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Indledning
Den fremtidige natur- og vandmiljøregulering vil i vid udstrækning være betinget af de krav, som
EU's vandramme-, habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver stiller. Opfyldelsen af de direktivmæssige
forpligtelser vil i sig selv kræve en målrettet indsats.
Regeringen forbereder en implementering af EU's Vandrammedirektiv samt af EU’s Habitatdirektiv
med henblik på at målrette den videre beskyttelse af vandmiljøet og naturen. Ifølge direktiverne
skal den fremtidige regulering tage udgangspunkt i natur- og miljøtilstanden i det enkelte natur- og
vandområde og belastningen i oplandet til det enkelte område. Den danske indsats skal følge de
fælles beskyttelsesprincipper og medvirke til at konkretisere beskyttelsen af det europæiske
vandmiljø og de europæiske naturområder.
For at kunne beskrive relevante regionale virkemidler skal der tilvejebringes principper for
anvendelsen af virkemidler i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner til opfyldelse af
målsætninger. Det skal beskrives hvilke virkemidler, der kan tænkes anvendt for, at de enkelte
vandtyper og naturområder kan opfylde deres målsætning.
Den tredje vandmiljøplan skal indeholde en samlet tilgang til reduktion af landbrugets tab af fosfor
og kvælstof og hermed inddrage både udvaskningen af nitrat og fordampningen af ammoniak, samt
forskellige poster for tab af fosfor. Også virkemidlernes effekt i forhold til naturbeskyttelsen og
reduktionen i drivhusgasemissionen, skal vurderes.
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Sammenfatning.
Den hidtidige regulering af landbrugets tab af næringsstoffer har primært haft ophæng i generelle
regler. Effekten af den generelle regulering på tilstanden i individuelle vand- og naturområder
varierer dog afhængigt af regionale og lokale forhold. Det skyldes blandt andet forskelle i
landbrugspraksis fra egn til egn, variation i transportvejene for udledningen af næringsstoffer, samt
at det enkelte natur- eller vandområde responderer forskelligt på en reduceret belastning med
næringsstoffer.
Videreudvikling af reguleringen af landbrugets udledning af næringsstoffer kan derfor med fordel
ske i form af en generel indsats kombineret med en regional oplandsbaseret tilgang. Relevansen
heraf understreges af de krav der følger af EU’s Vandramme- og Habitatdirektiver. Disse direktiver
lægger op til, at beskyttelsen af natur og vandmiljø tager udgangspunkt i det enkelte vandområde
eller naturområdes karakter og tilstand. Efter at have sikret et omkostningseffektivt niveau af
generel regulering kan man differentiere yderligere indsats for reduceret udledning fra
landbrugsarealerne fra opland til opland, hvorved man bedre kan undgå overregulering.
Målsætning

Miljøtilstand
(recipient)

Indhold af
forurenende
stof i
vandområdet

Tilførsel af
forurenende
stof til
vandområdet

Emission fra
forureningsk
ilden

Landbrugspr
aksis og
andre kilder.

Fig. 1. Beslutningsdiagram for fastsættelse af acceptabel emission fra kilden fra venstre mod højre og
årsagssammenhæng mellem landbrugspraksis og målsætning fra højre mod venstre

En regional oplandsbaseret tilgang skal tage udgangspunkt i sammenhængen, som er skitseret i
Figur 1. Ved denne tilgang vurderes tilstand og målsætning for et individuelt vandområde i forhold
til udledningen af næringsstoffer fra det enkelte opland.
I en situation hvor der skal fastlægges en regulering, som forbedrer tilstanden i et individuelt
vandområde, skal bidragene fra alle kilder inddrages. Det er ikke kun bidraget fra landbruget, der
indgår i forbindelse med vurderingen af mulighederne for at begrænse tilførslen af næringsstoffer
fra oplandet til det enkelte vandområde. I det følgende er dog alene taget udgangspunkt i
landbruget, som typisk bidrager med en væsentlig delmængde af udledningen af næringsstoffer.
