbehov. I 
reglerne stilles minimumskrav til udnyttelse af kvælstof i de enkelte typer af gødning og regler for 
opgørelse af kvælstofforbruget. Endvidere er der krav om etablering af plantedække om efteråret. 
 
Med ændringen af gødskningsloven  pr. 1. august 2004 erstattes kravet om udarbejdelse af mark- og 
gødningsplan af en fælles indberetning af hektarstøtteansøgning og miljøoplysninger, hvorved 
kvælstofkvote og vejledende fosforbehov kan beregnes automatisk og stilles til rådighed for jordbruger.  
 
I harmonireglerne stilles der krav om, at der, inden for virksomheden, skal være et vist forhold mellem 
udbringningsarealet (harmoniarealet) og den udbragte mængde husdyrgødning (angivet i dyreenheder pr. 
ha). Kravet afhænger af brugstypen. 
 
I slambekendtgørelsen reguleres anvendelsen af affalds- og restprodukter til jordbrugsformål, herunder 
tilførslen af kvælstof og fosfor. Begrænsningen i tilførsel af kvælstof og fosfor vedrører ikke tilførsel af 
handelsgødning, og begrænsningen knytter sig udelukkende til udbringningsarealet, ikke virksomheden 
som helhed. 

 
Regulering af kvælstofanvendelsen: 

I gødskningsreglerne reguleres kvælstof på baggrund af virksomhedens samlede kvote set i forhold til 
virksomhedens samlede forbrug af kvælstof. Kvoten beregnes blandt andet på baggrund af generelle 
oplysninger som afgrøde, forfrugt og jordtype og størrelsen af de enkelte marker, men der kan også 
indgå mere specifikke forhold som f.eks. udbytteniveau og ekstraordinære kvælstoftab (f.eks. ved 
konsulenterklæringer). Forbruget opgøres på baggrund af oplysning om leverancer af gødning samt 
produktionen af husdyrgødning, dog således at der kan korrigeres for lagerforskydninger og for forbrug i 
den forlængede planperiode. Der er i gødskningsreglerne ingen regulering af gødningsanvendelsen på 
den enkelte mark, men det forhold, at afgrødenormerne med den politiske aftale om Vandmiljøplan II er 
fastsat under det økonomiske optimum, giver et væsentligt driftsøkonomisk incitament for jordbruger til 
at fordele virksomhedens kvælstofgødning i overensstemmelse med normerne.  

I harmonireglerne reguleres anvendelsen af husdyrgødning, således at der, inden for virksomheden, 
maksimalt må udbringes husdyrgødning svarende til et vist antal DE pr. ha. I slambekendtgørelsen er der 
fastsat regler for den maksimale tilførsel af kvælstof fra affaldsstoffer samt evt. supplerende 
husdyrgødning på markniveau. 
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Regulering af fosforanvendelsen: 
Gødskningsreglerne indeholder ingen direkte reguleringer af fosforanvendelsen eller krav om 
indberetning af fosforbehov og fosforforbrug, men der stilles krav om angivelse af de enkelte afgrøders 
vejledende fosforbehov i gødningsplanen. Normudvalget indstiller årligt retningsgivende normer for de 
enkelte afgrøders fosforbehov, og disse normer offentliggøres i Plantedirektoratets årlige vejledning til 
jordbrugerne. Fosforanvendelse fra husdyrgødning reguleres dog indirekte i gødskningsreglerne (via 
krav til udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen) og i harmonireglerne (via krav til maksimalt 
udbragt antal dyreenheder pr. ha), mens der i slambekendtgørelsen er en direkte regulering af 
fosforanvendelsen fra affaldsstoffer samt evt. supplerende husdyrgødning udbragt på de enkelte marker.  
 
Tabel 1. Reguleringen af fosfortilførslen fra husdyrgødning via harmonireglerne. 
Dyretype kg P/dyreenhed Harmonikrav 

DE/ha/planperiode 
Maks. udbragt kg P/ha 
ved harmonigrænsen 

Malkekøer 20.4 1.7 35 
Malkekøer, undtagelsen 20,4 2.3 47 
Søer med grise indtil 7,2 kg 21.9 1.4 44 
Slagtesvin 25.9 1.4 36 
Høner til ægproduktion 37.7 1.4 53 
Slagtekyllinger 29.5 1.4 41 
Mink 44.0 1.4 62 

 
Det fremgår af ovenstående tabel, at harmonireglernes regulering af fosfortilførselen er afhængig af 
husdyrtypen. Således er den maksimalt tilladte tilførsel af fosfor størst, når gødningen stammer fra høns 
eller pelsdyr.  
 
Registre og normfastsættelse: 
Til brug for kontrollen af gødningsregnskaberne har Plantedirektoratet oprettet et register (registret for 
afgiftsfritagelse) over de jordbrugsvirksomheder som udarbejder gødningsregnskaber og som dermed 
bliver fritaget for den generelle kvælstofafgift. Det skal i den forbindelse bemærkes, at registeret 
indeholder oplysninger om markdriften på langt størstedelen af landbrugsarealet i Danmark (i 
planperioden 1999/2000 svarende til 2.721.555 ha). Direktoratet har ligeledes et register over 
gødningsleverandører, der leverer kvælstofholdig handelsgødning og anden organisk gødning end 
husdyrgødning til jordbrugsvirksomheder i registret for afgiftsfritagelse. Endelig har direktoratet et 
register over biogasanlæg og forarbejdningsanlæg for husdyrgødning, som modtager husdyrgødning fra 
virksomheder i registret for afgiftsfritagelse. 
 
Tabel 2. Statistiske opgørelser over gødningsleverancer og indberetning af gødningsregnskaber 
fra 1998/99 til 2001/02. 

* ikke endeligt opgjort endnu. 
 
Afgrødenormerne for de enkelte afgrødetyper indstilles årligt af Normudvalget ud fra den 
gennemsnitlige økonomisk optimale tildeling, hvorefter disse justeres i Plantedirektoratet med en given 

Planperiode 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 
Udsendte gødningsregnskaber 66.244 64.312 61.814 59.369 
Annullerede gødningsregnskaber (ophørte virksomheder) 107 2.328 2.077 664* 
Overdragelsesregnskaber 1.099 1.627 2.227 2.104* 
Leverancer af handelsgødning 154.816 151.937 141.896 133.992* 
Leverandører af husdyrgødning 7.626 7.999 8.255 10.524* 
Modtagere af husdyrgødning 11.602 12.554 13.077 14.807* 
Indberetning af gødningsregnskab via Internet ca. 700 ca. 900 ca. 2.000 ca. 6.000 
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procentsats. Procentsatsen fastsættes således, at niveauet af normerne på landsplan svarer til normerne 
for 1997/98 nedsat med 10 %. Den egentlige dokumentation for niveauet af normerne ligger således i 
statistikker over dyrkningsforsøg, priser på kvælstofgødning og afgrøder samt i den reduktion af normer 
som Plantedirektoratet foretager. 
 
For vinterhvede har der for høstårene 2002 og 2003 været 3 forskellige niveauer af normer afhængig af 
anvendelsen af afgrøden. Ved dyrkning af brødhvede, som forudsætter et højt indhold af protein i 
afgrøden kan der efter ansøgning gives et særligt kvælstoftillæg. For vinterhvede i øvrigt har der i 2002 
og 2003 været én norm for dyrkning af vinterhvede vest for Storebælt og én for dyrkning øst for 
Storebælt. Normen for øst Danmark var højere end i vest Danmark, idet der i øst er overskud af hvede, 
som overvejende afsættes til intervention, hvor proteinindholdet er afgørende prisen. I vest Danmark er 
der underskud af hvede, idet behovet for korn til foder er højere. I disse år har der været en væsentlig 
forskel i afregningen af hvede, idet prisen på foderhvede var prisdannende i vest Danmark og 
proteinindholdet i foderkorn er mindre væsentligt for prisen. Forskellen i afregning for landsdelene er 
aftaget, hvilket medfører at der for 2004 fastsættes én norm for hvede gældende for hele landet. 
 
Den årlige kvælstofprognose, som beskriver jordens indhold af kvælstof, indstilles af Normudvalget. 
Prognosen er fastsættes på baggrund af jordtype og på baggrund af lokalitet (kommuneniveau). 
 
Produktionen af kvælstof i husdyrgødning indstilles årligt af Normudvalget på basis af opdaterede 
produktionsdata. Indstillingen er baseret på nærmere angivne standardproduktionsforhold. 
Kvælstofnormerne for husdyrgødning er fastsat ab lager, hvorfor kvælstofnormerne for en given 
husdyrtype varierer afhængigt af, hvilken staldtype, der anvendes. 
 
Antallet af dyreenheder fra en given husdyrproduktion er fastsat på baggrund af produktionsdata efter 
indstilling fra Danmark JordbrugsForskning. Angivelsen er baseret på indholdet af næringsstoffer i 
husdyrgødningen ab stald, dog er der kun en værdi for hver husdyrtype, idet dyreenheder er fastsat på 
baggrund af den gennemsnitlige næringsstofproduktion i den staldtype, hvor kvælstoftabet er mindst (for 
kvæg sker vurderingen dog på grundlag af en gennemsnitsvurdering af alle staldtyper).  
 
Dokumentationskrav: 
I forbindelse med administration af gødskningsreglerne, harmonireglerne og slambekendtgørelsen er der 
brug for dokumentation af nedenstående forhold: 
 
Efter gødskningsreglerne:  

• Gødningsleverancer til de enkelte virksomheder 
• Størrelsen af virksomhedens samlede dyrkede og udtagne areal 
• Afgrøde, forfrugt (i visse tilfælde også for-forfrugt) og areal for de enkelte marker 
• Jordtype, herunder vandingsmulighed, for de enkelte marker 
• Markens lokalitet, til brug for angivelse af den årlige kvælstofprognose 
• Størrelse af virksomhedens husdyrproduktion (målt i kg kvælstof) 
• Anvendelse af græsafgrøde 
• Særlige krav ved brødhvededyrkning  
• Udbytteniveau, der adskiller sig fra standard høstudbytter  
• Overførsel af gødning til andre virksomheder 
• Størrelse af start- og slutlagre af gødning 
• Angivelse af forbrug af gødning i den forlængede planperiode  
• Kvælstofindhold i husdyrgødning, der adskiller sig fra standardudbyttet 
• Ekstraordinære tab af kvælstofgødning 
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• Evt. overdragelse af hele eller dele af ejendomme i kontrolperioden 
• Areal med 65 pct. plantedække (65 pct. plantedække og 6 pct. efterafgrøde) 

 
Efter harmonireglerne 

• Størrelsen af harmoniarealet 
• Størrelsen af husdyrproduktionen (målt i dyreenheder, DE) 

 
Efter slambekendtgørelsen 

• Placering og størrelse af udbringningsarealet 
• Udbragt mængde og indhold i gødningen (efter analyse) 

 
Leverancer af gødning 
Der er fastsat regler om, at gødningsleverandører for hver planperiode skal indberette leverancer af 
kvælstof, hvilket dels styrker kontrolmuligheden dels giver mulighed for at lette jordbrugerens 
indberetning ved fortrykning af oplysninger om gødningsforbrug. Gødningsleverandører skal indberette 
til Plantedirektoratet om efteråret efter planperiodens afslutning. Indberetningen skal identificere 
modtagerne ved SE-nr samt indeholde oplysning om mængde af kvælstof og gødningstype. 
Indberetningerne omfatter handelsgødning, afgasset biomasse, forarbejdet husdyrgødning og anden 
organisk gødning. Herudover skal der for biogasanlæg og for forarbejdningsanlæg indberettes, hvilke 
mængder af husdyrgødning og anden organisk gødning, der er modtaget på anlæggene. 
Kvælstofindholdet i samtlige gødningstyper fastlægges ved analyse/deklaration. 
 
Markernes areal og afgrøde, forfrugt, jordtype og lokalitet 
Oplysningerne fremgår af virksomhedens mark- og gødningsplan samt, i væsentligt omfang, også af 
hektarstøtteansøgningen. Oplysningerne kan dokumenteres ved oplysning om virksomhedens samlede 
areal (ejendomsoplysninger) samt af evt. forpagtningskontrakter. Fremover vil oplysningerne fremgå af 
virksomhedens samlede indberetning af hektarstøtteansøgning og miljøoplysninger. 
 
Størrelse af husdyrproduktionen (målt i kvælstof) 
Oplyses i gødningsregnskabet og beregnes i gødningsplanens skema A2. Oplysningerne dokumenteres 
ved faktura på køb/salg af dyr/mælk samt udskrifter fra CHR-registret. Fremover vil oplysningerne 
fremgå af det fælles husdyrregister (se afsnittet om husdyroplysninger). 
 
Anvendelse af græsafgrøde 
Afgrødenormerne for græs til foder afhænger af virksomhedens driftsform og udnyttelse af afgrøden. 
Med hensyn til driftsform skelnes der f.eks. mellem vedvarende græs og græs, der jævnligt omlægges, 
mens differentieringen på baggrund af udnyttelsen af afgrøden sker under hensyntagen til græsningstryk 
og hyppigheden hvormed der tages slæt. Disse forhold skal kunne dokumenteres af virksomheden. 
 
Brødhvededyrkning 
Der skal foreligge: forhåndstilsagn fra Dansk Landbrugs Rådgivning, Landscentret, kontrakt på 
brødhvededyrkning med en godkendt sort samt dokumentation for opfyldelse af kvalitetskrav fra 
tidligere brødhvededyrkning. 
 
Størrelsen af  høstudbyttet 
Til hver afgrødenorm er der knyttet et standardhøstudbytte. Bedrifter der gennem en årrække har høstet 
udbytter, der er højere end standardudbytterne kan hæve kvælstofnormen. Korrektionen forudsætter, at 
jordbrugeren vha. af faktura på salg af afgrøder til grovvarefirmaer kan dokumentere de høje 
høstudbytter. Korrektionen kan ikke benyttes ved opfodring med egne afgrøder eller ved salg til andre 
virksomheder end grovvarefirmaer. I planåret 2000/2001 benyttede 986 virksomheder muligheden for at 
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korrigere kvælstofnormen til en eller flere afgrøder på baggrund af høstudbyttet i de forudgående år, 
mens 1.246 virksomheder benyttede muligheden i planperioden 2001/2002. 
 
Overførsel af gødning 
Ved overførsler af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning mellem jordbrugsvirksomheder 
fastsættes kvælstofmængden ved aftale mellem afsætter og modtager. Overførslen indberettes af afsætter 
i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab. 
 
Ved overførsel af handelsgødning fastsættes kvælstofmængden via faktura. Overførslen indberettes af 
afsætter, svarende til indberetning fra øvrige gødningsleveradører. 
 
Lagre af gødning 
Oplysning om slutlager indberettes af virksomheden i gødningsregnskabet, hvorefter størrelsen 
overføres som startlager i næste periode. 
 
Forbrug i den forlængede planperiode 
Oplysning indberettes af virksomheden i gødningsregnskabet. Det skal kunne dokumenteres, at der 
dyrkes afgrøder, som kan tilføres gødning i den forlængede planperiode. 
 
Afvigende kvælstofindhold i husdyrgødning 
På virksomheder, der ved regnskabsbilag eller effektivitetskontrol kan dokumentere et andet 
produktionsniveau end forudsat for kvælstofnormerne, kan der beregnes en tilsvarende ændret 
kvælstofnorm for husdyrgødning. 
 
Det er ikke muligt direkte at opgøre, hvor mange virksomheder, der udnytter muligheden for at korrigere 
kvælstofindholdet i husdyrgødningen, idet denne oplysning ikke fremgår af gødningsregnskabet, men 
det fremgik ved gødningsplankontrollen 2001/2002, at 18 af i alt 300 kontrollerede virksomheder 
udnyttede muligheden for at nedjustere kvælstofindholdet. Det fremgår endvidere af 402 tilfældigt 
udvalgte kontrolrapporter vedrørende gødningsregnskab for planperioden 2000/2001, at 6 bedrifter 
svarende til 1,5 % korrigerede for bedre foderudnyttelse. 
 
Ekstraordinære tab af kvælstofgødning 
Plantedirektoratet kan mod fornøden dokumentation give dispensation ved ekstraordinære kvælstoftab. 
Gødning kan tabes ved særlige klimaforhold efter udbringningen (se nedenfor), ved brand eller tyveri 
eller ved særlige veterinære krav til udbringningen af husdyrgødning i forbindelse med 
husdyrsygdomme. 
 
Konsulenterklæringer anvendes, når der efter udbringning af gødning som minimum er faldet det 
dobbelte i nedbør eller ved sandfygning, da der dermed tabes kvælstof. Konsulenterklæringen udstedes 
af en konsulent med angivelse af de berørte marker, afgrøderne, og hvor meget gødning, der er tilført, og 
hvornår tilførslen er sket. 
 
Overdragelse af hele eller dele af virksomheder 
Når arealer eller hele landbrugsejendomme handles eller forpagtes gælder der særlige 
overdragelsesregler, hvorved overdrager foretager en form for refusionsopgørelse af beholdninger, 
kvælstofkvote og kvælstoftildeling. Aftaleparterne kan frit vælge enten at lade modtageren redegøre for 
hele planperioden (overdragelseserklæring), eller de kan redegøre for hver sin del af planåret, dog 
således at modtagers gødningsregnskab baseres på slutoplysningerne fra overdrager. 
 
Areal med plantedække 
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Oplysningen fremgår af virksomhedens mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab, herudover skal 
virksomheden kunne dokumentere etablering af plantedække f.eks. i form af faktura på såsæd. 
 
Harmoniareal 
Oplysningen fremgår af virksomhedens mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab. Hvis det er 
nødvendigt at indgå aftaler om forpagtning af arealer for at opfylde harmonikravet på en virksomhed, 
skal aftalerne være skriftlige. 
 
Størrelsen af husdyrproduktionen (målt i dyreenheder) 
Oplyses i gødningsregnskabet. Oplysningerne dokumenteres ved faktura på køb/salg af dyr/mælk samt 
udskrifter fra CHR-registret. Fremover vil oplysningerne fremgå af det fælles husdyrregister (se afsnittet 
om husdyroplysninger). 
 