Det er muligt at opstille et sammenhængende modelapparat, hvor effekten af en given ændring af
landbrugspraksis kan kvantificeres som en ændring i vandområdets tilstand. Et sådant værktøj vil
være et godt udgangspunkt for at sammenligne forskellige scenarier for at nedbringe udledning af
næringsstoffer. Det har vist sig at være en omfattende udviklingsopgave at etablere dette
sammenhængende modelapparat.
Der er opstillet en kvantitativt baseret dynamisk delmodel, som kan vurdere ændringer i tilstanden
i Odense fjord som følge af variationer i tilledningen af næringsstoffer - de 3 kasser til venstre i
figur 1). Modelleringen for Odense fjord vil ikke uden videre kunne anvendes for et andet opland,
men der vil være et metodisk sammenfald.
Der er ikke indenfor rammerne af dette arbejde færdigudviklet en kvantitativt baseret dynamisk
model, som konkret kan beskrive effekten på kvælstofafstrømningen til Odense Fjord af ændringer i
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landbrugspraksis i Odense fjord oplandet. Det konstateres derfor, at sammenhængen beskrevet ved
de tre kasser til højre i Figur 1 endnu ikke kan modelleres med mere omfattende (dynamiske)
modeller. Der arbejdes imidlertid videre i regi af Miljømodel-undergruppen, og det vurderes, at der
i begyndelsen af 2004 vil blive fremlagt det første bud på de manglende dele af det
sammenhængende modelapparat med henblik på at modellere effekt af ændret landbrugspraksis
samt at modellere transporten til fjorden. Vurderinger af effekten på kvælstofudvaskningen af
ændret landbrugspraksis er i nærværende arbejde alene baseret på mere simple empiriske baserede
modeller.
Variationer fra opland til opland
Der er en række forhold, som skal inddrages i analysen af en regionalt baseret regulering af
landbrugets udledning af næringsstoffer. Disse er kort vurderet nedenfor.
Natur- og vådområdernes forskelligartede sårbarhed
Der er ikke foretaget en kortlægning af sårbare vandområder i Danmark efter generelle og
veldefinerede principper på tværs af regionale skel, som kan benyttes til en vurdering af den
fremtidige indsats for at nedbringe tabet af næringsstoffer. Denne kortlægning vil blive udviklet
frem mod 2009, som et led i indsatsplanlægningen i medfør af Vandrammedirektivet, og som et led
i naturplanlægningen efter Habitatdirekivet og den reviderede naturbeskyttelseslov.
Oplandsbaseret tilgang.
Et opland vil typiske bestå af en række deloplande til andre vandområder. Det vil sige, at der i
oplandet til et vandområde, f.eks. en fjord, er et eller flere andre vandområder - søer, vandløb m.v.
samt grundvandsforekomster, som indsatsen også skal tage hensyn til. Opfyldelsen af målsætninger
i de enkelte vandområder påvirker således hinanden. Foranstaltninger, som umiddelbart relateres til
et vandområde f.eks. en sø vil også have en effekt for de øvrige nedstrøms beliggende
vandområder, f.eks. en sø eller en fjord beliggende nedstrøms.
Transportveje for kvælstof og fosfor til vandmiljøet
Kvælstof (nitrat)
Udvaskningen af kvælstof fra markerne sker næsten udelukkende i form af uorganisk kvælstof,
primært nitrat. Det udvaskede kvælstof fra rodzonen på de dyrkede arealer føres enten direkte til
vandløbene med det tilstrømmende overfladenære vand bl.a. via dræn eller siver ned til øvre og
nedre grundvandsmagasiner. Herfra kan vandet efter kortere eller længere tid nå frem til
vandløbene. I lerjordsoplande vil en stor del af udsivningen fra markerne typisk blive ført hurtigt til
vandløbene via dræn. Under vandets nedsivning i jorden kan nitrat under iltfrie forhold blive
omdannet til frit kvælstof og lattergas (denitrifikation) ved biologiske eller kemiske processer.