Ved overførsler af husdyrgødning mellem jordbrugsvirksomheder fastsættes antallet af dyreenheder af 
aftaleparterne med udgangspunkt i produktionsforholdene hos producenten, således at der er et fast 
forhold mellem kvælstof og dyreenheder fra den pågældende produktion. Såfremt der overføres 
husdyrgødning mellem virksomheder, skal der foreligge skriftlige aftaler om dette.  
 
Udbringningsareal for affaldsstoffer 
Brugere af affald skal fremsende sædskifte- samt gødningsplan for jordbrugsbedriften samt kort over 
udspredningsarealer til kommunalbestyrelsen, senest den 31. marts hvert år. Indberetning skal dog kun 
ske ved leverance af mere end 10 tons tørstof pr. år.  
 
Udbragt affaldsmængde og indhold 
Levering af affald må kun ske efter skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og brugeren, og der skal 
følge en indholdsdeklaration med affaldsproduktet. Affaldsprodukter skal anvendes til 
gødskningsformål, og de skal indgå i gødningsplanlægningen. 
 
Opgørelse af gødningsanvendelse i sårbare områder 
I den fælles indberetning, der er indeholdt i den nye gødskningslov , der træder i kraft den 1. august 
2004,) er der en kobling mellem bedriftens angivelse af afgrøder og beregningen af bedriftens 
gødningskvote, men herudover ligger det lige for, at udnytte koblingen til blokregisteret. Rent teknisk er 
det således muligt, at fastsætte individuelle normer helt ned på blokniveau, med den administrative 
byrde dette måtte medføre. Loven træder i kraft den 1. august 2004. 
 
Herved bliver det muligt at skærpe normerne for udpegede områder som f.eks. oplande til sårbare 
vandløb og søer. De skærpede normer kunne f.eks. angives som standardnormerne nedsat med en 
procentsats eller som et absolut tal for maksimal fosfortildeling. De nedsatte normer vil herefter 
automatisk blive lagt til grund når jordbrugeren søger hektarstøtte og herigennem får opgjort 
jordbrugsbedriftens gødningskvote.  
 
For bedrifter der har jord i blokke med nedsat norm og jord i andre blokke, hvor normen ikke er nedsat, 
vil det ikke være muligt at kontrollere, hvordan gødningen fordeles inden for bedriftens arealer. 
Individuelt skærpede normer vil dog sikre, at den samlede gødningsmængde, der er til rådighed bliver 
mindre for jordbrugsbedrifter i sårbare områder. 
 
Ved fastsættelse af individuelle afgrødenormer bliver det muligt at målrette f.eks. en regulering af fosfor 
til de særlige områder, hvor fosforbelastningen er for høj. I områder hvor fosforbelastningen er mindre 
vil der således kunne tillades mere rummelige fosfornormer, hvorved en meget betydelig del af 
erhvervet ikke vil påvirkes af indførelse af en fosforregulering. 
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Med den fælles indberetning af oplysninger om gødningsplanlægning samtidig med, at der ansøges om 
hektarstøtte vil der fra 1. august 2004 blive indført et system, hvorved der til de markblokke (geografisk 
veldefinerede arealer), som Danmark administrativt er blevet opdelt i, knyttes nedenstående oplysninger. 
Det skal understreges, at den fælles indberetning af hektarstøtte, gødningsregnskab og husdyrhold ikke 
indeholder en indberetning af kvælstof- og fosfortildeling på markniveau, men alene en indberetning på 
virksomhedsniveau. 
 
Til markblokkene tilknyttes følgende oplysninger: 
 
 Kvælstofkvote og fosforbehov 
 Afgrødefordeling, herunder udtagne arealer 
 Standardudbytter, evt. fastsat på blokniveau 
 Jordtype, herunder vandingsmulighed 
 Dyrkning af efterafgrøder 

 
Herudover kan der på virksomhedsniveau foretages tilsvarende samt nedenstående opgørelser. 
Nedenstående opgørelser kan tilnærmelsesvis opgøres på blokniveau, idet det ikke er muligt at opgøre 
virksomhedernes gødningsforbrug på blokniveau. Det vurderes dog, at der kun i meget ringe omfang vil 
ske en omfordeling af kvælstofforbruget i forhold til de enkelte markers kvoter, idet kvælstofnormerne 
er fastsat under økonomisk optimum.  
 
Til den enkelte bedrift tilknyttes følgende oplysninger: 
 
 Kvælstoftildeling 
 Fremover evt. fosfortildeling 
 Husdyrgødningstildeling 
 Tildeling af slam og andre affaldsprodukter til jordbrugsformål 
 MVJ og tilsvarende aftaler 

 
Såfremt der vælges indført en fosforregulering, vil de eksisterende GIS-værktøjer og allerede 
foreliggende data  kunne bidrage væsentlig til at danne overblik over P-tilførsler og arealanvendelsen  og 
samtidig bidrage til målrettet kontrol. 
 
 
Muligheder for opgørelse af gødningsanvendelsen i større områder 
Det tilladte maksimale kvælstof- og fosforforbrug vil kunne opgøres på blokniveau, hvilket er mere 
præcist end det forefindes i dag. Den samlede kvælstof- og fosfortildeling i en eller flere blokke kan 
tilnærmes ud fra de involverede bedrifters gennemsnitlige tildeling pr. ha.  

Endvidere vil det være muligt tilnærmelsesvis at opgøre tildelingen af kvælstof- og fosfor i 
husdyrgødning på blokniveau inklusiv overførsler af husdyrgødning. Opgørelserne vil dog skulle ske 
med antagelse om ligelig fordeling af husdyrgødningen inden for de enkelte bedrifters arealer (evt. med 
hensyntagen til begrænsninger i husdyrgødningsanvendelsen på særligt følsomme områder). I dag 
foretages sådanne opgørelser overvejende ud fra oplysninger om husdyrhold baseret på det Centrale 
HusdyrbrugsRegister (CHR), hvorved det er vanskeligt at følge de ganske betydelige 
husdyrgødningsmængder, som overføres mellem jordbrugsbedrifterne.  

3.4.2 Registrering af husdyrhold 

Oplysninger om husdyrhold registreres og kontrolleres i dag af flere myndigheder: 
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• Fødevaredirektoratet administrerer det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)4  
• Plantedirektoratet modtager oplysninger om husdyrhold og forbrug af husdyrgødning  
• kommunerne foretager tilsyn med opbevaring og udbringning af husdyrgødning og godkender 

staldanlæg  
• amterne varetager planlægningsopgaver, herunder landbrugsplanlægning og VVM-

sagsbehandling 
• Danmarks Statistik indsamler årlige oplysninger om husdyrhold 
• Told- og Skat modtager oplysninger om dyrehold 
• Jordbrugskommissionerne bruger oplysninger om dyrehold ved behandling af sager om 

suppleringsjord og i forbindelse med varetagelsen af de jordbrugsmæssige arealinteresser i den 
regionale, kommunale og lokale planlægning,, jf. Landbrugsloven og Cirkulære 28/2000. 

 
I forbindelse med arbejdet i Servicefællesskabet om den offentlige landbrugsforvaltning er der nedsat en 
arbejdsgruppe, der har til opgave at se på mulighederne for at forenkle/koordinere registreringen af 
husdyr. Arbejdsgruppen har afgivet udkast til rapport den 27. maj 2003. Arbejdsgruppen foreslår, at 
indberetning fra de enkelte virksomheder om husdyrholdets størrelse skal ske til én database, Det 
Centrale HusdyrbrugsRegister i Fødevareministeriet. Andre myndigheder, der har behov for de samme 
data, vil herefter kunne hente dem centralt frem for at hente dem hos husdyrbrugeren. Arbejdsgruppen 
foreslår, at den årlige indberetning sker i perioden 1. august – 31. oktober. Såfremt jordbruger 
indberetter elektronisk, vil oplysninger om den årlige produktion af kvælstof i husdyrgødning og om 
antallet af dyreenheder blive stillet til rådighed for jordbruger.  
 
Herudover vil Plantedirektoratet have behov for oplysninger om lagerforskydninger af husdyrgødning 
(herunder oplysning om forbrug i den forlængede planperiode) og om overførsler af husdyrgødning 
mellem virksomheder. Det forventes, at disse oplysninger vil kunne indberettes i forbindelse med den 
årlige indberetning til CHR-registret. 
  
Danmarks Statistik har i deres dataindsamlinger behov for tællinger på en på forhånd fastsat dato, 
hvorfor data fra den fælles indberetning ikke er tilstrækkelige. Danmarks Statistik vil derfor fortsat kun 
kunne hente oplysninger til kvægtællinger direkte fra det centrale register i Fødevareministeriet (idet kun 
kvæg registreres på enkeltdyrs-niveau, hvorved det er muligt at udtrække en status på en hvilken som 
helst dato). Det skal samtidigt erindres, at en del af Danmarks Statistiks tællinger sker på 
stikprøveniveau. 
 
Told- og Skat vil ligeledes have behov for at indhente særskilte oplysninger hos en del af jordbrugerne. 
 
Resultatet af arbejdsgruppens forslag er således ikke, at alle husdyrbrugere kan nøjes med at afgive 
oplysninger en gang om året. Men forslaget betyder, at der vil blive reduceret i antallet af indberetninger 
for langt hovedparten af husdyrbrugerne. Endvidere forventes det, at den fælles indberetning af 
dyreenheder og antal dyr vil give en bedre datakvalitet, og at planlægnings- og kontrolopgaver i 
forbindelse med husdyrbrug i amter og kommuner vil blive lettere at udføre.  
 
Det centrale husdyrbrugsRegister (CHR-registret) 
I CHR-registret, der blev oprettet i 1993, skal husdyrbrug med arterne kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, 
hjorte, ræve, ilder, finnracoon, mink og akvakulturdyr være registreret. Fødevareministeriets 
bekendtgørelse nr. 308 af 3. maj 2000 om registrering af husdyrbrug i CHR. Formålet med reglerne er at 
registrere dyrehold samt flytninger af dyr, således at der kan foretages veterinær kontrol. 

                                                 
4 Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 308 af 3. maj 2000 om registrering af husdyrbrug i CHR. 
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Registreringerne af dyrehold i forhold til CHR-registeret beror på en optælling af individer og er derfor 
ikke på alle områder præcise nok til, at der umiddelbart kan foretages en beregning af størrelsen af 
husdyrgødningsproduktionen eller af størrelsen af dyreholdet opgjort i dyreenheder på en given 
jordbrugsvirksomhed. Der arbejdes derfor på en fælles indberetning af dyrehold, se afsnit ovenfor. 
 
De eksisterende oplysninger i CHR benyttes blandt andet af Plantedirektoratet ved sagsbehandlingen af 
gødningsregnskaber. Det er dog kun oplysninger om kvæghold, som benyttes i væsentlig udstrækning, 
idet direktoratet ofte har konstateret at registerets oplysninger om de øvrige dyrearter ikke er opdaterede.  
 
Alle husdyrbrug er registreret med et CHR-nummer, besætningsnummer, ejendommens geografiske 
position, dato for etablering af husdyrbruget m.v. Derudover registreres husdyrbrugerens navn og 
adresse, dyreart og dyrenes anvendelsesformål, antal dyr under normale driftsforhold, tilknyttet 
dyrlægepraksis m.v. 
 
Med henblik på den løbende ajourføring af CHR udsendes en gang om året en registerudskrift, "Årlig 
Erklæring", som giver den enkelte husdyrbruger mulighed for at kontrollere, om de registrerede 
oplysninger i CHR er i overensstemmelse med de faktiske forhold. I tilfælde af, at erklæringen ikke er 
korrekt, skal den returneres til CHR-afdelingen med de fornødne ændringer inden for en måned. 
I 1997 vedtog EU en forordning om identifikation og registrering af kvæg, der indebærer indførelse af 
en offentlig registrering af kvæg på enkeltdyrsniveau. Det betyder, at hvert dyr har et individnummer i 
CHR, som løbende opdateres med enhver flytning af dyr ud og ind af besætningerne, ligesom dyr ved 
flytning skal ledsages af et sundhedsdokument/kvægpas, der udskrives fra registeret. I Danmark foregår 
denne registrering i CHR.  
 
Registrering af flytninger af svin er etableret pr. 1. oktober 2002, og registrering af flytninger af får og 
geder pr. 1. november 2002. Svineproducenter har pligt til at indberette flytninger af svin ved afgang fra 
besætningen til levebrug, mens slagterier og destruktionsanstalter har pligt til at indberette modtagelse af 
svin til henholdsvis slagtning og destruktion. Fåre- og gedeproducenter har pligt til at indberette 
flytninger af får og geder. For yderligere informationer henvises til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse 
nr. 759 af 10. september 2002 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder.   
 
Oplysninger i gødningsregnskaber og gødningsplaner 
De enkelte virksomheder afgiver med gødningsregnskabet årligt til Plantedirektoratet oplysning om: 
produktionen af kvælstof i husdyrgødning, lagerforskydninger, overførsler af husdyrgødning samt 
størrelsen af husdyrproduktionen angivet i dyreenheder. Grundlaget for beregningen af produktionen af 
kvælstof i husdyrgødning fremgår af gødningsplanens skema A2, som skal forefindes på virksomheden. 
Antallet af dyreenheder (DE) beregnes af jordbrugeren for hver planperiode, og opgørelsen sker for 
kvæg, svin og andre dyr.  
 
Oplysningerne kan dokumenteres ved f.eks. besætningslister, slagteriafregninger og oplysninger fra 
CHR-registeret. Herudover kan der være behov for dokumentation for staldsystem og for grundlaget for 
evt. korrektion af kvælstofindholdet (foretaget på baggrund af afvigende produktionsforhold).  
Overførsler af husdyrgødning dokumenteres ved underskrevne kvitteringer for overførsel af 
husdyrgødning. Kvitteringer skal indeholde oplysning om mængden af kvælstof i gødningen, 
gødningstypen og antallet af dyreenheder i gødningen.  
 

3.4.3 Placering af stalde, staldtyper og opbevaringsanlæg  

Kommunerne får i forbindelse med miljø- og byggesagsbehandlingen oplysninger om, hvilke 
staldanlæg, staldtyper og opbevaringsanlæg, der etableres på de enkelte ejendomme, og hvor de 
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etableres. Disse oplysninger arkiveres i den enkelte ejendoms miljø- og eller byggesag (papir eller 
elektronisk form). De fleste kommuner vil desuden have en del af oplysningerne lagret i en elektronisk 
miljøregistreringsdatabase (fx MADS eller Geoenviron). 
 
Oplysningernes kvalitet afhænger af hvorvidt husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om 
anmeldelsespligt overholdes fra husdyrbrugerens side – samt af de krav kommunen stiller til 
dokumentation i behandlingen af de enkelte sager. 
 
I forbindelse med tilsyn på ejendommene bliver oplysningerne desuden opdateret. Minimumfrekvensen 
for tilsyn på landbrug med dyrehold er hvert 3. eller 6. år afhængigt af ejendommens 
opbevaringskapacitet for gødning – men den faktiske frekvens på den enkelte ejendom kan variere og 
afhænger desuden af kommunernes/miljøcentrenes politik på området. 
 
Muligheden for at udtrække oplysninger fra miljøregistreringsdatabaser er begrænset af databasernes 
opbygning, samt i hvilken grad de opdateres. P.t. er der vha. MADS mulighed for at udtrække 
oplysninger om antal, størrelse og art af opbevaringsanlæg samt antal dyr fordelt på bestemte gulvtyper 
– men der er ikke mulighed for at udtrække oplysninger om fx ventilationstyper og kapaciteter eller 
andre oplysninger, som kan have indflydelse på fx ammoniakafdampningen. 
 
Fremover vil oplysninger om staldsystem også fremgå af databasen for den fælles indberetning af 
husdyroplysninger i forbindelse med ansøgning om hektarstøtte og indgivelse af miljøoplysninger. 

3.4.4 Jordbrugsanalyser - landbrugsplanlægning  

 
Som led i den regionale planlægning udarbejder amtsrådene analyser af jordbrugserhvervene og deres 
regionale og lokale betydning for befolknings- og erhvervsudvikling, bosætning og andre 
socioøkonomiske forhold.  
 
Jordbrugsanalyserne omfatter alle arealer, der udnyttes til jordbrugsmæssige formål som landbrug, 
skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller anden tilsvarende jordbrugsbedrift og belyser 
regionale og lokale forskelle i jordbrugserhvervenes produktion og produktionsgrundlag. Analyserne 
indeholder en række oplysninger om jordtyper og arealgrundlag, de natur- og miljømæssige 
forudsætninger, ejendoms- og bedriftsstrukturen, produktionens art, omfang og lokalisering og herunder 
særligt hvor der er planteavl, holdes husdyr eller dyrkes (særligt vandingskrævende) specialafgrøder. 
Analyserne suppleres evt. med oplysninger om jordbrugserhvervenes sekundærvirksomheder eller andre 
forhold, som amtsrådet finder det betydningsfuldt at få belyst ved fastlæggelsen af regionplanens 
samlede retningslinier for arealanvendelsen i det åbne land. 
 
De første regionale jordbrugsanalyser blev fremlagt i forbindelse med regionplanerne for ´85, hvor den 
sammenfattende planlægning for det åbne land var et særlig fokusområde. Analyserne var dengang 
primært baseret på kortlægning af de basale produktionsfaktorer jord og vand med udgangspunkt i Den 
danske jordklassificering og med opgørelser af potentielle markvandingsmuligheder, men analyserne var 
i øvrigt ofte suppleret af en række andre statistiske oplysninger om jordbrugserhvervene fra de årlige 
landbrugstællinger ved Danmarks Statistik. 
  
Siden 1996 har oplysninger om de enkelte landbrugsbedrifters produktion fra Fødevareministeriets 
Generelle LandbrugsRegister (GLR) og Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) imidlertid været bragt i 
anvendelse ved enkelte amters arbejde med jordbrugsanalyserne. Oplysninger fra GLR/CHR anvendes 
nu også af stadigt flere amtskommuner særligt i forbindelse med VVM-analyserne for husdyrbrug, hvor 
da- 
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ta om den enkelte jordbrugsbedrift skal kobles tæt til allerede gennemførte dataregistreringer, 
kortlægninger og områdeudpegninger for  natur- og miljøinteresser i bedriftens nærområde.  
 