Det er derfor kun en del af det udvaskede kvælstof fra rodzonen, der når frem til vandløbene. Det er
vandets strømningsveje og opholdstid i forskellige dele af det hydrologiske kredsløb, der afgør hvor
meget kvælstof, der omsættes på vejen fra rodzone til vandløb. Kvælstoffets transportveje i en given
region eller på en given lokalitet bør derfor indgå i overvejelserne om hvilken indsats, der skal til
for at opnå en vedtaget målsætning for et givent vandområde.
Fosfor
Fosfor kan transporteres fra markerne til vandmiljøet ad flere veje. En mindre del opløses og siver
med regnvand ned til grundvand og dræn. En anden del binder sig til fine jordpartikler. Den
partikulært bundne fosfor transporteres dels ved afstrømning fra markerne ved direkte overfladisk
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afstrømning, dels som finpartikulært materiale gennem drænene. Partikulært fosfor kan også
komme fra vandløbets brinker og bund, som eroderes af det strømmende vand. Samlet set udgør de
erosionsbetingede tab lidt mere end halvdelen af tabet fra dyrkningsjorden. Heraf er brinkerosionen
det største enkeltbidrag.
Det diffuse fosfortab afhænger af klima, topografi, hydrologi, jordbundsforhold, dyrkning og
gødskning. I nogle oplande vil der være risikoområder, der bidrager betydelig mere end andre til
fosfortabet. Risikoområder er områder, hvor en effektiv transportproces forbinder fosforkilder i
landskabet med et vandløb eller en sø. En identifikation af risikoområder i landskabet vil derfor
kunne danne grundlag for, at tabsbegrænsende foranstaltninger kan målrettes, således at indsatsen
bliver mere omkostningseffektiv.
Ammoniak
En væsentlig del af ammoniakemission afsættes normalt inden for få km fra kilden (staldanlæg og
gødningsopbevaring). 10-20% af den emitterede ammoniak afsættes inden for de første 500 meter
fra kilden. Ammoniakemission i nærområdet tæt på et naturområde vil således kunne resultere i en
høj lokal ammoniakkoncentration og dermed bidrage forholdsvis meget til den lokale forurening.
Bufferzoner med begrænset ammoniakemission omkring et naturareal vil kunne bidrage væsentligt
til at mindske kvælstofbelastningen, men effekten på sigt vil være stærkt af afhængig
baggrundsbelastningen. Et udvalgsarbejde om udlægning af bufferzoner omkring sårbare naturtyper
i forhold til lokalisering af husdyrbedrifter afsluttes primo 2004.
Ved en regional indsats for at nedbringe nitrat udvaskningen til vandmiljøet vil der også være en
effekt på ammoniakemissionen (NH3). Vurderinger fra de regionale eksempelscenarier viser, at
virkemidler, som forbedret fodereffektivitet og forsuring, bidrager med substantielle reduktioner i
NH3 emissionen.
Når der sammensættes et scenarium kan der således lægges særlig vægt på tiltag, der også bidrager
til NH3 reduktion. Dette kan påvirke omkostningseffektiviteten negativt, hvis der ikke tages
udgangspunkt i de billigste virkemidler til at reducere kvælstofudvaskningen. Tillægges reduceret
ammoniakemission en selvstændig værdi, som følge af, at det bidrager til beskyttelse sårbare natur,
kan omkostningseffektiviteten forbedres.