I rapporten  ”Viden om det lokale landbrug - GIS til bestemmelse af den geografiske variation i dansk 
landbrug ud fra registerdata” udarbejdet ved Afdelingen for Arealanvendelse ved Forskningscenter 
Foulum (efteråret 2003) er beskrevet forskellige muligheder for kortlægning og aggregering af data fra 
GLR/CHR. Med anvendelse af de her beskrevne metoder er det nu også muligt, at samle en række 
produktionsdata for jordbrugserhvervene i områder både mindre end og/eller på tværs af 
kommunegrænser afhængigt af den ønskede eller ”nødvendige” sammenstilling med data af anden art og 
indenfor eventuelle særlige områder med behov for særlig beskyttelse. 
 
I forbindelse med revision, af regionplanen hvert fjerde år skal der foreligge en opdateret 
jordbrugsanalyse5, men det er regionplanmyndighedens beslutning, jf. planloven, om der er behov for 
revision af den foreliggende analyse. I ovenfornævnte figur er vist metoden for landbrugsplanlægning 
indenfor Regionplanens rammer (lettere redigeret fra rapporten ” Plandata i Danmark”). 
 
Bredt betragtet gælder det, at der i amter, hvor jordbrugserhvervene og deres produktion vejer relativt 
tungt i regionalpolitikken (beskæftigelse, indtjening, opretholdelse af livet på landet mm) og hvor der 
ofte måske også er en stor husdyrproduktion, er gennemført stadigt mere detaljerede jordbrugsanalyser i 
de senere år.  
 
                                                 
5 Landbrugslovens § 3a, Bekendtgørelse nr. 823/203 om jordbrugsanalyser og landbrugsplanlægning, 
Cirkulære 28/2000 om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under region-, kommune- og 
lokalplanlægningen m.v. 
 

Landbrugsplanlægning indenfor Regionplanens rammer 

 

Landbrugsplanlægningen i Danmark har hjemmel i landbrugsloven § 3A og skal medvirke til at sikre 
lovens formål, herunder navnlig til sikring af særlig værdifulde landbrugsområder. I henhold til 
samme lov skal Fødevareministeren foretage en klassificering af landbrugsjorden, dvs. registrere 
geografisk beliggenhed og kvalitet af landets dyrkede arealer. Dette omfatter arealer med landbrug, 
skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsbedrift.  

Supplerende regler findes i Bekendtgørelse om jordbrugsanalyser og landbrugsplanlægning m.v., B129 af 
22.02.2000. Herefter skal amterne lave en jordbrugsanalyse, som går videre end klassificeringen af jordene ved at 
inddrage andre faktorer i en beskrivelse af jordbrugserhvervets regionale og lokale betydning. Analysen 
offentliggøres ofte som selvstændig rapport og er at betragte som en del af regionplanredegørelsen. 
Jordbrugsanalysen danner udgangspunkt for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser ved fastlæggelsen 
af regionplanens retningslinier.  

Landbrugsplanlægningen præsenteres i regionplanerne i redegørelsen, gennem jordbrugsanalysen, og i 
retningslinierne for anden planlægning, gennem udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder. Proceduren 
for planlægningen følger regionplanen, som det fremgår af figuren. Datagrundlaget er primært den landsdækkende 
jordbundsklassificering og den regionale jordbrugsanalyse, samt baggrundskort, input fra den offentlige høring og 
den øvrige regionale planlægning i regionplanprocessen.  
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I publikationen ”Overblik over statslige interesser i Regionplanrevision 2005” (Miljøministeriet, 
Landsplanafdelingen 2003, jf. www.landsplanafdelingen.dk) beskrives de overordnede hensyn, der for 
fremtiden skal og bør indgå i de decentrale myndigheders arbejde med jordbrugsanalyserne.  
 
Gennem Landsplanredegørelse 2003 opfordres de regionale og lokale myndigheder herudover særligt til 
at kortlægge eventuelle konflikter mellem den landbrugsmæssige arealudnyttelse og anden 
arealanvendelse med henblik på at udarbejde strategier for landbrugserhvervet som led i den regionale 
planlægning. Strategierne angives, at skulle ligge inden for overordnede nationalt fastlagte rammer, men 
vil naturligt afhænge af jordbrugserhvervenes regionale og lokale betydning. 
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4. Dokumentation i forbindelse med områdespecifik indsats  

4.1 Myndighedernes dokumentation  
Kravene til myndighederne om dokumentation for berettigelsen af krav om driftsændringer i 
landbrugsdriften eller om dokumentation af effekt af indførte begrænsninger bør være forskellig 
afhængig af den konkrete sagstype. I det følgende beskrives dokumentationskrav i 2 forskellige typer af 
situationer 
 
• Myndighedens ønske om indskrænkninger i driften. 
• Myndighedernes dokumentation af effekt af iværksatte myndighedskrav. 
 
Når der i et område er konstateret og dokumenteret en miljøtilstand, der betyder, at der skal 
laves en indsats, er det nødvendigt, at politiske beslutningstagere og myndighederne har et 
tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag til at kunne gennemføre de nødvendige foranstaltninger. 
Udgangspunktet er, at jo mere indgribende en foranstaltning vil være, jo klarere skal hjemlen til 
at kunne foretage indgrebet også være.  
 
På drikkevandsområdet er valgt et fælles dokumentationsgrundlag, som skal være fulgt uanset 
om foranstaltningerne kan gennemføres ved aftaler med lodsejerne eller om det må 
gennemføres ved tvangsmæssige indgreb. Efter denne lovgivning stilles krav om at bestemte 
foranstaltninger og procedurer skal være fulgt ved udpegningen, at udpegningen er klar 
(fremgår af  Regionplanerne), samt at målene med beskyttelsen er kendt for den enkelte 
lodsejer. Der er ligeledes i loven (miljøbeskyttelsesloven) fastsat en klar hjemmel til, at 
myndighederne ved påbud kan tvangsgennemføre nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af 
drikkevandsressourcen. 
 
En lignende klarhed i hjemmelsgrundlaget er ikke påkrævet i samme omfang, hvor 
gennemførelsen af en beskyttelsesforanstaltning alene hviler på en aftale mellem myndigheden 
og lodsejeren, idet lodsejeren altid kan vælge ikke at acceptere aftalen.   
 
Myndighedens ønske om indskrænkninger i landbrugsdriften i et område 
Dersom myndigheder ønsker at skabe en større grad af beskyttelse af vandområder, grundvand eller 
terrestrisk natur, som ikke er forenelig med den eksisterende landbrugsdrift, bør der stilles væsentlige 
krav til dokumentation af de forventede virkninger end ved ansøgning om bedriftsudvidelser. Den øgede 
beskyttelse kan f.eks. være foranlediget af indsatsplaner, jf. lov om vandforsyning eller i fremtiden som 
en del af implementeringen af Vandrammedirektivet. 
 
Der bør dog ikke opstilles faste regler for dokumentationskravet. I nogle tilfælde kan et mål være af 
hovedsageligt politisk karakter som f.eks. at friholde en strækning af en ådal for dyrkede arealer, en å for 
vandløbsvedligeholdelse eller at undgå opdyrkede arealer og spildevandsudledning i oplandet til en højt 
målsat sø eller at grundvandsmagasin. Hvis det er legalt efter gældende lovgivning at gennemføre 
indgreb ud fra sådanne politiske ønsker, vil der ikke være behov for megen dokumentation. 
 
Hvis de politiske mål derimod ikke er knyttet så direkte til selve aktiviteten, men derimod til 
miljøeffekterne, bør der være et større dokumentationskrav, fordi myndigheden så må sandsynliggøre på 
et vist niveau, at den forslåede foranstaltning vil føre til, at det ønskede miljømål opfyldes (eller at 
foranstaltningen i hvert fald bidrager hertil). Som et eksempel kan nævnes et ønske om at ekstensivere 
dyrkningen i (en del af) oplandet til en sø eller en fjord, for at opnå en målsat sigtdybde i vandet. Den 
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nødvendige sikkerhed på disse vurderinger bør følge proportionalitetsprincippet. Hvis værdien af de 
mulige miljøforbedringer vurderes meget højt i forhold til nedgangen i landbrugsproduktion og til 
generne for landmanden, bør det være tilstrækkeligt med en mindre sikkerhed på forudsigelserne. Det vil 
være omvendt, hvis de landbrugsmæssige værdier vurderes højt. 
 
Umiddelbart forekommer det ikke sandsynligt, at myndighederne inden for rimeligt proportionale 
udgiftsrammer vil kunne dokumentere sikkerheden på en forudsigelse af en virkning på 
næringssaltudvaskning af en ekstensivering på et konkret areal med en sikkerhed, der umiddelbart vil 
kunne tilfredsstille den enkelte landmands krav. Der vil derimod normalt kunne ske en dokumentation 
af, at restriktioner på en bestemt type arealer i gennemsnit vil have en bestemt og kvantificerbar ønsket 
miljøeffekt i vandområder. Lokalt betingede indgreb vil enten lovgivningsmæssigt eller som følge af en 
lokalpolitisk beslutning  kunne fastlægges ud fra kendskab til sådanne generelle virkninger uden krav 
om en konkret dokumentation for virkningen i et konkret vandområde af et konkret indgreb på et 
bestemt areal. 
 
Myndighedernes dokumentation af effekt af iværksatte myndighedskrav 
Det vil være forbundet med disproportionale omkostninger at gennemføre målinger til dokumentation af 
virkningerne i det enkelte vand- eller naturområde af iværksatte restriktioner eller tilladelser til 
udvidelser af landbrugsproduktion. De generelle virkninger af indsatsen bør kvantificeres og kvalificeres 
gennem landsdækkende moniteringsprogrammer, såsom NOVANA og andre programmer, der f.eks. 
iværksættes som et led i implementeringen af EU direktiver  eller tilsynsforpligtigelser efter dansk lov. 
 
Tvivl om beskyttelse af et højt prioriteret drikkevandsområde vil let føre til afslag på ansøgning om udvidelse, 
selv om der kun er en mindre risiko for forringelse af vandkvaliteten. Som minimum bør der dog foreligge et 
estimat af den mulige miljøforringelse og et skøn over sandsynligheden for at forringelsen indtræffer 

 

4.2. Landbrugsbedriftens dokumentation 

Landbrugsbedriftens dokumentation af dennes miljøindsats afhænger af dokumentationens formål samt 
dokumentationens adressat. Følgende dokumentationsformål gennemgås:  
 
• Dokumentation af miljøindsats via et balanceregnskab (del af grønt regnskab eller udbygning af 

nuværende gødningsregnskab til et decideret balanceregnskab) 
• Dokumentation af miljøindsats i forbindelse med ansøgning om og modtagelse af støtte til at 

gennemføre miljøvenlig landbrugsproduktion (MVJ-støtte og lign.) 
• Dokumentation i forbindelse med ansøgning om ændring, udvidelse eller etablering af animalsk 

produktion (inden for og uden for indsatsområder). 
 
For de tre punkter er der enten tale om anvendelse af ”tilbud” om tilskud eller tale om konkret ansøgning 
om tilladelse (begunstigende forvaltningakter), som ansøgeren kan undlade at søge eller at udnytte, eller 
i tilfælde af udvidelse, ændring eller etablering, hvor myndighederne ved en lovlig begrundelse kan afslå 
at imødekomme ansøgningen.  
 
 
Frivillige grønne regnskaber og udvidet gødningsregnskab/balanceregnskab 
Dokumentation af den enkelte bedrifts miljøindsats kan dels ske ved frivilligt at udarbejde et grønt 
regnskab – dels ved udarbejdelse af et decideret balanceregnskab. Derudover dokumenteres den enkelte 
bedrifts forbrug af næringsstoffer i  markbruget i de lovpligtige gødningsregnskaber, der er behandlet i 
afsnit 3.4.1. 

Et frivilligt grønt regnskab/balanceregnskab kan tjene to hovedformål: 
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• Som driftsledelsesværktøj på bedriften. Regnskabet indeholder derfor nøgletal, der giver overblik 
over ressourceudnyttelsen og en række væsentlige miljøforhold.  

• Som information til omverdenen. Mange landmænd ønsker at kunne fremlægge et grønt regnskab 
for på en saglig måde at kunne fortælle om produktionen og miljøforholdene på netop deres bedrift.  

Grønne regnskaber for landbruget er ikke i dag omfattet af bekendtgørelsen om grønne regnskaber, og 
der er ikke fastsat andre krav til udarbejdelse af grønne regnskaber. Såfremt en landmand frivilligt 
ønsker at udarbejde et grønt regnskab i form af et balanceregnskab kan han opnå støtte hertil i medfør af 
landdistrikslovgivningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for 
jordbrugsbedrifter. 
 
Det frivillige grønne regnskab indeholder ikke bestemmelser om fx. maksimal tab af næringsstoffer, 
men redegør alene for bedriftens status samt for hvilke miljømål, som den enkelte bedriftsejer vil arbejde 
for at nå. Disse miljømål kan vælges i relation til energi, pesticidanvendelse, næringsstofforbrug, 
vandforbrug, og tekniske anlæg (spildevand) og affald, hvorfor udarbejdelse af et grønt regnskab ikke 
nødvendigvis er et udtryk for, at der i relation til næringsstofbelastning gøres en særlig indsats. 
 
I en fremtidig regional/og eller differentieret regulering af landbrug på fx bedriftsniveau vil den nuværende 
udformning af frivillige grønne regnskab ikke kunne anvendes til at dokumentere en tilstrækkelig præcis 
miljøindsats. Såfremt konceptet for grønne regnskaber justeres, og derved sikres bindende karakter, vil det 
imidlertid kunne anvendes som et dokumentationsredskab i forhold til at redegøre for bedriftens tab af 
næringsstoffer. Imidlertid kan tabet med den viden vi har i dag, ikke fordeles på tabsposter (udvaskning, 
ammoniakfordampning mv.), og selve tabsopgørelsen indeholder en række usikkerheder bla. i forhold til at 
opgøre kvælstoffikseringen. 
 
I Balancegruppen (F1) er det konkluderet, at næringsstofbalancer vil kunne erstatte de fleste af de 
nuværende reguleringer af gødningsforbrug (N). Gruppen konkluderer imidlertid, at der er flere 
uafklarede spørgsmål, som skal belyses nærmere, inden metoden kan tages i anvendelse til regulering. 
Dette gælder datakrav, krav til datakvalitet samt en nærmere belysning af de bedst egnede metoder til 
beregning af tabsposter i et lokalområde/afstrømningsområde. Endelig peger gruppen på, at der er behov 
for at udvikle metoder til fastsættelse af fleksible grænseværdier i overensstemmelse med aktuelle 
miljømål.  

Endelig peger balancegruppen på, at også fosfor kan reguleres ved Balancemetoden efter samme 
grundprincipper som for kvælstof. Der kan således også fastsættes grænseværdier i overensstemmelse 
med definerede miljømål. Men også her mangler der viden op fordeling på tabsposter – i form af binding 
i jorden, partikulær udvaskning, overfladeafstømning og decideret udvaskning. For nærmere omtale af 
balanceopgørelser henvises til afsnit 5.2.5. 

 
Dokumentation ved ansøgning om støtte  
Dokumentation af den enkelte bedrifts miljøindsats i forbindelse med ansøgning om og modtagelse af støtte 
til at gennemføre miljøvenlig landbrugsproduktion vil følge af den aftale som landmanden har indgået med 
myndigheden. Dokumentationen vil normalt ske i form af en underskrift, hvor landmanden erklærer, at de i 
ansøgningen givne oplysninger er korrekte, og at betingelserne for støttens udbetaling vil blive overholdt.  
I en fremtidig regional/og eller differentieret regulering af landbrug på fx bedriftsniveau vil en sådan model 
med fordel fortsat kunne anvendes.  
 
Dokumentation ved ansøgning om udvidelse 
Landmandens ønsker om udvidelse af bedriften i forhold til den hidtidige, lovlige drift og inden for de 
generelle regler for landbrugsdrift stiller dokumentationskrav til landmanden i forhold til den myndighed, der 
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behandler ansøgningen. Landmanden skal dokumentere, at driftsændringen holder sig inden for den 
miljøpåvirkning, som de generelle regler for landbrugsdrift åbner mulighed for. I forbindelse med udvidelse 
af husdyrholdet skal landmanden i forbindelse med udvidelser af husdyrholdet typisk angive 
husdyrproduktionens størrelse, udspredningsarealer, tekniske forhold vedr. staldanlæg mv. I forbindelse med 
VVM-screeninger eller VVM-redegørelser skal ansøgningen typisk suppleres med beregninger over 
merudvaskning og merfordampningen og – depositionen af ammoniak. Kravene til beregninger varierer 
mellem amterne, og  fremgår typisk af amternes administrationsgrundlag. 
 
Bedriftens dokumentation i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrhold er indledningsvist – for så 
vidt angår ansøgninger efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, Kap. 5 ansøgninger, samt VVM-
ansøgninger og VVM-screeninger – i dag de samme uanset om bedriften er beliggende inden for eller uden 
for et indsatsområde.  
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5. Muligheder og erfaringer for dokumentation af tab af P og N inden for 
et konkret geografisk område/opland.  

Ved en differentieret regulering af kvælstof- og fosfortab i forskellige områder som f.eks. 
nitratfølsomme indsatsområder til vandindvinding kan der være behov for regulering på markniveau og 
ikke kun på bedriftsniveau. Der kan måske endda være behov for specifikt at regulere tabet inden for 
delområder i marken, men i den anvendte terminologi her, kan dette delområde i marken laves til en 
særskilt mark.  

Speciel interesse for at regulere tabet på markniveau, er der, hvis tabet fra nogle marker er meget større 
end fra andre marker og/eller tabet fra en given mark har meget større betydning for recipienten end fra 
andre marker. Det vil typisk gælde for fosfor, mens det kun i mindre grad vil gælde for kvælstof.  

Fordelen ved at regulere på bedriftsniveau/virksomhedsniveau er, at det samlede kvælstof og 
fosforindkøb samt husdyrgødningsproduktion kan opgøres ved indberetninger fra eksterne leverandører 
til bedriften/virksomheden. Derimod kan tilførslen til den enkelte mark kun baseres på landmandens 
oplysning. Plantedække kan kontrolleres på markniveau ved fysiske kontroller eller satellitfoto. Generelt 
vil det på markniveau være lettest at kontrollere radikale ændringer af sædskiftet som f.eks. fastliggende 
brak og til dels, at der er udlæg af efterafgrøder om efteråret. Tiltag som bræmmer langs vandløb er 
ligeledes lette at kontrollere fysisk. Forhold som jordbehandling, udbringningstidspunkter for 
husdyrgødning, udbringningsteknik etc. kan kun dokumenteres fra landmandens oplysninger. 