Bedriftstypens betydning
Udledning af næringsstoffer fra landbruget i et opland vil variere alt efter, hvilken produktion,
gødskning og afgrødevalg der er tale om. I oplande med intensiv husdyrproduktion anvendes der
typisk de maksimale mængder husdyrgødning indenfor harmonikravets rammer, og det vil derfor
typisk være her de største gødningstilførsler og ammoniaktab findes. Sammenlignes forskellige
typer af husdyrbedrifter, kan der for samme husdyrintensitet (DE/ha) være meget stor forskel på
tabet af næringsstoffer, kvælstof såvel som fosfor. Afgrødevalget på kvægbedrifter er relativt
varieret i forhold til andre produktionsgrene. Disse og andre driftsmæssige forhold er faktorer, som
skal iagttages, når behovet og mulighederne for at reducere udledningen fra landbruget i et givent
opland vurderes.
Klimatisk variation - indflydelse på afstrømning og miljøtilstand
Klimaet har væsentlig indflydelse på udvaskningen af næringsstoffer og dermed også på
miljøtilstanden i søer og marine områder. Nedbørens størrelse og fordeling over året har stor
indflydelse på udvaskningen af kvælstof og dermed på transporten til marine områder.
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Nedbørsfordelingen i planternes vækstsæson er afgørende for mængden af næringsstoffer, som
fjernes med afgrøderne ved høst, og er derfor med til at afgøre hvor meget kvælstof, der vil kunne
udvaskes fra rodzonen den efterfølgende vinter. Vinternedbøren afgør om rester af mineralsk
kvælstof i jorden udvaskes eller kan bruges af afgrøderne det følgende år. Størrelsen af
vinternedbøren er således afgørende for både koncentrationen og mængden af nitrat i det vand, der
forlader rodzonen.
Virkemidler i en regional tilgang til reduktion af udledningen af næringsstoffer fra
landbruget
Nedenfor i figur 2 er der angivet en lang række virkemidler, som kan anvendes til at reducere
landbrugets tab af næringsstoffer i et individuelt opland. De nævnte virkemidler har en effekt i
forhold til at reducere landbrugets udledning af kvælstof, og i det efterfølgende er der skitseret
relevante overvejelser i valget af virkemidler med udgangspunkt i effekten i forhold til
kvælstoftabet. Virkemidlerne vil dog også i varierende omfang have en række afledte effekter, idet
de kan påvirke naturtilstanden, udledningen af fosfor, udledningen af drivhusgasser eller påvirke
pesticidanvendelsen.

Adm regulering 1
(gødningsrelaterede)
N/P-normer,
udnyttelseskrav til
husdyrøgning m.v.
Udtagning,
(obligatorisk)
skovrejsning,
vådområder m.m.

Adm. Regulering 2
(arealrelaterede)
efterafgrøder, m.v.
Målsætning

Økonomisk
regulering
Tilskud til MVJ,
økologi, skovrejsning,
vådområder m.v.

Teknologi
Biogas,
Syretilsætning,
Separation m.v.

Figur 2. Det illustreres hvordan en række forskellige virkemidler kan bringes i anvendelsen til at reducere udledningen
af kvælstof fra landbrugsdriften i et opland. Det lægges til grund, at en fremtidig indsats i et opland tager udgangspunkt
i beskyttelsesniveauet opnået ved den gældende regulering. Afgifter og kvoter er ikke taget med i denne figur, da disse
virkemidler primært anses for at være relevante på et generelt, nationalt niveau.
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Hvert enkelt virkemiddel har et teoretisk potentiale mht. reduktion af kvælstofudvaskningen i
forhold til den samlende kvælstofbelastning. På den baggrund kan hvert enkelt virkemiddel
betegnes som en ”byggeklods”, som principielt kan erstattes med en anden byggeklods med samme
marginale effekt på miljøbelastningen (kvælstofudvaskningen) jævnfør Figur 2.
For en række af virkemidlerne gælder endvidere, at potentialet, for så vidt angår yderligere
reduktion i kvælstofudvaskningen, er begrænset. Eksempelvis er der grænser for, hvor stor effekt
det er muligt at opnå alene ved at stramme kravene til udnyttelse af husdyrgødningen eller forbedre
foderudnyttelsen, fordi der er en fysisk grænse for, hvor meget disse virkemidler kan bidrage med.