Behovet for regulering på markniveau afhænger tillige af indsatsområdets størrelse. Ved et meget stort 
indsatsområde, vil kun en relativt lille del af arealet tilhøre bedrifter, der både har areal inden  og uden 
for indsatsområdet. Omvendt kan det for mindre indsatsområder være en stor del af arealet, der tilhører 
bedrifter med arealer både inden for og uden for området. I et projektområde på 1.000 ha i Nordjylland, 
hvor Danmarks JordbrugsForskning gennemførte et projekt, var det samlede areal på de bedrifter, der 
havde areal inden for indsatsområdet 4.000 ha. Hvis man ønsker at regulere hele et sådant indsatsområde 
på bedriftsniveau, skal der altså reguleres på et areal, der er 4 gange større end selve indsatsområdet. I 
følgende tabel har den tekniske undergruppe vurderet forskellige kombinationer af behovet for i forhold 
til en bedrifts beliggenhed. Hvis en ejendom/bedrift kun har en mindre del af arealet inden for et 
indsatsområde, og dette areal kun udgør en mindre del af sit arealtilliggende i indsatsområdet, kan man 
undlade at regulere det. Udgør det omvendt en stor del af arealet i indsatsområdet er man nødt til at 
regulere det på markniveau. Har en ejendom/bedrift størstedelen af arealet liggende inden for 
indsatsområdet kan man overveje at regulere hele bedriften, hvis reguleringen ikke er meget dyr. Er 
reguleringen dyr, er man nødt til at regulere på markniveau.  

I nogle tilfælde vil en regulering i en indsatsplan kun omfatte specifikke arealer. Det kan f.eks. være 
erosionstruede arealer, som kan give fosfortab. I sådanne tilfælde reguleres normalt på markniveau eller 
delmarkniveau.  
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Behov for regulering Bedriftens beliggenhed i forhold 
til indsatsområdet 

Arealets relative størrelse af 
indsatsområdet På 

bedriftsniveau 
På mark-niveau 

Hele bedriften i indsatsområdet  X  

Arealet udgør en lille del af 
indsatsområdet 

Ingen 
regulering 

 
En mindre del af bedriften i 
indsatsområdet 

Arealet udgør en betydelig del af 
indsatsområdet 

 X 

Reguleringen er relativ billig X  En større del af bedriften ligger i 
indsatsområdet Reguleringen er relativ dyr  X 

Tabel 3. Kriterier for om vurdering skal foretages på bedrifts- eller markniveau når en bedrift ligger i 
flere forskellige oplande eller når en del ligger i et område med særlig indsatsplan. 
 

Fordelen ved at basere sig på bedriftsniveau i regionale reguleringer er, at det generelle set-up af regler 
og kontrol kan anvendes, men reglerne i det givne område kan strammes, så målsætningen for området 
kan opfyldes.  

Stigende bedriftsstørrelse, hvor bedrifternes driftsenheder og arealer kan være spredt over store områder 
bevirker, at hele ejendommen sjældnere vil ligge inden for et givet indsatsområde. Dertil kommer, at der 
sker en stor overførsel af husdyrgødning mellem landbrugsbedrifter. En opgørelse fra Plantedirektoratet 
viser, at der overføres husdyrgødning fra ca. 10.000 bedrifter. Det betyder, at selv om marker tilhører 
planteavlere, er det ingen garanti for, at de ikke får husdyrgødning. Det betyder også, at den anvendte 
mængde af husdyrgødning ikke i dag direkte kan udregnes ud fra CHR-registret og markblokregistret. 
En fremtidig digital indberetning af overført husdyrgødning, som er vedtaget i lovforslag L 110 til 
ikrafttrædelse 1. august 2005 vil muliggøre en korrektion for overført husdyrgødning. Stigende 
bedriftsstørrelse vil svække muligheden for at øve kontrol på bedriftsniveau på grund af, at 
sandsynligheden stiger for, at bedriftens arealer ligger indenfor forskellige indsatsområder med 
forskellige dyrkningsbetingelser tilknyttet. Omvendt betyder en stigende bedriftsstørrelse, at der skal 
laves færre aftaler i forhold til den pågældende drift og de givne miljømål med landmænd i et givet 
område, hvilket letter administration og kontrol.  

Undergruppen finder, at det overordnet set vil være svært at gennemføre en fuldstændig kontrol på 
markniveau. Det skal derfor understreges, at det er vigtigt, at der indgås en aftale med landmanden, der 
forstås og respekteres af landmanden. Herunder er det vigtigt at bibringe landmanden en forståelse af det 
miljømæssige problem ved arealet og sammenhængen mellem landmandens dyrkningspraksis og 
miljøpåvirkningen fra arealet.  

 

5.1. Praktiske muligheder på bedriftsniveau  

5.1.1. Prøver af perkulationsvand  

Det er meget vanskeligt at udtage repræsentative prøver af perkolationsvand, som forlader rodzonen for 
derigennem at kunne kvantificere tab af næringsstoffer fra landbrugsjord. I mange lande har man 
gennemført projekter med udtagning af prøver fra drænvand. Prøver fra drænvand kan give meget 
værdifulde informationer om tab af næringsstoffer fra landbrugsarealer. Metoden har imidlertid 
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forskellige ulemper, fx. vil prøven ofte ikke kunne henføres til et veldefineret areal. Der strømmer ikke 
vand i drænrør med mindre der er en grundvandsdannelse omkring rørene. Dette kan være en temporær 
grundvandsdannelse eller egentlig højtliggende grundvand. Disse forhold medvirker også til at 
perkolationsvandet undergår en større eller mindre opblanding inden prøven udtages. 
 

5.1.2. Nitratmålinger  

En anden mulighed for at måle kvælstofudvaskningen fra landbrugsjord er såkaldte N-min-målinger om 
efteråret i rodzonen. Ved N-min-målinger bestemmes jordens indhold af ammonium og nitratkvælstof 
om efteråret. Den aktuelle kvælstofudvaskning vil afhænge af den aktuelle afstrømning den 
efterfølgende vinter, og N-min-målingen siger derfor først og fremmest noget om potentialet for 
udvaskning. I Danmark har det ikke været brugt som dokumentations/kontrolredskab i praksis, men der 
foreligger en række forsøgsprojekter, hvor metoden er anvendt. I Niedersachsen har metoden igennem 
mange år været anvendt til at honorere landbrugsdrift med lav udvaskning i vandindvindingsområder . 
Omkostningen pr. måling vil beløbe sig til ca. 500 kr. pr. prøve, og metoden kan evt. anvendes 
stikprøvevis i et vandindvindingsområde.  

Fosfortabet fra landbrugsjord udgør efter bedste skøn i gennemsnit 0,4-0,5 kg fosfor pr. ha. Imidlertid  er 
der store variationer fra år til år, bla. som følge af klimatiske variationer i kombination med 
dyrkningsmæssige betingelser og de deraf følgende enkeltstående, større tabshændelser. 

Fosfortabet er således endnu vanskeligere end kvælstof at måle. I nogen omfang kan der dog foretages 
en visuel vurdering af omfanget af erosionstab ud fra en optælling af det rillevolumen, som er opstået 
som følge af erosionen.  

5.1.3. Teknisk markudstyr, herunder sugeceller  

Det offentliges regulering af landbrugets tab af kvælstof og fosfor har hidtil sket gennem en regulering 
af dyrkningsfaktorer, der påvirker kvælstofudvaskningen og fosfortabet. Dokumentationen af og 
kontrollen med, at næringsstoftabet reduceres, sker alene ud fra, at dyrkningspraksis har fulgt de 
opstillede regler. Og ikke, at det faktiske næringsstoftab fra markerne er reduceret.  

 

Det skyldes primært, at det er meget omkostningsfyldt at måle næringsstoftabet fra den enkelte mark. 
Sådanne målinger foretages i dag i forskningsmæssige og moniteringsmæssige sammenhænge af DJF og 
DMU ved keramiske sugeceller, hvor rodzonevand opsamles fra sugecellerne  med givne intervaller 
(afhængige af formålet), og hvor kvælstof og fosforudvaskningen beregnes ved at multiplicere en 
beregnet afstrømning på den målte koncentration. Sugecellestationer er imidlertid dyre at etablere, og for 
at måle udvaskningen fra en bedrift med en given sikkerhed, skal der etableres adskillige stationer og der 
skal måles gennem flere år. Danmarks JordbrugsForskning har beregnet, at for at måle udvaskningen 
med en relativ usikkerhed på mindre end 10 pct. skal der etableres  5-9 stationer pr. ha og måles i 
minimum 5 år. Omkostningen hertil er ganske betydelig, og kan derfor ikke anvendes i praksis på mark- 
eller ejendomsniveau til dokumentation/kontrol i praksis.  Anvendelsen af sugekopper vil derfor normalt 
kun være realistisk i forbindelse med forskningsprojekter og herunder til modeludvikling og modeltest. 

5.1.4. Kontrol på markniveau med GPS  

Moderne teknologi gør det muligt at logge f.eks. det signal, som traktorcomputeren sender til at styre 
gødningssprederens dosering under udkørslen og georeferere den med GPS (Global Positionering 
System). Ud fra dataloggen kan der udskrives tildelingskort, der angiver fordelingen af gødning inden 
for marken og markens gennemsnitlige tildeling af gødning. Ved tildeling af gylle kan anvendes samme 
princip, idet den tildelte gyllemængde under kørslen måles med flowmåler og den målte dosering logges. 
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Her kan ligeledes udskrives et kort, der viser tildelingen inden for marken og markens gennemsnitlige 
dosering. Ved høst af korn, raps og frø kan udbyttet måles løbende under kørslen med en elektronisk 
udbyttemåler. Udbyttekort og markens gennemsnitlige udbytte kan udskrives fra logningen.  

Ved anvendelse af sådanne systemer kan landmanden på markniveau (og i virkeligheden på 
punktniveau) dokumentere tildelingen af gødning. Det skal dog understreges, at validiteten af denne 
dokumentation afhænger af, at der er anvendt de rigtige indstillinger, gødningstyper etc. Kombineres 
tilførslen af gødning med udbyttekort kan der beregnes en næringsstofbalance på punktniveau. 

Tildeling af gødning positionsbestemt med GPS-udstyr anvendes i dag i begrænset omfang i praksis. 
Udviklingen på området går imidlertid meget hurtigt, og der er næppe tvivl om, at der vil komme nye 
elektroniske muligheder for en nærmere overvågning og kontrol. Det vil dog formodentlig være 
forbundet med en betydelig administration, og vil kræve forsøgs- og udviklingsaktiviteter, hvis det skal 
bruges i praksis. For nuværende kan der gennemføres en dokumentation fra landmandens side over 
udspredte gødningsmængder på markniveau fra elektroniske udspredningskort, men det er ikke muligt 
for myndighederne at udøve en fuldstændig kontrol heraf.  

5.2 Beregningsmæssige muligheder 
 
En nøje dokumentation af sammenhængen mellem tab af næringsstoffer fra landbrugsproduktionen (fra 
et område eller fra en landbrugsbedrift) og effekten på natur og miljø kan ikke lade sig gøre. Vores viden 
om de biologiske sammenhænge og de geologiske forhold mv. er ikke tilstrækkelig præcise.  
 
I stedet for den nøje dokumentation anvendes ofte dynamiske og empiriske modelleringer til at 
sandsynliggøre miljø- og natureffekten. I det efterfølgende (afsnit 5.2.1-5.2.4) er gennemgået en række 
beregningsmæssige muligheder, som i dag anvendes i mere eller mindre omfang til at sandsynliggøre 
sammenhængen mellem landbrugsproduktion og miljø- og naturforhold.  
 
En anden mulighed for at redegøre for miljøeffekten er at udarbejde et balanceregnskab og fordele tabet 
af næringsstoffer på forskellige typer af tab. Tabsposten fordeles på denitrifikation, udvaskning, 
ammoniakfordampning og opbygning i jorden. En sådan beregningsmæssig mulighed er omtalt i afsnit 
5.2.5. 

5.2.1. N-LESS  

N-less er udviklet af Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Landbrugets 
Rådgivningscenter og er en statisk, empirisk model til vurdering af kvælstofudvaskning. Beskrivelse og 
baggrund for modellen er givet i DJF rapport nr. 32, 2000. Modellen er primært egnet til anvendelse på 
lokalt/regionalt niveau. 
 
Landbrugets Rådgivningscenter har efterfølgende udarbejdet et regnearksprogram, som i vid 
udstrækning anvendes af konsulenter og amter til udvaskningsberegning i forbindelse med VVM-
screeninger og –redegørelser, jf. afsnit 5.3.3. I regnearksmodellen er der indført nogle få modifikationer 
af modellen efter aftale mellem ovennævnte 3 institutioner. 
 
Med en empirisk model vil det største problem ofte være, om den er baseret på et tilstrækkeligt stort 
antal målinger til at være repræsentativ i større skala. En empirisk models præcision afhænger af 
sikkerheden på målingerne og modellens evne til at beskrive disse. Til gengæld vil modellen afspejle det 
målte niveau. 
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Empiriske modeller er statiske i deres opbygning og er bedst egnede til at beskrive scenarier før og efter 
en ændring af landbrugspraksis og inden for det datagrundlag, som er anvendt til modeludvikling. 
Empiriske modeller er mindre egnet til at beskrive en dynamisk udvikling over tid. 
 
Usikkerheden på modelberegningerne afhænger af sædskiftet på ejendommen og bedriftstypen. Generelt 
vil sikkerheden være størst i sædskifter, jordtyper mv., der forekommer hyppigt i datagrundlaget for 
modellen. I følgende tabel er estimeret usikkerheder ved anvendelse af N-less i forskellige situationer, 
og oplysningerne stammer fra DJF. 
 

 Relativ standard-afvigelse (%) 
1 mark, 1 år ca. 34 
1 mark, 10 år ca. 25 
Én ejendom, 1 år (12 marker) ca. 26 
Én ejendom, 10 år (12 marker) ca. 14 

 
Modellen kan ikke anvendes til at estimere udvaskningen fra én mark i et givet år. Derimod kan 
modellen anvendes til at estimere den gennemsnitlige udvaskning fra en længere periode. Modellen er 
mest velegnet til at estimere den gennemsnitlige udvaskning på ejendomsniveau som gennemsnit over 
flere år. 
 
I nogle tilfælde er man interesseret i at beregne ændringen i udvaskningen, når driftsformen ændres. 
Input vedrørende driftsform i N-less er afgrødevalg herunder efterafgrøder, kvælstofniveau, 
kvælstoffiksering, kvælstoftilførsel i det enkelte år, husdyr- og handelsgødningstilførsel om efteråret 
samt pløjetidspunkter. Det er opfattelsen, at N-less beskriver sammenhængen mellem gødningstilførsel 
og udvaskning i overensstemmelse med målte data fra kontrollerede forsøg, der er udført specifikt for at 
belyse denne sammenhæng. Det er ligeledes opfattelsen, at afgrødeparametrene passer med 
kontrollerede forsøg. Der er dog en betydelig usikkerhed på afgrødeparametre for majs, kartofler og 2. 
og 3. års græsmarker. 
 
Generelt må det forventes, at N-less er velegnet til at belyse forventede ændringer i udvaskningen af en 
ændret gødningstilførsel og ændringer i sædskiftet. I visse tilfælde må det formodes, at N-less 
underestimerer effekten af ændringer i sædskifte og gødningstilførsel, fordi en del af disse effekter først 
vil slå fuldt igennem efter en meget lang periode (20-50 år). Det skyldes, at dyrkningssystemet først her 
når sin nye ’balance’. 
 
Med N-less får man et bud på udvaskningen, som ikke er hægtet op på forudsætningerne. Men empiriske 
modeller afspejler selvfølgelig den virkelighed, som de er udviklet på grundlag af og der er forhold, som 
ikke er inddraget i modellerne. F.eks. såtidspunkt af vintersæd, jordbehandlingsintensitet, 
sygdomsbekæmpelse etc., der har betydning for udvaskningens størrelse. 
 
Det forventes, at der i nærmeste fremtid vil ske en fornyet estimering af parametrene i N-less-modellen. 
I den forbindelse vil det blive undersøgt, om andre parametre med fordel kan indbygges i modellen som 
f.eks. kvælstofbalancen, mængde af organisk kvælstof etc. 

5.2.2. DAISY  

DAISY er en dynamisk model til beregning af kvælstofudvaskning. Fordelen ved denne model er, at det 
er muligt at inddraget flere parametre i beregningen. F.eks. udbytteniveauet på den enkelte 
mark/ejendom, håndtering af afgrøderester, jordbehandling etc. I modsætning til empiriske modeller er 
Daisy-modellen i stand til at simulere betydningen af detaljerede forhold og ændringer som f.eks. 
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husdyrgødningsmængde og –type, udbringningsmetode og –tidspunkt, vanding, tekstur og organisk 
indhold, efterafgrøder, klimavariationer, jordbehandlingsmetode og –tidspunkt. Mange af disse 
sammenhænge er dog ofte ikke valideret.  
 
Der er gennemført beregninger på Tåsinge med N-less og DAISY, som konkluderer, at størstedelen af 
de data, der skal samles ind, er de samme for de 2 modeller. De yderligere data, der er tale om, er data, 
der er af betydning for den beregnede udvaskning. Databehovet vil være en balance mellem 
udvaskningens følsomhed over for en bestemt parameter og den acceptable usikkerhed på resultatet af 
beregningen. I det omfang at parametre er af mindre betydning for udvaskningsberegningen vil de typisk 
kunne standardiseres.  
 
Der pågår pt. et udviklingsarbejde, hvor sigtet er at nå frem til en standardisering og operationalisering 
af DAISY-modellen. Dette arbejde forventes afsluttet medio 2003. Man skal være opmærksom på, at jo 
flere justeringsmuligheder, der blokeres i DAISY af hensyn til standardiseringen, jo mere vil den ligne 
en empirisk model.  
 
I sin nuværende form stiller modellen store krav til brugeren samt et stort tidsforbrug for at kunne 
anvende modellen med sikkerhed.  
 