Der vil også være virkemidler, som indbyrdes vekselvirker med hinanden, således at effekterne af
de enkelte virkemidler ikke er direkte additive. Det vil sige, at effekten af det enkelte virkemiddel
kan være stærkt aftagende, når det anvendes i kombination med andre virkemidler.
Der er nogle virkemidler, der har en "alt eller intet” anvendelse per arealenhed. Eksempelvis kan
genetablering af vådområder kun gennemføres på et begrænset areal (ådale, fjordarme m.v.) med en
høj effekt pr. hektar. Ved en stigende anvendelse af genopretning af vådområder må der forventes
en aftagende effekt.
Der er i kapitel 5 foretaget en gennemgang af virkemidler, som vurderes at kunne anvendes
regionalt i forbindelse med en kommende oplandsbaseret regulering. Virkemidlerne er opdelt i
følgende 5 kategorier.
• Teknologiske
• Gødningsrelaterede
• Arealrelaterede
• Økonomiske
• Virkemidler som kan integrere indsatsen for beskyttelse af natur og vandmiljø
På side 42 er forskellige potentielle virkemidler vurderet på baggrund af effekten på forskellige
forureningsparametre (reduceret N-udvaskning, reduceret på P-tab, reduceret NH3-fordampning og
direkte naturbeskyttelse). Det er tilsvarende angivet om det vurderes, at der vil være geografiske
sammenfald mellem anvendelse af de forskellige virkemidler, da det så vidt muligt bør tilstræbes at
målrette indsatsen, hvor det er muligt at varetage interesser i henhold til Vandrammedirektiv og
Habitatdirektiv.
Det fremgår blandt andet at flere af de arealrelaterede virkemidler, som kan medvirke til både at
reducere tabet af kvælstof og fosfor til vandmiljøet samtidig med at der er en direkte beskyttelse af
den terrestriske natur.
Der er flere virkemidler, som det alt andet lige vil tage lang tid at implementere. Det gælder specielt
de arealrelaterede virkemidler, som kræver, at områder udtages af omdrift, som i forbindelse med
gennemførelse af helhedsplaner for ådale, etablering af vådområder, omlægning af omdriftsarealer
til vedvarende græs og skovrejsning m.v. Projektering, forundersøgelser og jordfordeling gør det
nødvendigt, at sådanne initiativer gennemføres med en lang tidshorisont. Vidensgrundlaget i dag er
langt større end det var i 1987, og det vurderes, at der i dag eksisterer viden hos de lokale og
regionale myndigheder, som gør det muligt at påbegynde implementering af virkemidler for at
begrænse den lokale og regionale udledning til sårbare vandområder og naturområder allerede i dag.
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For så vidt angår udtagning i ådale, vådområder m.v. gælder, at der i dag er udpeget 120.000 ha
potentielle vådområder på landsplan, som blandt andet kan danne udgangspunkt for en indsats.
Et andet indsatsområde, som må formodes at kræve et ”langt sejt træk”, er regulering af landbrugets
tab af fosfor til vandmiljøet. Det gælder både den generelle nedbringelse af landbrugets
fosforoverskud og den målrettede regulering i højrisikoområder.
Odense fjord/Mariager fjord - eksempelscenarier på regional regulering
Med henblik på at illustrere sammenhængen mellem miljøtilstanden i et vandområder og
landbrugspraksis i oplandet, er der opstillet scenarieeksempler for, hvordan en forbedret tilstand kan
opnås i Odense fjord og Mariager fjord ved at anvende forskellige kombinationer af virkemidler.
Der opstilles scenarier baseret på typer af virkemidlerne anvendt i den nuværende regulering samt
scenarier baseret på udtagning af landbrugsarealer i omdrift.
Scenarieeksemplerne belyser først og fremmest virkemidlernes effekt på reduktion af
kvælstofudledning og i mindre grad vekselvirkninger, sideeffekter og omkostningseffektivitet - dels
i forhold til det enkelte virkemiddel og dels i forhold til det samlede eksempelscenarie.
På baggrund af disse vurderinger vurderes hvilke kombinationer af virkemidler som skønnes, at
kunne medvirke til at opnå forskellige niveauer for reduktion af belastningen af fjorden mest
omkostningseffektivt.
De samlede modelberegninger for Odense Fjord viser, at såfremt der skal ske væsentlige forbedringer i miljøtilstanden, skal kvælstofbelastningen af fjorden nedbringes markant sammenlignet
med belastningen i dag. Fjordmodelresultaterne viser, at kvælstof har afgørende betydning for
mængden af søsalat i inderfjorden. En markant reduktion i mængden af søsalat i den indre del af
Odense Fjord forudsætter, at tilførslen af kvælstof reduceres med omkring 2/3 i forhold til
belastningen i år 2000. Både kvælstof og fosfor er af stor betydning for miljøstilstanden i
Yderfjorden, hvilket mængden af planteplankton illustrerer.
De gennemførte beregninger viser, at ved forskellige kombinationer af tiltag/virkemidler i oplandet
til fjorden er der mulighed for reduktioner af udledningen af kvælstof til fjorden. Forskellige
kombinationer af virkemidler kan føre til det samme reduktionsmål som ifølge
fjordmodelberegningerne giver forbedringer i fjordens tilstand.
Scenarieberegningerne viser, at man uden at nedsætte husdyrproduktionen og uden en større
reduktion i planteproduktionen kan reducere udledningen til Odense Fjord med 500-600 tons
kvælstof årligt.
Der er yderligere sammensat et scenarie for en reduktion i udledningen til fjorden på op til 600 tons
kvælstof årligt svarende til en samlet reduktion i udledningen på ca. 1100 tons kvælstof årligt.
Denne yderligere reduktion kan opnås ved bl.a. i højere grad at udnytte virkemidlet udtagning i
ådale, nedsættelse af gødningsnormen, skærpede krav til udnyttelse af husydrgødnigen. Den
yderligere reduktion i udledningen fordrer ikke nødvendigvis en væsentlig reduktion i
husdyrproduktionen, men vil betyde, at der skal foretages omfattende indgreb. Størrelsen af
miljøeffekten og de økonomiske konsekvensvurderinger af disse yderligere tiltag er meget usikkert
bestemt, ligesom de produktionsmæssige effekter er usikre og skal derfor tages med et stort
forbehold.
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Sammenfattende kan det konstateres, at der vil være stigende omkostninger ved stigende
reduktionsmålsætninger. Det er vurderet, at det vil koste ca. 5 mio. kr/år ved en
reduktionsmålsætning på ca. 300 tons N, ca. 12 mio. kr/år ved en reduktionsmålsætning på ca. 550
tons N og mellem 30-84 mio. kr./år ved en reduktionsmålsætning på ca. 1100 tons N.
De analyserede virkemidler kan overordnet opdeles i to kategorier for så vidt angår
omkostningseffektivitet opgjort i forhold til en overordnet vurdering af virkemidlernes reduktion af
kvælstofudvaskningen til Odense fjord. Målretning af de nuværende efterafgrøder til de arealer, der
modtager husdyrgødning samt forbedret foderudnyttelse er vurderet til at være
omkostningsneutrale. Herefter er udtagning af omdriftsarealer i ådale vurderet til at være det mest
omkostningseffektive virkemiddel efterfulgt af en yderligere nedsættelse af kvælstofnormen.
Skovrejsning, tilskud til miljøvenlig jordbrugsdrift, reduceret husdyrhold og omlægning til
økologisk drift er de mindst omkostningseffektive tiltag.