5.2.3. FASSET  

FASSET er en total bedriftsmodel, som simulerer alle væsentlige flow af kulstof og kvælstof i stald og 
mark. Markmodellen er en dynamisk simuleringsmodel, som simulerer ændringer i produktion, N-
optagelse, og ændringer i jordens indhold af C og N. Endelig simuleres denitrifikation, 
lattergasemission, nitrifikation, N-fixering, N-udvaskning, mineralisering og immobilisering. Modellen 
har vist lovende resultater, men er dog stadig under udvikling og specielt validering. Når valideringen er 
afsluttet vil modellen  blive anvendt i et koncept til fordeling af et målt N-overskud på tabsposter.  Målet 
er et værktøj som kan anvendes ved VVM godkendelser. 
 

5.2.4. Jesper Baks manual 

 
Til beregning af ammoniakdepositionen kan Jesper Baks manual til vurdering af ammoniakeffekter 
benyttes. Den totale ammoniakemission fra den enkelte bedrift beregnet vha. normtal danner 
udgangspunkt for beregningen. DMU er p.t. i gang med at lave en revideret udgave af Jesper Baks 
manual. Modellen vil blive GIS baseret, og vil kunne trække data fra CHR registret, så det bliver muligt 
at lave beregninger for lokale områder set i forhold til belastningerne fra andre ejendomme med 
husdyrproduktion i området. 

5.2.5. Anvendelse af balanceopgørelser  

Anvendelse af næringsstofregnskaber som reguleringsværkstøj er indgående behandlet af 
”balancegruppen”. Her gives nogle enkelte kommentarer vedrørende anvendelse af næringsstofbalancer 
på markniveau. 

Det er mest enkelt og sikrest at udarbejde næringsstofbalancer på bedriftsniveau, hvor 
næringsstofregnskabet opgøres for hele bedriften og ikke opdeles i en stald- og markbalance. Ved 
opgørelsen på bedriftsniveau indgår kun den eksterne omsætning af næringsstoffer samt 
kvælstoffikseringen. Det betyder, at regnskabet kan udarbejdes udelukkende ud fra indberetninger fra 
eksterne leverandører og modtagere af produkter fra bedriften. Skal regnskabet periodiseres kræver det 
imidlertid en ultimo opgørelse af beholdninger på bedriften. En sådan opgørelse er en forudsætning for 
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at opgøre næringsstofregnskabet præcist for et år, mens det har mindre betydning over en årrække fordi 
lagerforskydningerne ”jævner” sig.  

 

Opdeling af kvælstof- og fosforoverskuddet i  en mark- og en staldbalance er betydeligt mere usikkert, 
fordi de interne foderomsætninger på bedriften skal håndteres. Hvis næringsstofregnskab anvendes af 
hensyn til f.eks. vandindvindingsinteresser eller overfladevand, hvor det er kvælstofudvaskningen, der 
ønskes reguleret, er det nødvendigt at foretage en sådan opdeling, for at få den størst mulige 
sammenhæng mellem kvælstofoverskud og kvælstofudvaskning.  

 

Anvendelse af næringsstofregnskaber på markniveau bliver af samme årsager usikkert og kan 
udelukkende dokumenteres/kontrolleres ud fra landmandens oplysninger.  Næringsstofregnskab på 
markniveau kræver, at høstudbyttet, indholdet af næringsstoffer i den høstede varer samt alle tilførsler af 
gødning er kendte. Med hensyn til kontrol af gødningstilførslen på markniveau henvises til tidligere 
afsnit. Opgørelsen af udbytte på markniveau kan også alene foretages af landmanden.  

 

5.3 Praktiske erfaringer  
 

I dette afsnit gennemgås de praktiske erfaringer med at dokumentere N og P tab (eller dokumentation 
ved indsamling og bearbejdning af oplysninger om dyrehold og markdrift) inden for et konkret 
geografisk område/opland. 

5.3.1. Gødnings- og sædskifteplaner 

Plantedirektoratet ligger inde med dataoplysninger med hensyn til forbrug af kvælstof tilnærmelsesvist 
opgjort pr. kommune. Der er p.t. ingen dataoplysninger om fosfor.  
 
Data oplysningerne mht. kvælstof pr. kommune er antal bedrifter, areal i hektar pr. bedrift, samt antal 
kg N pr. bedrift mht. handelsgødning, organisk gødning og husdyrgødning. Endelig foreligger der en 
opgørelse over antal dyreenheder i gennemsnit pr. bedrift og pr. hektar (svin, kvæg og andre). 
 
Data oplysningerne kan anvendes til at give et overblik over hver kommunes belastning mht. 
eksempelvis kvælstofbelastning pr. hektar eller antal dyreenheder pr. hektar. Kommunerne kan 
sammenlignes, og der kan dannes et overblik over hver kommune. 
 
Alternativt kunne man opsummere oplysningerne fra den kommende fælles indberetning, hvor 
oplysningerne pr. markblokniveau kunne summeres over et givent område, som eksempelvis var udpeget 
som særligt følsomt. 
 
Med hensyn til fosfor har Plantedirektoratet på nuværende tidspunkt ingen data. Hvis der indføres en 
fosforregulering svarende til den nuværende kvælstofregulering, vil fosforbehovet kunne opgøres på 
kommuneniveau. Såfremt fosforreguleringen indbefattes i Den fælles indberetning, vil det være muligt 
at opgøre fosforforbruget pr. markblokniveau. Det vil imidlertid kræve, at der udarbejdes en fosfornorm 
pr. afgrøde. På nuværende tidspunkt findes der kun en vejledende fosfornorm. 
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5.3.2. Tilskudsordninger 

I VMPII aftalen indgår MVJ-ordningerne (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger) som et af 
virkemidlerne. Oprindeligt var målet, at der skulle kunne fjernes 1900 tons N/år ved at indgå nye aftaler 
på 88.000 ha landbrugsjord. Den seneste bekendtgørelse om tilskud til MVJ-foranstaltninger har 
forenklet de tidligere tilskudsmuligheder, og på nogle områder er der åbnet op for langt højere 
tilskudsmuligheder, samtidig med, at ordningerne er gjort mere fleksible for den enkelte landmand. 
 
Ordningerne er: 
• Nedsat kvælstoftilførsel 
• Etablering af efterafgrøder 
• Ekstensive randzoner 
• Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer 
• Etablering af vådområder 
 
Ordningerne kan ligesom de tidligere års ordninger bringes i anvendelse på  arealer beliggende i Særligt 
Følsomme Landbrugsområder (SFL), som er udpeget af amtsrådet.  
 
Herudover er der imidlertid åbnet op for visse horisontale MVJ-ordninger, jf. bekendtgørelse om tilskud 
til kvælstofkontrakter og bekendtgørelse om tilskud til grønne regnskaber.  
 
Indgår man en MVJ-aftale i år, træder den i kraft den 1. september 2003 og løber i 5 eller 10 år. Kun 
aftaler om etablering af vådområder løber i 20 år.  
 
MVJ-ordningernes nærmere indhold er beskrevet i rapporten om frivillige virkemidler fra undergruppen 
herom (F4), hvor der også er foretaget en vurdering af ordningernes anvendelse. 
 
Administrationen bygger som hidtil på, at amterne har udpeget SFL-områder og de naturelementer, der 
er omfattet af ordningerne, at ordningerne er frivillige, og at der gennemføres stikprøvekontrol af, at 
forudsætningerne for tilskud opfyldes. 
 
 

5.3.3. VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet)6 
Med baggrund i planlovens VVM-bestemmelser (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 
1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning, som bla. ændret ved bekendtgørelse nr. 
605 af 15. juli 2002) skal der ved ønske om etablering af større husdyrbrug udarbejdes et forslag til 
regionplanretningslinier for husdyrbruget. Forslaget skal ledsages af en redegørelse, der indeholder en 
særlig vurdering af husdyrbrugets virkning på miljøet. Tilsvarende gælder ved ønske om bla. etablering 
af mindre husdyrbrug, men hvor amtet på baggrund af en VVM-screening vurderer, at der er risiko for, 
at det ansøgte vil kunne have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Proceduren for at gennemføre 
VVM-screening fremgår af nedennævnte figur 6.6.2 fra Plandata i Danmark, Erhvervs og 
Boligstyrelsen, maj 2002. 
 

                                                 
6 Afsnittet beskriver alene amternes praksis i forbindelse med behandlingen af VVM-sager. 
Miljøministeriets Landsplanafdeling har ikke foretaget en administrativ gennemgang af 
praksisbeskrivelsen i forhold til gældende regler. 
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Hovedvægten af planlagte udvidelser af husdyrbrug eller nyetableringer falder på grund af størrelsen 
uden for kravet om obligatorisk VVM. Ved en VVM-screening vurderer amterne dog ofte ved ønske 
udvidelser/nyetableringer i det topografiske opland til en sø eller kystområde, hvor den biologiske 
målsætning ikke er opfyldt som følge af for høj fosfor- og/eller kvælstoftilførsel, at der ved 
gennemførelsen af projektet vil være risiko for en væsentlig negativ indvirkning på vandmiljøet. 

 

VVM-screening: VVM-screeningsproceduren er forskellig fra amt til amt, men 

datakilderne der anvendes i forbindelse hermed formodes at være de samme. 

Med baggrund i eksempelvis en ansøgning om udvidelse af en større svineproduktion er der i 
henhold til planloven pålagt amterne at foretage en vurdering af de miljømæssige konsekvenser 
heraf – en såkaldt VVM-vurdering. I relation hertil foretages en vurdering af projektet i forhold til 
betydningen for landskabet, de natur- og miljømæssige forhold, samt for de fremtidige 
landbrugsforhold i området. I forbindelse med VVM-vurderingen tages der hensyn til bl.a. følgende:  

• produktion og opbevaring af husdyrgødning  

• jordtilliggende  

• landskabelig påvirkning og beskyttede naturtyper  

• EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder  

• grundvand og vandløb 

• kulturhistoriske interesser  

• påvirkning i forhold til naboer og næromgivelser og påvirkning af landbrugsstrukturen  
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Tilsvarende vil risikoen for overbelastning af naturområder med luftbåren ammoniak kunne føre til krav 
om beregninger af depositionen. Det betyder, at der, før projektet kan gennemføres, skal udarbejdes en 
VVM-redegørelse, hvor de miljømæssige konsekvenser belyses nærmere.  
 
Vurderingen af nødvendigheden af VVM-redegørelse sker på baggrund af fx en N-less beregning eller 
ved opstilling og sammenligning af en massebalance for fosfor og kvælstof på bedriftsniveau i  før- og 
efter-situationen, og som udarbejdes af landmandens landbrugskonsulent og indsendes til amtet. 
Generelt er der i amterne enten politisk eller administrativt indført krav om nul-løsninger i oplande til 
søer og kystvande, hvor den biologiske målsætning ikke er opfyldt. Nul-løsningen svarer  til, at 
fosforoverskuddet på udspredningsarealerne eller kvælstofudvaskningen i det konkrete opland ikke øges 
efter en udvidelse af husdyrholdet. Ved brug af resultatet fra en sammenligning mellem før- og efter-
situtationen vil der være tale om et worst case scenarie. Det skyldes, at man ikke ved opstilling af en 
massebalance eller N-less beregning kan estimere, hvor meget kvælstof eller fosfor der vil nå frem til det 
pågældende vandområde, idet forhold som jordens reduktionspotentiale, denitrifikation igennem 
vandløbssystemet, jordens fosformætning, makroporeflow m.m. har indflydelse. 
 
Ved større udvidelser eller nyetableringer, som er omfattet af en obligatorisk VVM-pligt stiller amterne 
undertiden tilsvarende krav om nul-løsning for fosforoverskud og/eller kvælstofudvaskning inden for 
oplande til søer og kystvande, hvor den biologiske målsætning ikke er opfyldt. Der anvendes typisk til 
dokumentation de samme beregningsmetoder som i VVM-screeninger.   
Naturklagenævnet har i en række afgørelser taget stilling til dokumentationskravene og har bl.a. afgjort, 
at valget af metode til beregning af miljøpåvirkninger falder inden for rammerne af det faglige skøn, 
som Naturklagenævnet normalt ikke kan anfægte ved den retlige efterprøvelse af amternes VVM-
afgørelser. 
 
Der gennemføres ikke i dag dokumentation og kontrol af, hvorvidt vilkårene i en VVM-tilladelse (eller 
en VVM-vurdering, der ikke indarbejdes i en miljøgodkendelse) overholdes. 
 
Der henvises i øvrigt til Ålborg Universitetscenters rapport til Landsplanafdelingen: Udbyttet af VVM - 
Evaluering af VVM i Danmark, marts 2003.  
 
Miljøministeriet har i sommeren 2003 udsendt  ændrede regler for VVM vedrørende husdyrbrug for så 
vidt angår etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug med op til 100 dyreenheder. 
 
 

5.3.4 Spildevandsrensning i det åbne land 

Reglerne om forbedring af spildevandsrensningen for den spredte bebyggelse er et eksempel på en 
differentieret regulering af en diffus belastning inden for et konkret geografisk område. I forbindelse med 
implementering af loven er der politisk valgt et dokumentationsniveau, som er skrevet ind i reglerne. 
 
Udledninger fra den spredte bebyggelse er karakteristisk anderledes end større spildevandsudledninger. 
For større spildevandsudledninger kan der typisk konstateres en påvirkning direkte ved udledningsstedet, 
hvis f.eks. vandkvaliteten måles op- og nedstrøms i et vandløb. Dette vil typisk ikke være muligt for 
enkeltejendomme, hvor det i mange tilfælde vil være den summerede påvirkning fra flere små 
udledninger, der giver forureningspåvirkningen i vandløb eller søer. 
 
De konkrete dokumentationskrav ved påbud 
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I spildevandsbekendtgørelsen er der fastlagt hvilke forudsætninger der skal være opfyldt ved meddelelse 
af påbud om forbedret spildevandsrensning hos den enkelte lodsejer:  

• Ejendommens afløbsforhold og hvor til der udledes skal være kortlagt 
• Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af recipienten, hvortil der udledes, og 
• Recipienten, der udledes til skal være forurenet af spildevand fra spredt bebyggelse i et omfang, der 

gør, at den ikke opfylder vandområdets målsætning 
 
I vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen er forudsætningerne gennemgået nærmere. F.eks. skal 
kommunalbestyrelsen have sikkerhed for, at ejendommen faktisk bidrager til forureningen af et 
vandområde, og at målsætninger for dette vandområde ikke er opfyldt. Derfor skal det modtagende 
vandområde være fastlagt.  
 
Afløbsforholdene på den enkelte ejendom bør allerede fremgå af de kommunale registre. 
Kommunalbestyrelsen skal dog være opmærksom på, at såfremt der er angivet en forkert recipient i et 
påbud om forbedret spildevandsrensning, vil forudsætningerne for påbudet bortfalde.  
 
Ejendommens udledning skal alene bidrage til faktisk forurening af et nedstrømsliggende vandområde. 
Det bemærkes, at det i den forbindelse er underordnet, om det er det vandområde, der umiddelbart er 
modtager af spildevandet, eller et vandområde, der i sidste ende bliver modtager af spildevandet. - Der 
kan eksempelvis være tale om umiddelbar udledning til et vandløb, der opfylder målsætningen - men 
hvor vandløbet løber ud i en sø, der er forureningspåvirket, og hvor målsætningen ikke er opfyldt.  
Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af den 
omhandlede recipient er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller 
andet omfang. 
 
Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er 
dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser.  
 
Forureningen af recipienten skal være dokumenteret ved en bedømmelse af miljøkvaliteten i relation til 
den aktuelle målsætning for vandområdet. 
Kommunerne har i relation til dette krav, rejst et spørgsmål om, hvordan man skal retshåndhæve påbud 
givet i et opland udlagt med krav om renseniveau, overfor grundejere, der ikke har efterkommet et påbud 
om forbedret rensning, hvis målsætningen for recipienten er opfyldt inden fristen for påbudets 
efterkommelse, som følge af at de øvrige grundejere i oplandet har efterkommet kommunens påbud. 
Det er i denne situation Miljøstyrelsens opfattelse, at det er en tilstrækkelig forudsætning, at 
forureningen af recipienten er dokumenteret på tidspunktet for spildevandsplanen, da det er summen af 
en række små tilledninger, der giver effekten i det modtagende vandområde. Der kan naturligvis være 
forudsætninger, der har ændret forholdene for vandområdet væsentligt - og som øver så stor indflydelse 
på opfyldelse af recipientkvaliteten, at der må tales om ændrede forudsætninger i forbindelse med den 
konkrete påbudsgivning, men udgangspunktet er, at ingen som ovenfor omtalt har en forureningsret, 
hvorfor det meddelte påbud fortsat har gyldighed og skal retshåndhæves.  
 
Det følger også af den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning - at ensartede udledere som 
udgangspunkt skal behandles ens, hvorfor manglende efterkommelse af et påbud ikke bør føre til, at 
grundejeren, i forhold til andre ensartede grundejere i området, der har efterkommet kommunens påbud, 
"stilles bedre" ved den manglende efterkommelse.  
 

5.4 Konklusion 
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I indsatsområder af varierende størrelse vil det være nødvendigt at skulle gennemføre reguleringer, hvor 
der i alt fald for en del arealet er behov for dokumentation og kontrol på markniveau. Landmandens 
dokumentation er forholdsvis enkel og kan ske i form af dyrkningsjournaler og lignende. Kontrol heraf 
er derimod usikker og skal ske som fysisk kontrol. Ved fysisk kontrol herunder evt. satellitfoto er det 
nemmest at kontrollere, at arealer er udtaget af landbrugsdrift og til dels udlæg om efteråret. Derimod er 
kontrol af udspredte gødningsmængder, jordbehandling etc. betydeligt vanskeligere, og vurdering af 
miljø- og natureffekt kræver gennemførsel af modelberegninger. 

Det er kun i meget begrænset omfang muligt at kontrollere tabet af næringsstoffer fra marken direkte 
med målinger. N-min-målinger om efteråret bruges dog i et vist omfang hertil. 
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6. Hvilket dokumentationsniveau er krævet for at gennemføre en effektiv 
bedriftskontrol  

 

6.1 Plantedirektoratets nuværende kontrolsystem  
Plantedirektoratet gennemfører en fysisk- og administrativ kontrol af jordbrugerne med hensyn til 
gødningsregnskaber, harmoniregler, gødningsplaner, markplaner, MVJ-miljøordningerne, 
hektarstøtteoplysningerne, økologireglerne, dyreordningerne, mm. Oplysningerne anvendes i 
Plantedirektoratet og videregives til Direktoratet for FødevareErhverv. Endvidere får amter, kommuner, 
og andre myndigheder ofte også oplysningerne, der i det nuværende system baseres på oplysninger 
koblet til bedriftsenheden. Det er ikke muligt, at koble oplysninger direkte til markniveau. Oplysninger 
på bedriftsniveau kan ud fra gennemsnitsbetragtninger beregningsmæssigt fordeles på markniveau. 
 
Projektgruppen for fællesdata i landbrugsforvaltningen har analyseret og beskrevet anvendelsen af 
landbrugsdata hos forskellige offentlige myndigheder og kom frem til at både Kommunernes 
Landsforening og Amtsrådsforeningen især er interesseret i data på markniveau, hvis de skal 
gennemføre en effektiv kontrol. 
 
Kommunernes Landsforening er interesseret i Plantedirektoratets oplysninger i gødningsregnskaberne, 
men især i mark- og gødningsplanerne, som dog ikke skal indsendes til PD. Med den fælles indberetning 
vil KL dog kunne trække flere oplysninger på markniveau. KL var også interesseret i markkort, og disse 
oplysninger har FVM også fra den fælles indberetning. Det skal dog bemærkes, at det kun er få 
jordbrugere som p.t. indsender elektroniske markkort. 
 
Amtsrådsforeningen er mest interesseret i data vedrørende gødningsproduktion/indkøb og dennes 
gødningsanvendelse på de enkelte marker, dvs. markniveau data. 

6.2 Kommunernes nuværende kontrolsystem  
Kommunen udfører en administrativ og fysisk kontrol af bedriftens dyrehold, gødningskapacitet, 
byggeri af stalde og gødningsopbevaringsanlæg. Desuden kontrolleres bedriftens forurening i forhold til 
det nære miljø. Det vil således som oftest være kommunen, der bliver involveret i klager over den 
enkelte bedrift (fx klager over udbringning af gylle, klager over gener fra lugt og ammoniakafdampning 
m.v.). 
 
Kommunen har ved sine tilsyn på bedriften mulighed for at kontrollere, at dyreholdets størrelse og 
staldsystemer er i overensstemmelse med det anmeldte, og om vilkår i en eventuel godkendelse er 
efterkommet. 
 
Kommunen kan i forbindelse med tilsynet anmode om at få fremvist dokumentation i form af 
slagteriafregninger, afleveringer til destruktionsanstalt, foderleverancer, fodersammensætning m.v. 
Dokumentationen kan om nødvendigt indhentes vha. et § 72 påbud i Miljøbeskyttelsesloven. 
 
I en miljøgodkendelse kan der stilles krav om, at en sådan dokumentation skal foreligge fx sammen med 
en driftsjournal – eller at dokumentationen periodisk skal fremsendes til kommunen. 
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Denne form for indhentning af dokumentation vil i høj grad afhænge af landmandens samarbejdsvilje – 
da man selvsagt ikke har administrativ mulighed for at udstede et § 72 påbud i ret mange sager, og det 
kun er et fåtal af bedrifter, der er miljøgodkendelsespligtige.  
 

7. Hvilken dokumentation er nødvendig for at gennemføre en 
måling/evaluering af indsatsen 

7.1 Måling i vandområder 
 
Separat måling af virkningerne i vandområderne af VMPIII tiltag kompliceres af, at der også sker andre 
tiltag til reduktion af eutrofieringspåvirkninger og/eller at effekter af tidligere indsatser slår igennem 
med forsinkelse. Disse andre tiltag kan både være tiltag i Danmark og i nabolandene. Naturbetingede år 
til år variationer, især forårsaget af forskelle i vejrforhold, vanskeliggør også en entydig vurdering af 
sammenhænge mellem tiltag og effekt i vandområderne. 
 
Jo større ændringer i næringssalttilførsler som følge af VMPIII tiltag, desto større mulighed vil der være 
for at måle den konkrete virkning heraf i vandområderne. Muligheder for at måle de økologiske 
virkninger og den nødvendige indsats herfor kan anskueliggøres ved sammenligning med det nuværende 
NOVA overvågningsprogram til at eftervise virkningerne af de hidtidige tiltag til at mindske 
eutrofieringen af danske vandområder. Først efter ca. 10 års målinger og efter en reduktion af 
kvælstofudvaskningen på mere end ca. 20 % i gennemsnit var det muligt at konkludere ud fra 
målingerne, at der er sket et signifikant fald i den generelle udvaskning og i tilførslen til marine områder. 
Samtidig er der sket en formindskelse af eutrofieringspåvirkningen, især i fjorde. Dette kan formentlig i 
høj grad tilskrives den mindskede kvælstoftilførsel, men også den mindskede fosfortilførsel (som følge 
af spildevandsrensning) har bidraget til at mindske eutrofieringspåvirkningen .  
 
Som følge af disse naturgivne vanskeligheder med at måle og henføre forbedringer i vandområder til 
VMPIII tiltag må dokumentation af virkningerne af VMPIII tiltag hovedsageligt basere sig på 
vurderinger ud fra næringssaltbalancer og modelberegninger. Resultaterne heraf må så sammenholdes 
med udviklingen i næringssalttransport, stofomsætninger og økologiske forhold i vandområder, der 
indgår i det kommende NOVANA overvågningsprogram for herigennem at vurdere effekterne af 
VPMIII tiltag på tilstanden i vandområderne. Gennem landsdækkende monitering opnås dermed dels 
kendskab til de generelle udviklinger i tab af næringssalte fra landbrugsdrift, dels kendskab til de 
generelle sammenhænge mellem næringssalttilførsel og miljøtilstand i de forskellige typer af 
vandområder, herunder grundvandsmagasiner. 
 
Vurdering af virkningerne i det enkelte vandområde, f.eks. et grundvandsmagasin, en sø eller en fjord, 
gennemføres på tilsvarende vis mest hensigtsmæssigt ud fra næringssaltbalancer og modelberegninger 
baseret på de konkrete driftsændringer i oplandet til vandområdet sammenholdt med de målte 
udviklinger i næringssalttransport, stofomsætninger og økologiske forhold i vandområdet. Resultater fra 
de landsdækkende moniteringsprogrammer (NOVANA) og af de undersøgelser af årsagssammenhænge 
og stofomsætning i vandkredsløbet, som i øvrigt foretages, vil stedse give bidrag til forbedring af 
modeller til forudsigelse af virkning af ændrede næringssaltudvaskninger. I forbindelse med målinger af 
de økologiske forhold og kildeopsplitning af næringssalttilførsel til konkrete vandområder med 
miljøproblemer vil disse modeller være et nødvendigt støtteværktøj til forudsigelse af virkningen af 
mulige tiltag, men konkrete undersøgelser af det enkelte problemvandområde vil normalt være 
nødvendigt for at kunne forudsige virkningen af en bestemt indsats. 
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De Vanddistrikter, der skal etableres efter EU Vandrammedirektivet i løbet af 2003, skal ifølge 
direktivet gennemføre de nødvendige undersøgelser af vandområder, hvor målsætningen ikke er opfyldt 
for at udarbejde og gennemføre de nødvendige indsatsplaner, så at målsætningen bliver opfyldt. Disse 
indsatsplaner skal omfatte alle typer af forureningspåvirkning, herunder udvaskning af næringssalte som 
følge af dyrkning af jorden og de fysiske påvirkninger af vandområder, f.eks. vandløbsregulering og –
vedligeholdelse.  
 
Undersøgelserne af vandområder, som er i risiko for ikke at opfylde målsætningen, skal være 
operationelle fra udgangen af 2006 og indsatsplaner, der fører til målsætningsopfyldelse skal være 
endelig vedtaget med udgangen af 2009 og gennemført i 2012. 
 
Områder med direkte dokumentationsmuligheder af virkning 
En mere direkte vurdering af de økologiske virkninger af VMPIII indsats kan foretages i særlige 
tilfælde, hvor der er snæver sammenhæng mellem indsats og effekt. Dette kan f.eks. være en 
bedømmelse af de naturmæssige kvaliteter på ådalsarealer, der er udtaget af omdrift som et VMPIII 
tiltag eller konsekvenserne af mere naturlignende forhold på en vandløbsstrækning muliggjort gennem et 
konkret VMPIII tiltag. 
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8. Reguleringsmæssige forudsætninger for en regional baseret regulering 

Som omtalt i kapitel 3 er det forskellige kriterier, der fastlægger grundlaget for en udpegning af et 
område, hvor der ønskes en særlig indsats. Der kan være  tale om, at der ønskes en ekstra beskyttelse af 
henholdsvis grundvand, overfladevand eller natur - flora eller fauna, og der kan være tale om forskellige 
metoder til fastlæggelse af det konkrete område og valg af virkemidler.  
 
Områdeudpegninger i Regionplanen- som basis for en regional baseret regulering 
For at kunne gøre brug af en regional baseret regulering, er det i forhold til grundvandsbeskyttelse og 
beskyttelse af  internationale naturområder krævet, at områderne præcist skal fremgå af amternes 
regionplaner. Tilsvarende skal den recipientkvalitet, som er besluttet for de enkelte recipienter fremgå af 
regionplanen, for at der kan meddeles påbud om en forbedret spildevandsrensning, jf. afsnit 5.3.4 om 
spildevandsrensing i det åbne land. 
 
For områder der i regionplanen er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser, og hvor der 
for et nærmere specificeret område er udarbejdet en indsatsplan, gælder at der skal være foretaget en klar 
identifikation af området. For de aktiviteter, der kan reguleres og som ikke kompenseres, fremgår det af 
bemærkningerne til lovforslaget om beskyttelse af drikkevandsressourcer og vandforsyning (L 56 1997-
98) at det er en forudsætning, at ejere i indsatsområder skal sikres en tilfredsstillende information om, 
hvorvidt de er beliggende i et sådant område, og det foreslås, at der skal foretages en individuel 
underretning herom. 
 
I forbindelse med VVM-vurderinger af landbrugsejendomme beliggende i områder med særlige 
drikkevandsinteresser kan det konkluderes, at Naturklagenævnet i nogle sager lægger til grund, at det 
ikke er et tilstrækkeligt grundlag, at området alene er udpeget som område med særlig 
drikkevandsinteresse, men at der skal være tale om et fuldt identificeret område, hvor en 
ekstrabeskyttelse af området er godtgjort. 
 
For områder, der i Regionplanen tænkes udpeget ud fra generelt fastsatte kriterier f.eks. jordtyper, 
kendes ikke fortilfælde herfor. 
 
Bestemmelser i generelle (nationale) regler – som grundlag for en regional baseret regulering 
I Plantedirektoratets regler for gødningsplanlægning er der i dag indeholdt differentierede 
afgrødenormer for 4 kategorier af jordtyper. I dag er det landmanden selv, der en gang for alle fastsætter 
den enkelte marks jordtype. Et alternativ hertil er, at det ud fra jordartskort nævnt i afsnit 3.3.1 risiko for 
tab af fosfor eller lignende i en bekendtgørelse fastlægges, hvilken jordtype, hver enkelt markblok i 
GLR-systemet karakteriseres ved. Dernæst kan man fastlægge en gødningsnorm, der relaterer sig til den 
enkelte markblok, der har den nævnte jordtype.  
 
Digitale kort kan også vise, hvor der gælder opstrammede regler. En sådan fremgangsmåde er f.eks. 
anvendt i forbindelse med fastlæggelse af jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder op igennem 1990´erne. 
Der blev således for hvert område udarbejdet en bekendtgørelse, der vha. et kortbilag og tilhørende 
matrikelangivelse afgrænsede området, hvor særlige regler for menneskelig aktivitet skulle gælde (fx 
Bekendtgørelse om Kalvø Vildtreservat udarbejdet i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning) 
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9. Eksempler på dokumentationsbehov ved mulige virkemidler i en 
VMPIII-indsats 

Dokumentationsgruppen har  i dette kapitel analyseret dokumentationsbehovet for nogle udvalgte 
virkemidler, der eventuelt kunne blive inddraget i de videre beregninger af miljøeffekt og miljømæssige 
konsekvenser. I bilag 1 opregnes hovedparten af de virkemidler, som de øvrige undergrupper arbejder 
med og heri er også skematiseret eventuelle muligheder for kontrol og dokumentation. Oversigten er 
udarbejdet af formænd for de øvrige undergrupper , idet det skal bemærkes, at der ikke efter 1. juni 2003 
er gennemført konsekvensrettelser affødt af eventuelle efterfølgende ændringer i rapporterne fra de 
øvrige tekniske undergrupper. 
 
I blandt disse virkemidler har dokumentationsgruppen valgt 10 ud til nærmere dokumentationsmæssig 
analyse. 
 
Det drejer sig om: 

1. Regulering af fosforanvendelse 
2. Fastsættelse af N-normer på blokniveau 
3. Krav om dokumentation for afvigende produktionsforhold 
4. Lokalt skærpede regler for brug af husdyrgødning 
5. Lokale regler for N og P anvendelse 
6. Afgifter 
7. Balanceregnskaber  
8. Dyrkningsfrie bræmmer 
9. Udtagning af omdriftsarealer i omdrift 
10. Rensning af afkast 

  
Den dokumentationsmæssige analyse fremgår af de efterfølgende afsnit, idet det skal fremhæves, at 
forslagenes nummerering ikke er udtryk for en indbyrdes prioritering af forslagene. 

 

9.1 Regulering af fosforanvendelse 
En virksomheds fosforanvendelse kan beskrives ved en årlig opgørelse af virksomhedens forbrug af 
fosforholdig gødning (husdyrgødning, handelsgødning, slam mv.) sat i forhold til et givent tilladt 
forbrug af fosfor.  
 
Fosforanvendelsen kan opgøres årligt eller som gennemsnit over f.eks. en 3-årig periode. En årlig 
regulering vil kontrolmæssigt være det enkleste, men det betyder, at virksomheder ikke inden for en 
given planperiode kan udbringe gødning med højt fosforindhold på hele arealet. En sådan stor årlig 
tilførsel efterfulgt af 1-2 år uden fosfortildeling vil ellers være miljømæssigt og gødskningsmæssigt 
forsvarlig. Såfremt der vælges en regulering, der giver bedrifterne mulighed for at opfylde kravene til 
udbringning af fosfor som gennemsnit over f.eks. 3 år, således som det fremgår af den nugældende 
slambekendtgørelse, skal der indføres en ”fosfor-konto” i bedriftens gødningsregnskab. Dette kan blive 
særdeles vanskeligt at håndtere, hvis virksomheden sælger/køber/forpagter landbrugsarealer i 
kontrolperioden. Erfaring fra kontrollen af 6 % efterafgrøde, der strækker sig over flere planperioder, 
viser, at ganske mange bedrifter har løbende ændringer i jordtilliggendet. 
 
Det er nedenfor forudsat, at samtlige jordbrugsvirksomheder omfattes af enslydende regler om 
fosforanvendelse, idet det ellers vil være særdeles vanskeligt at beskrive overførslen af fosfor mellem 
grupper af virksomheder, der er omfattet af forskellige regler. 
 
Forbrug af fosforholdig gødning 
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En virksomheds forbrug af fosforholdig gødning kan opgøres som summen af den modtagne 
gødningsmængde og egenproduktion af husdyrgødning, korrigeret for lagerforskydninger. 
 
Modtagelse af fosforholdig gødning kan dokumenteres ved indberetninger fra gødningsleverandørerne, 
svarende til de indberetninger der p.t. afgives om leverancer af kvælstof. Det drejer sig primært om 
indberetninger fra grovvarefirmaer og fra leverandører af anden organisk gødning f.eks. slam og om 
indberetninger fra jordbrugsvirksomheder om overførsel af gødningsstoffer til andre 
jordbrugsvirksomheder. Herudover skal der for biogas- og forarbejdningsanlæg indberettes hvilke 
gødningsmængder, der er modtaget fra/afsat til de enkelte virksomheder. 
  
Virksomhedens produktion af fosfor i husdyrgødning kan beregnes på baggrund af husdyrproduktionens 
størrelse samt Normudvalgets årlige indstilling af fosforindholdet i husdyrgødning. Normudvalget 
indstiller normer for fosforindhold i husdyrgødning på baggrund af standardforudsætninger om 
produktionsforholdene, herudover indstilles korrektionsformler, så husdyrgødningens indhold af fosfor 
kan korrigeres på baggrund af de aktuelle produktionsforhold som f.eks. fodereffektivitet.  
 
Lagerforskydninger på virksomheden beskrives ved årlige oplysninger fra virksomheden om slutlagre.  
 
Maksimalt tilladt forbrug af fosfor 
Beregning af fosforkvoten kan baseres på flere principper, hvortil der knytter sig forskellige 
dokumentationskrav. 
 
Såfremt kvoten fastsættes som en given mængde fosfor pr. arealenhed uafhængigt af faktorer som f.eks. 
afgrødevalg, jordtype og fosfortal, vil der udelukkende være behov for at beskrive virksomhedens 
samlede dyrkede og udtagne areal. Såfremt jordtype og fosfortal skal indgå ved fastsættelsen af 
fosfornormen, er der behov for at beskrive dokumentationskrav til disse størrelser. 
 
Såfremt afgrødevalget og evt. udbytteniveauet skal indgå ved fastsættelsen af fosforkvoten bliver 
kvoteberegningen betydeligt mere kompliceret, og der stilles større dokumentationskrav. Afgrødevalget 
kan beskrives ved ansøgning om hektarstøtte, mens dokumentation for højere udbytter end 
standardudbyttet forudsætter faktura for afsætning, hvilket hidtil kun har været accepteret, såfremt det 
drejede sig om fakturaer fra foderstofvirksomheder. Herudover er der et ønske fra erhvervet om, at 
faktura på leverancer mellem virksomheder eller oplysning om opfodring af egne produkter vil kunne 
anvendes som dokumentation for udbytteniveau. 
 
Endelig vil fosforkvoten kunne gøres afhængig af, hvorvidt der fjernes halm fra markerne (P-indhold i 
hal er 0,00068 kg P/kg tørstof). Et forhold, det vil være vanskeligt for virksomhederne at dokumentere 
og vanskeligt for kontrolmyndighederne at kontrollere, selv ved besøg på bedriften.  
 
Forbud mod P-tilførsel/særlige krav til afgrødevalg 
En alternativ metode til at regulere fosforanvendelse vil være, at forbyde P-tilførsel og/eller stille særlige 
krav til afgrødevalg. En dokumentation af, at der ikke er tilført fosfor kan ske ved landmandens 
underskrift, og dokumentation af dyrkning af en særlig afgrøde eksempelvis med stor fosforoptagelse, 
kan ske med markkontrol eller evt. ved billeddokumentation. 
 

9.2 Fastsættelse af N-normer på blokniveau 
Med en eventuel overgang til en ordning om gødningsplanlægning baseret på hektarstøttens markblokke 
(som foreslået af gødningsplangruppen) vil det teknisk set være muligt, at opstille standardudbytter på 
blokniveau ud fra blandt andet udbytteniveau i de enkelte afgrøder opgjort på amter evt. under 
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inddragelse af klimavariationer. Mere differentierede standardudbytter fastsat ud fra fagligt 
veldokumenteret grundlag vil give mere differentierede kvælstofnormer. Normudvalget som består af 
repræsentanter fra Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser, Dansk 
Landbrugsrådgivning, Landscentret og Plantedirektoratet ser positivt på idéen, men finder at 
konsekvenserne af en sådan ændret fastsættelse af standardudbytter og dermed kvælstofnormer skal 
afdækkes nærmere for at belyse størrelsen af omfordelingen af næringsstoffer i landet og dermed de 
driftsøkonomiske konsekvenser heraf for landbruget. Danmarks JordbrugsForskning finder umiddelbart, 
at det er teknisk muligt at koble ovenstående oplysninger til blokregisteret.  

De miljømæssige konsekvenser skal ligeledes afdækkes nærmere, men det er interessant om der med en 
sådan ændret normfastsættelse kan opnås en fordeling af næringsstoffer, der er bedre afpasset til 
afgrødernes optagelse af næringsstof og som er mere miljømæssig hensigtsmæssig end det nuværende 
setup for kvælstofnormer. En normindstilling hvor standardudbytter og dermed normer er fastsat ud fra 
flere lokale forhold forudsætter, at grundlaget for den højere grad af differentiering fremgår klart. Det er 
blandt andet styrken af denne dokumentation som skal analyseres nærmere inden det kan komme på tale 
at overgår til mere differentierede normer. Endvidere vil der være behov for en nærmere analyse af de 
administrative konsekvenser ved at overgå til fastsættelse af N-normer på blokniveau. 

9.3 Krav om dokumentation for afvigende produktionsforhold 
For den enkelte virksomhed er kvælstofkvoten fastsat på baggrund af forudsætning om, at der opnås 
standardudbytter. Tilsvarende beregnes produktionen af kvælstof i husdyrgødning på baggrund af 
forudsætning om standardproduktionsforhold. På de enkelte virksomheder kan der korrigeres i forhold 
til standardforudsætningerne, såfremt der foreligger faglig fastlagt dokumentation for afvigende 
produktionsforhold.  

Et forslag går ud på, at standardforudsætningerne ændres, således at flere virksomheder vil have ønske 
om at korrigere i forhold hertil. Et andet forslag er, at der stilles krav om korrektion i forhold til 
standardforudsætningerne. I begge tilfælde vil der være behov for dokumentation for afvigende 
produktionsforhold. 

For nærværende kan højere udbytteniveau udelukkende dokumenteres ved fakturaer på salg af afgrøde 
til foderstofvirksomheder. Det er imidlertid et stort ønske fra erhvervet, at dokumentation også kunne 
være faktura for salg mellem landbrugsvirksomheder eller oplysning om opfodring af egne produkter. 
Det vil være vanskeligt at kontrollere de omhandlede mængder ved overførsler mellem virksomheder og 
ved opfodring i egen bedrift. 

Dokumentationskravene ved korrektion af kvælstofindholdet i husdyrgødningen vedrører to typer af 
korrektioner: dels korrektion for afvigende størrelse af produktionen dels for afvigende fodereffektivitet. 
Ved afvigende produktionsstørrelse, f.eks. højere indgangsvægt eller lavere slagtevægt, kræves 
dokumentation i form af faktura på salg/køb af dyr med angivelse af størrelsen af dyrene. Ved afvigende 
fodereffektivitet kræves dokumentation i form af ydelses/effektivitetskontrol for mindst en 3-
månedersperiode (perioden på 3 måneder er valgfri inden for en given 12-måneres periode). Sidstnævnte 
dokumentationskrav vurderes at være for upræcist, idet 3 måneder er for kort et interval i forhold til den 
periode, hvori der korrigeres. 

9.4 Lokalt skærpede regler for brug af husdyrgødning 
I de tilfælde, hvor der lokalt ønskes en mindre næringsstofbelastning fra husdyrgødning kan man vælge 
enten at begrænse den udbragte mængde i det lokale område, svarende til en skærpelse af 
harmonireglerne, eller at hæve kravet til udnyttelsen af kvælstof i husdyrgødningen.  
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En lokal skærpelse af harmonireglerne ville umiddelbart være lettest at kontrollere, idet der kan beregnes 
et tilpasset harmonikrav for områdets virksomheder. For virksomheder, der både har marker i blokke 
med skærpede krav og marker i blokke med generelle krav, vil det ikke være muligt at kontrollere, 
hvordan husdyrgødningen fordeles inden for virksomhedens arealer. Lokalt skærpede harmonikrav vil 
dog sikre, at den samlede husdyrgødningsmængde, der er til rådighed for udbringning inden for den 
samlede virksomhed, bliver mindre. 
 
Et skærpet udnyttelseskrav til kvælstofindhold i husdyrgødningen vil især være svært at håndtere på 
virksomheder, der både har marker i blokke med skærpede krav og marker i blokke, hvor der er 
generelle krav, idet det gennemsnitlige udnyttelseskrav vil afhænge af, hvordan husdyrgødningen 
fordeles på de enkelte blokke. Det vil derfor ikke være muligt direkte at kontrollere, at mængden af 
næringsstoffer, der skal indgå i gødningsregnskabet er beregnet korrekt. En skærpelse af 
udnyttelseskravene på blokniveau vil dog sandsynligvis bidrage til, at den samlede gødningsmængde, 
der er til rådighed bliver mindre for jordbrugsbedrifter i sårbare områder. Alternativt kunne man 
fastlægge udnyttelseskravene til husdyrgødningen på bedriftsniveau på baggrund af en vurdering af 
udbringningsmulighederne på den samlede bedrift, svarende til en forholdsmæssig fordeling af 
husdyrgødningen i de enkelte blokke.  
 

9.5 Lokale regler for N og P anvendelse 
I de tilfælde hvor der ønskes en mindre næringsstofbelastning lokalt i sårbare områder vil det være 
muligt, at skærpe de virkemidler, der indgår i den landsdækkende regulering, f.eks. ved fastsættelse af 
mindre fosforkvoter eller via øgede krav til harmoniforhold. Lokal skærpelse af elementer, der indgår i 
den landsdækkende regulering af gødningsforbruget vil kunne inddrages i kontrollen af 
gødningsregnskaberne, hvis de skærpede krav lægges ind i en GIS-løsning, der er tilknyttet blokregistret. 
 
For virksomheder, der både har marker i blokke med skærpede krav og marker i blokke med generelle 
krav, vil det ikke være muligt at kontrollere, hvordan gødningen fordeles inden for virksomhedens 
arealer. Lokalt skærpede krav vil dog sikre, at den samlede gødningsmængde, der er til rådighed for 
udbringning inden for den samlede virksomhed, bliver mindre. Det vurderes, at der kun er yderst 
begrænset incitament til en omfordeling af gødningen i forhold til normerne for de enkelte marker, idet 
gødskningsnormerne er fastsat under økonomisk optimum. 
 

9.6 Afgifter 
Afgifter og kvoter er generelle virkemidler. Lokal eller regional regulering af anvendelsen af fosfor og 
kvælstof lader sig vanskeligt gøre ved afgifter eller kvoter. Der kan alene tages regionale eller lokale 
hensyn ved uddeling af kvoter, således at for særligt følsomme områder uddeles en mindre kvote. 
Systemet kan imidlertid ikke hindre, at der opkøbes kvoter eller sælges kvoter ved spredning af kvælstof 
eller fosfor på særligt følsomme områder eller på den enkelte bedrift.  
 

9.7 Balanceregnskaber 
Ved anvendelse af balanceregnskaber på bedriftsniveau vil de vigtigste data i de fleste tilfælde kunne 
leveres af leverandører, fx gødningsfirmaer, og aftagere, fx mejerier. Disse data må anses for at være 
meget sikre. Samtlige data, som er indberettet til den aktuelle kontrolbedrift, forelægges landmanden til 
kontrol/godkendelse. Landmanden påfører eventuelle manglende oplysninger. De manglende 
oplysninger, som landmanden nødvendigvis selv må anføre, kan være handel med husdyrgødning og 
produkter imellem landbrugsbedrifter. 
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Med landmandens godkendelse må det forventes, at alle data er veldokumenterede. Dette gælder også 
ved handel mellem landmænd, når der foreligger en skriftlig aftale, idet parterne har en fælles interesse i, 
at afgivne oplysninger er korrekte. Der vil normalt ikke være behov for et ekstra vurderings- og kontrol-
led.   
 
Ved  krav om fordeling af overskud på tabsposter vil estimering af ammoniakemission og/eller 
udvaskning af næringsstoffer være de centrale elementer. Til disse beregninger skal der anvendes 
forskellige modelværktøjer. Størrelsen  af tabsposterne vil være behæftet med større usikkerhed end 
balance/overskud på bedriftsniveau. Dokumentation vil kunne opnås ved at vælge forskellige 
uafhængige modelværktøjer og metoder samt ved at foretage en overordnet vurdering af  de enkelte 
tabsposter i lyset af bedriftens eller grupper af bedrifters særlige karakteristika. 
 
Ved anvendelse af ”Balancemetoden” til regulering er udgangspunktet en enkel, overordnet målstyring, 
hvor overskud - eller evt. udvaskningen - skal være lavere end en fastsat grænseværdi. Landmanden 
vælger derefter selv de virkemidler, som vil være de mest hensigtsmæssige på den aktuelle bedrift. 

  

9.8 Dyrkningsfrie bræmmer  
Etablering af dyrkningsfrie bræmmer med vedvarende plantedække er et virkemiddel, der især kan 
bruges til at mindske tilførslen af fosfor og jord til vandløb, søer og fjorde. Ved de fleste danske vandløb 
er der lovkrav om, at der skal være mindst 2 m udyrkede bræmmer. Ved stor, overfladisk afstrømning 
fra ovenfor liggende marker vil en 2 m bræmme ofte ikke være tilstrækkelig til at forhindre 
overfladevand med jordpartikler og fosfor i at strømme ud i vandløb og herfra til nedstrøms søer og 
fjorde. Hertil kommer, at den fosformængde, der skylles ud til vandløb uden bræmmekrav, virker lige så 
forurenende i nedstrøms søer og fjorde, som hvis den var strømmet til vandsystemet et sted med 
bræmmekrav. 
 
Dokumentation for etablering af bræmmer af en nærmere fastsat bredde på forud fastsatte strækninger 
sker enkelt gennem visuel inspektion eller ved hjælp af luftfotos. Dokumentation af 
tilbageholdelseseffekten for fosfor og jord dokumenteres ved visuel inspektion. Det registreres, om 
overfladisk afstrømning fra tilgrænsende marker er brudt gennem bræmmen, og om der har været 
eroderende afstrømning med aflejring af erosionsmateriale ned til bræmmen eller i bræmmen. 
 
Dokumentationen kan eksempelvis ske ved, at der i hektarstøtteansøgningen kan ske en markering af, 
hvorvidt den enkelte jordbruger har udyrkede bræmmer. 
 

9.9 Udtagning af omdriftsarealer af omdrift 
Virkemidlet ”Udtagning af arealer af omdrift” med driftsændring til skov, ekstensiv græsning eller helt 
uden drift (fri succession) er det mest effektive middel til at mindske udvaskning af næringssalte. En 
vigtig naturmæssig gevinst er også, at der ikke længere vil være det dyrkningsmæssige behov for at 
fastholde vandløbet i ådalen i en reguleret tilstand, ofte i et nedgravet forløb. Herudover giver en 
udtagning mulighed for etablering af værdsat terrestrisk natur på arealerne, evt. som sammenhængende 
naturområder. Samtidig kan udtagne lavbundsarealer evt. give en væsentlig fjernelse af næringssalte, der 
stammer fra højereliggende omdriftsarealer gennem aflejring af fosforholdige jordpartikler og 
omsætning af nitrat på arealerne. 
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Ulempen ved virkemidlet er, at det samfundsmæssigt er dyrt, fordi effektiv landbrugsdrift på arealerne 
ophører. Desuden vil det oftest være nødvendigt at udtage større, sammenhængende arealer i ådale, for 
at en forringet afvanding kan accepteres. Boniteten af nogle af de potentielle arealer for udtagning vil 
dog være lav, fordi dyrkningssikkerheden kan være lille, bl.a. som følge af sætninger af arealerne efter 
afvanding. 
 
Dokumentationen af at udtagning er sket er enkel. Den kan foretages ved visuel inspektion på stedet 
eller ved studium af luftfotos. Dokumentation af reduktion i udvaskning til i nærheden af det naturlige 
baggrundsniveau er så veldokumenteret, at yderligere evaluering heraf normalt ikke vil være nødvendig. 
Derimod bør en vurdering af den samlede virkning på næringssalttransport omfatte en konkret vurdering 
af de udtagne arealers evne til at tilbageholde næringssalte tilført fra opstrøms arealer. Der ligger et stort 
erfaringsmateriale desangående fra arbejdet med etablering af VMPII vådområder. 
 
Hektarstøtteansøgningernes oplysninger om bedrifternes afgrødefordeling viser allerede i dag, hvor der 
er græs i og udenfor omdrift. Oplysningerne er baseret på landmandens beskrivelse af arealanvendelsen 
gennem anvendelse af forskellige afgrødekoder, jf. materialet i vejledningerne om hektarstøtte og 
anmeldelse af foderarealer henholdsvis om indberetning af økologisk jordbrugsproduktion mm. 

9.10 Rensning af afkast 

Etablering af rensning af afkast er et virkemiddel, der kan nedsætte ammoniakdepositionen. Der findes 
p.t. to typer anlæg på det danske marked: en luftvasker (syrescrubber) og et biologisk luftrensningsanlæg 
(jf. Teknologigruppens rapport). Det er dog kun på stalde, hvor der er mekanisk ventilation, at det kan 
lade sig gøre at etablere rensning.  
 
Da ammoniak kan opsamles i en syrescrubber som en svovlholdig ammoniumgødning og i slammet i 
forbindelse med det biologiske luftrensningssystem, opnår man en reduktion i N-tabet på ejendommen. 
Rensning med disse typer anlæg har desuden den positive sideeffekt, at lugtemissionen på bedriften til 
en vis grad reduceres. Med hensyn til teknologiernes muligheder og begrænsninger henvises til 
Teknologigruppens rapport. 
 
Dokumentationen af, at luftrensningen er etableret, er enkel. Ved tilsyn på ejendommen kan det 
konstateres, om anlæggene er installeret. Pga. en hvis kobling til lugt vil det på en bedrift med en 
eksisterende produktion i visse tilfælde være muligt at lugte sig frem til, om rensningen virker.  
 
Størrelsen af den opsamlede ammoniak i en syrescrubber kan man dokumentere gennem en simpel 
prøvetagning og analyse. Reduktionen i indholdet af ammoniak og lugt i luften ved henholdsvis 
syrescrubbere og biologiske luftrensningsanlæg vil desuden kunne dokumenteres ved at opsamle 
luftprøver før og efter scrubber/filter – ammoniakmålinger kan foretages forholdsvist billigt (fx vha. 
håndholdt Dräger eller evt. ved online målinger) mens de olfaktometriske målinger 
(lugtpanelundersøgelser) er meget dyrere.  

9.11 Konklusion 

På baggrund af beskrivelse af den mulige dokumentation for de virkemidler, der i afsnit 9.1 til 9.10 er 
analyseret, samt beskrivelserne af disse virkemidler i bilag 1, kan det konstateres: 

• at dokumentationsmulighederne for de beskrevne virkemidler er meget forskellige 
(fx opgørelser af næringsstofmængder, luftmålinger, lugtpanelmålinger, luftfotos, 
visuel inspektion) 
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• at mulighederne for ved kontrol at dokumentere, hvorvidt virkemidlet er taget i 
anvendelse på den enkelte landbrugsbedrift kan deles op i tre kategorier 

• konkrete målinger af repræsentative prøver 

• visuel inspektion og /eller luftfotos 

• regnskaber/planer, der kan holdes op mod bedriftens regnskabsbilag 

Mulighederne for at beskrive de enkelte virkemidlernes indflydelse på tab af næringsstoffer samt 
miljøeffekt kun vanskeligt lader sig gøre, og typisk må baseres på modelberegninger. 
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Bilag 1: Tabel over mulige nye virkemidler i en VMPIII indsats  

Oversigten er udarbejdet af formænd for de øvrige undergrupper , og der er ikke efter 1. juni 2003 
gennemført konsekvensrettelser affødt af eventuelle efterfølgende ændringer i rapporter fra de øvrige 
tekniske undergrupper. 
 

 Mulighed for ved 
kontrol at 
dokumentere, 
hvorvidt virkemidlet 
er taget i anvendelse 
på den enkelte 
landbrugsbedrift  

Mulighed for på 
den enkelte 
bedrift at 
dokumentere 
ændringer i tab 
af 
næringsstoffer- 
herunder både N 
(også ammoniak) 
og P. 

Mulighed for på den 
enkelte bedrift at 
dokumentere 
ændringer i  
miljøeffekt – eller 
sandsynliggøre 
ændringer i 
miljøeffekt via 
beregninger  

Virkemidler i 
Teknologigruppen 

   

Forsuring af gylle 

Drænede gulve og skrabere 
i kvægstalde 

Køleslanger i gyllekanal 
komb. med skrabere 

Staldseparering 

Luftrensning 

Overdækning af fast 
fraktion fra gylleseparering 

Ved kontrolbesøg i 
medfør af 
gødskningsloven og 
husdyrgødningsbekendtg
ørelsen – bla kontrol af  
installation og pH. 
Endvidere ved 
indsendelse af 
oplysninger om staldtype 
i medfør af 
gødskningsloven (nye 
regler i L 110) og i 
medfør af regler om 
indberetning af 
forarbejdningsanlæg 
(ændring af 
gødskningsloven i 2002) 

Ja, men via 
tabelmateriale 
bestemt ud fra 
empiriske målinger. 
Man skal være 
opmærksom på 
vekselvirkninger 
mellem de 
forskellige tiltag. 

Ja, men via 
tabelmateriale bestemt 
ud fra empiriske 
målinger. Man skal være 
opmærksom på 
vekselvirkninger mellem 
de forskellige tiltag 

Gylleseparering 

- Gårdanlæg 
- Mobile anlæg 
- fællesanlæg 

Som nævnt ovenfor, 
samt ved check af 
kontrakter/afregninger 
med mobile/fællesanlæg  

Som ovenfor nævnt Som ovenfor nævnt 

Biogasanlæg 

- gårdanlæg 
- fællesanlæg 

Som ovenfor nævnt  Som ovenfor nævnt Som ovenfor nævnt 

Virkemidler i    
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Gødningsplangrup
pen 
Generel regulering af P 
gennem P-normer 
uafhængig af afgrøde og 
jordtype, parallelt til 
nuværende kvælstof 
regulering. 

Forbrug af P i 
handelsgødning og slam 
mv. foreslås indberettet 
fra hhv. 
grovvarevirksomheder 
og kommuner m.fl. som 
det sker i dag for N.  

Forbrug af P i 
husdyrgødning foreslås 
opgjort for landmanden 
ud fra dyreholdet 
størrelse og 
sammensætning i en 
fælles indberetning af 
oplysninger om 
husdyrhold. De anvendte 
P-mængder vil være 
korrigeret for afsætning 
af husdyrgødning. 

Arealet dokumenteres 
ved 
hektarstøtteansøgning. 

 Begrænsninger for P-
tilførsel medfører en 
bedre fordeling 
husdyrgødning. Via 
fælles indberetning 
generes data for P-
tilførsel på 
virksomhedsniveau -
muligt at modellere P-
belastning på tilnærmet 
blokniveau korrigeret for 
husdyrgødningsoverførsl
er.  

Ved kontrol på bedriften 
forvises opgørelse af P-
kvote, bilag på P-
leverancer fra 
grovvarefirma samt 
besætningslister. 

Ændrede regler om 
plantedække 

Kontrolleres ved 
besigtigelse i marken, 
eller ved kontrol af 
hektarstøtteansøgningen. 

 Miljøeffekten opgøres på 
baggrund af 
forskningsresultater om 
næringsstofoptagelsen 
om efteråret for de 
pågældende afgrøder. 

Skærpede udnyttelseskrav til 
husdyrgødning 

Kravet til udnyttelse er 
givet ud fra typen af 
husdyrgødning og 
dermed af dyreart og 
staldsystem. Staldsystem 
kan dokumenteres ved 
besigtigelse eller der 
kunne inddrages 
bygningsgodkendelser. 

Ikke muligt Miljøeffekten opnås ved 
at højere udnyttelseskrav 
giver incitament til god 
næringsstofhusholdning. 
Effekten kan beregnes 
som den mængde 
handelsgødning, som 
fortrænges af skærpelsen 
af udnyttelseskravet. 

Afgrødenormer nedsættes Anvendelsen af nedsatte 
normer er givet med 
afgrødevalget og antal 
hektarer. Ved ansøgning 
om hektarstøtte beregnes 
kvoten automatisk, 
hvorved kvoten opgøres 

Ikke mulig.  Miljøeffekten beregnes 
ud fra afgrødefordeling. 
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ud fra fastsatte normer. 

Regionale og lokale 
skærpelser af 
landsdækkende virkemidler 

På baggrund af regionale 
og lokale udpegninger af 
sårbare områder kan 
generelle virkemidler 
skærpes på blokniveau i 
afgrænsede områder. Det 
drejer som om skærpede 
normer for N og P og 
skærpede harmonikrav. 
Udpegninger lægges ind 
i et GIS-baseret system. 
Der vil sandsynligvis 
være behov for 
dokumentation af 
grundlaget for 
udpegning.   

Ikke mulig Miljøeffekten kan 
opgøres ved modellering. 

Blokbaseret kontrol ved 
anvendelse af GIS. Samling 
af alle aftaler og 
restriktioner for arealerne 

- Ikke muligt. Vanskeligt at opgøre 
miljøeffekten, men der 
vil formodentlig være en 
effekt af, at samle alle 
arealrelaterede miljø- og 
naturordninger. 

Virkemidler i 
Naturintegrationsg
ruppen 

   

Udtagning af 
omdriftsarealer af omdrift 

100 % ved besigtigelse 
eller luftfotos 

Virkning på 
kvælstoftransport kan 
beregnes med god 
sikkerhed, men der 
vil være betydelig 
usikkerhed på 
beregning af virkning 
på fosfortransport. 

Miljøeffekterne på selve 
arealet kan umiddelbart 
bedømmes ved 
besigtigelse og 
undersøgelser. 
Miljøeffekt i nedstrøms 
vandområder kan 
beregnes med rimelig 
sikkerhed. 

Etablering af udyrkede 
bræmmer, f.eks. langs 
vandløb 

100 % ved besigtigelse 
eller luftfotos 

 Bræmmer vil ikke 
mindske N transport 
væsentligt. Der vil være 
betydelig usikkerhed på 
beregning af ændring i 
tilførsel af P og jord til 
vandområder (stor 
vejrafhængig år til år 
variation) og dermed 
også på effektberegning. 
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Virkemidler i 
Gruppen for 
frivillige 
virkemidler 

   

Kvælstofkontrakt 

Naturforvaltningsprojekter 

Frivillig merudtagning op 
til 21,6% 

Husdyrpræmier 

Genopretning af 
vådområder / MVJ-
etablering af vådområder 

MVJ-drift af græs og 
naturarealer 

Skovrejsning (offentlig eller 
privat) 

Frivillig merudtagning i 
SFL-områder 

Hektarstøtte til brak i 
randzoner 

Naturplejeplaner / 
Haderslevmodellen 

Aftaler med erhvervet / 
frivillige dyrkningsaftaler 

Omlægningsstøtte til 
økologi 

Grønne regnskaber 

Naturplaner - individuelle 

Jordfordeling 

Naturplaner for et område - 
kollektivmodellen 

Græsningsselskaber 

Kontrol af regnskaber Næppe          Formentlig 

Godt landmandskab 

Rådgivning 

Efteruddannelse 

Kan næppe kontrolleres Nej               Nej 

Virkemidler i 
kvælstofgruppen 

   

Tidlig såning af vintersæd 

Placeret handelsgødning  

Optimeret 
behovsfastsættelse 

Ringe – evt. fysisk 
markkontrol 

Ringe Forsøgsresultater vil 
kunne anvendes til 
sandsynliggørelse af 
miljøeffekt 
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Optimeret Plantebeskyttelse 

Positionsbestemt 
plantedyrkning 

Forbedret græsmarksstyring 

Reduceret jordbearbejdning 

Forbedret vandingsstyring 

Optimeret gødningsdosering 
til juletræer og pyntegrønt 

Ammonium-gødning i stedet 
for nitrat 

Kontrol ved 
indkøb/regnskab 

Ringe Beregnes på basis af 
statistik for 
overskudsnedbør i 
foråret 

Nedfældning af gylle 

 

Kantspredning 

Krav om udstyr 

 

Krav om udstyr 

Ringe – afhænger af 
forhold v. 
nedfældningen og 
kantspredningen 

Ringe – afhænger af 
forhold v. nedfældningen 

Miljøeffekten vil kunne 
sandsynliggøres ved 
beregninger 

Forskellige typer af 
efterafgrøder 

Pløjetidspunkt 

Dyrkning af flerårige non-
food afgrøder 

Skovrejsning 

Fysisk kontrol af marker Ringe Forsøgsresultater vil 
kunne anvendes til 
sandsynliggørelse af 
miljøeffekt 

Virkemidler i 
skattegruppen 

   

Input-afgift Kontrol af, at der alene 
anvendes gødning hvoraf 
der er svaret korrekt 
afgift. Kontrollen vil 
næppe indgå i Told og 
Skats kontrol. 

Alene kendskab til 
anvendt mængde  N 
eller P i den samlede 
sektor ikke på 
bedriftsniveau. 

Alene kendskab til 
anvendt mængde  N eller 
P i den samlede sektor 
ikke på bedriftsniveau. 

Bundfradrag Kontrol af, at der alene 
anvendes gødning hvoraf 
der er svaret korrekt 
afgift. Kontrollen vil 
næppe indgå i Told og 
Skats kontrol. 

Alene kendskab til 
anvendt mængde  N 
eller P i den samlede 
sektor ikke på 
bedriftsniveau. 
Kendskab til i hvilket 
omfang den enkelte 
bedrift anvender 
bundfradragene. 

Ikke kendskab til 
merforbruget på 
bedriftsniveau over 
bundfradraget 

Afgift efter eksisterende 
gødningsregnskab 

Kontrol af, at der alene 
anvendes gødning hvoraf 
der er svaret korrekt 

Kendskab til anvendt 
mængde N eller P på 
den enkelte bedrift 

Ikke kendskab til 
merforbruget over 
normen på bedriftsniveau 
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afgift 
Tabsafgift Kontrol af, at der alene 

anvendes gødning, 
hvoraf der er svaret 
korrekt afgift. Kontrollen 
vil næppe indgå i Told 
og Skats kontrol i 
sektormodellen, men kun 
i gårdmodellen. 

Kendskab til 
overskuddet af N og 
P på sektorniveau.  
Alene kendskab til 
overskuddet på den 
enkelte bedrift, hvis 
afgiften opkræves på 
gårdniveau. 

Overskuddet er 
indikatorer for 
miljøeffekten. Kendes 
alene hvis afgiften 
opkræves på gårdniveau. 

Omsættelige kvoter Ved fordeling af kvoter 
på den enkelte bedrifts er 
der visse 
kontrolmuligheder. 
Kontrol af, at der alene 
anvendes gødning 
indeholdt i kvoten eller 
hvoraf der er svaret 
korrekt afgift. Kontrollen 
vil næppe indgå i Told 
og Skats kontrol. 

Fordeling af kvoterne 
til den enkelte 
bedrift, men ikke 
muligt at gøre rede 
for, hvorvidt 
kvoterne er solgt 
eller anvendt på den 
enkelte bedrift. 

Fordeling af kvoterne til 
den enkelte bedrift, men 
ikke muligt at gøre rede 
for, hvorvidt kvoterne er 
solgt eller anvendt på 
den enkelte bedrift. 

Virkemidler i 
balancegruppen 

   

Næringsstofbalancer Ved anvendelse af 
næringsstofbalancer til 
regulering vil de fleste 
data kunne indberettes af 
leverandører og aftagere 
af produkter. 
Landmanden 
kontrollerer/godkender 
data og indberetter selv 
eventuelle manglende 
data til 
kontrolmyndigheden. 
Overholdelse af 
eventuelle opstillede 
grænseværdier kan 
kontrolleres direkte af 
kontrolmyndigheden 
uden besøg på den 
enkelte landbrugsbedrift. 

Kan ikke kontrolleres 
direkte på den 
enkelte bedrift uden 
meget store 
omkostninger. 

Miljøeffekten vil kunne 
sandsynliggøres ved 
beregninger 

Virkemidler i 
fosforgruppen 

   

Generel regulering    

- Reduceret P-indhold i husdyr-
gødningen 

P-indholdet kan måles ved 
analyser, men repræsentativ 

Ved udarbejdelse af 
gødningsregnskaber 

Det er ikke muligt i en 
konkret situation at 
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- Nedsættelse af P-indhold i 
foder 

- reduceret forbrug af 
foderfosfater 

- krav til foderfosfat-type 

- fytasetilsætning til foder 

 

prøveudtagning er skønnet 
vanskelig, og desuden vil 
analyser på bedriftsniveau 
kræve en meget omfattende 
og dyr indsats. Nye normtal 
for husdyrgødning ved 
ændret fodringspraksis og 
nedsat P-indhold i foder kan 
formentlig bruges som 
dokumentation. 

 

 

 

 

Dokumentation for P-
indhold i foder, 
fytasetilsætning og evt. 
anvendt foderfosfattype ved 
foderplaner, foderforbrug- 5 
dages kontrol mv. 

Grundlag er normtal for 
husdyrgødning. 

 

eller opstilling af P-
balancer kan 
dokumenteres en 
reduktion i 
fosforforbruget på 
bedriften. Vedr. 
omkostningerne til P-
balancer se 
Balancegruppen.  

 

 

 

 

 

 

Vanskeligt. 

kvantificere 
sammenhængen mellem 
reduceret P-tilførsel til 
jorden og nedsat tab. Dertil 
kommer, at det kun i helt 
specielle tilfælde 
forekommer muligt på 
bedriftsniveau at 
dokumentere en effekt i 
vandmiljøet. Miljøeffekten 
vil jo i praktisk taget alle 
situationer være den 
samlede virkning af flere 
bedrifters indsats, og det 
synes stort set umuligt at 
identificere virkningen af 
den enkelte bedrift. 

 

Vanskeligt. 

Behovsbetinget P-tilførsel  Ved gødningsregnskab på 
basis af normtal for P-
tilførsel til afgrøderne og 
herunder hensyntagen til 
jordens fosforstatus 
Gødningsregnskab 

Ved udarbejdelse af 
gødningsregnskaber 
eller opstilling af P-
balancer kan 
dokumenteres en 
reduktion i 
fosforforbruget på 
bedriften. Vedr. 
omkostningerne til P-
balancer se 
Balancegruppen  

Se ovenfor 

Øgede harmonikrav Ved kontrol af bedriftens 
arealtilliggende i forhold til 
antal DE  

Ved udarbejdelse af 
gødningsregnskaber 
eller opstilling af P-
balancer kan 
dokumenteres en 
reduktion i 
fosforforbruget på 
bedriften. Vedr. 
omkostningerne til P-
balancer se 
Balancegruppen 

Se ovenfor 

Normtal for P-tilførsel til afgrø-
der 

Ved indførelse af 
gødningsregnskab for P 
som for N 

Ved udarbejdelse af 
gødningsregnskaber 
eller opstilling af P-
balancer kan 
dokumenteres en 

Se ovenfor 
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reduktion i 
fosforforbruget på 
bedriften. Vedr. 
omkostningerne til P-
balancer se 
Balancegruppen. 

Reguleringer i risikoarealer    

- Tilførsel af fosforbindere til 
jord (Fe og Al oxider) 
- Reduceret jordbearbejdning 
Direkte såning af vintersæd 

Indkøb af fosforbindere kan 
kontrolleres ved bilag, men 
vil kræve en meget 
omfattende indsats. 
Jordbearbejdnings- og 
såningsmetoder er meget 
vanskelige (umulige)  at 
kontrollere 

Nedsat tab som følge af 
anvendelsen af 
fosforbindere skønnes 
ikke muligt at 
dokumenter på 
bedriftsniveau. 
Virkningen af de øvrige 
kan kun dokumenteres 
ved, at der ikke findes 
erosion på disse arealer. 
Dette kræver inspektion 
på stedet. 

Kun i helt specielle tilfælde 
forekommer det muligt på 
bedriftsniveau at 
dokumentere en effekt i 
vandmiljøet. Miljøeffekten 
vil jo i praktisk taget alle 
situationer være den 
samlede virkning af flere 
bedrifters indsats, og det 
synes stort set umuligt at 
identificere virkningen af 
den enkelte bedrift. 

- Udelukke vintersæd på ero-
sionstruede arealer 
- Etablere vedvarende græs 
- Dyrkning af flerårige non-
food afgrøder 
- Dyrkning af afgrøder med 
stort P-behov (P-mining af jor-
den) 
- braklægning 
- skovrejsning 
- Ripariske bufferzoner 
- Etablere vådområder og søer 
- Barrierer i landskabet (leven-
de hegn etc.) 
- Ekstensivering og 
midlertidige oversvømmelser af 
ådale 

Afgrødeanvendelsen, 
herunder brak og 
skovrejsning, kan 
dokumenteres gennem 
afgrødekontrollen som ved 
Ha-støtteansøgninger. 
Bufferzoner og levende 
hegn kan også kontrolleres 
ved arealkontrol, men det 
kræver formentlig flyfotos 
eller inspektion på stedet. 
Etablering af vådområder 
og oversvømmelse af ådale 
forventes at blive registreret 
hos en 
arealforvaltningsmyndighed 
(amtet) og vil derigennem 
kunne kontrolleres 

Virkningen af 
ændringer i 
afgrødeanvendelsen, 
herunder brak og 
skovrejsning kan 
dokumenteres ved, at 
der ikke findes erosion 
på disse arealer. Dette 
kræver inspektion på 
stedet. P-mining af 
jorden kan 
dokumenteres ved 
analyser og P-balancer 
for arealet, men dette er 
arbejdskrævende. Den 
samledes virkningen af 
vådområder og 
oversvømmelse af 
ådale kan kun med 
betydelig usikkerhed 
beregnes, evt. vha. 
fremtidige, udviklede 
modelsystemer. 
Overvågning og 
monitering er vigtige 
elementer ved 
dokumentation af 
virkningen. Nedgangen 
i P-tilførsel til 
områderne kan 
endvidere 
dokumenteres gennem 
gødningsregnskaber. 

Se ovenfor 

-  Skånsom vandløbsvedlige- Vandløbsvedligeholdelse Den samledes Se ovenfor 
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holdelse 
- Overrisling af enge med 
drænvand 
- Afskæring af dræn og grøfter 
- Sedimentations- 
damme for drænvand 

kan dokumenteres hos 
vandløbsmyndigheden. De 
øvrige virkemidler kan 
kontrolleres ved inspektion 
eller flyfotos. 

virkningen kan kun 
med betydelig 
usikkerhed beregnes. 
Ved fjernelse af 
sedimentationsmaterial
e kan P-indholdet 
dokumenteres ved 
analyser. 

Virkemidler - 
reduktion af N-
indhold i foder 

   

Reduktion af N-indhold i 
foder 

Dokumenteres ved 
måling af N-indhold i 
gødning. 

Dokumentation for N-
indhold i foder, ved 
foderplaner, foderforbrug- 5 
dages kontrol mv. 
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