Tages f.eks. alene udgangspunkt i virkemidlerne forbedret forderudnyttelse, optimeret placering af
efterafgrøder samt udtagning i ådale, vådområder m.v. skønnes det muligt at opnå målbare
forbedringer i tilstanden i Odense fjord. For at opnå en markant forbedring af fjordens tilstand til
noget der ligner ”naturtilstand”, skal der foretages omfattende indgreb. Analyse af miljøeffekten er
vurderet på baggrund af den landbrugspraksis, der forventes i 2010, hvor fuld implementering af
VMP II samt den generelle udvikling bidrager til et lavere niveau for kvælstofudledning
sammenlignet med i dag.
Vurderingerne peger bl.a. også på, at der er stor variation indenfor oplandene med hensyn til
transportveje og dermed fjernelse af kvælstof ved denitrifikation på vejen fra marker til vandløb.
For at opnå den største effekt af virkemidlerne i form af at begrænse nitratudledningen til
overfladevand og dermed øge omkostningseffektiviteten er det vigtigt med en indsats, der hvor
effekten er størst.
Der er udarbejdet en tilsvarende analyse for Mariager fjord og opland. Denne analyser er dog
udarbejdet på baggrund nationale vurderinger. Det overordnede billede synes dog, at være det
samme - således er målretning af de nuværende efterafgrøder til de arealer, der modtager
husdyrgødning, forbedret foderudnyttelse og udtagning i ådale de mest omkostningseffektive tiltag
målt i forhold til reduceret kvælstofudvaskning. Det skal dog bemærkes, at mulighederne for at
etablere vådområder i oplandet til Mariager fjord er begrænset, da vandafstrømningen i vandløbene
helt overvejende er grundvandsfødt.
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1. Hvorfor regional regulering
Effekt af nuværende regulering
Den hidtidige regulering af landbrugets tab af næringsstoffer har primært haft ophæng i generelle
regler, og som det fremgår af del I har denne regulering forbedret tilstanden i vandmiljøet på en
lang række punkter. Effekten af den generelle regulering på tilstanden i individuelle vand- og
naturområder varierer dog afhængigt af række regionale/lokale forhold. Det skyldes, at de
naturgivne forhold er forskellige, både mellem de forskellige dyrkede arealer og mellem de
påvirkede vandområder og naturarealer, så det enkelte natur- eller vandområde responderer
forskelligt på en reduceret belastning med næringsstoffer og mindre ammoniakdeposition.
Jævnfør del I opfylder de fleste vandløb søer og marine områder dog stadig ikke de fastsatte
målsætninger1. Det vil kræve yderligere reduktioner i belastningen. F.eks. gælder det, at ca. 30% af
de målsatte søer, der føres tilsyn med, som opfylder målsætningerne. En generel reduktion af den
diffuse fosfortilførsel til søerne med 50% ville medvirke til, at de nuværende målsætninger generelt
kunne nås, men der vil være stor forskel på hvor stor reduktion der skal til for at den enkelte sø
opfylder målsætningen.
De væsentligste miljøproblemer i de danske, søer, fjorde og marine områder er eutrofiering.
Jævnfør vandmiljø 2002 er påvirkningerne generelt stærkest i kystvande, hvor en betydelig del af
vandet består af ferskvandstilførsel fra lokale oplande. Mindst påvirkede er de åbne dele af
Nordsøen og Skagerak. Her vurderes det generelle mål om et svagt påvirket plante- og dyreliv at
være opfyldt. I stort set alle andre marine områder vurderes den generelle målsætning ikke at være
opfyldt.
Næringssalttilførsler (især fra spildevand, dyrkning af jorden og atmosfærisk bidrag) er den
dominerende påvirkningsfaktor af vore søer, fjorde og åbne marine områder. Også terrestrisk natur
påvirkes (eutrofieres), hvis næringssalttilførslerne øges, fx ved atmosfærisk deposition eller ved
tilførsel af gødning. Ret få hurtigtvoksende planter vil klare sig bedre ved de højere
næringssaltniveauer og udkonkurrere den oprindelige vegetation, der var tilpasset et lavt
næringssaltniveau. Samtidig mindskes antallet af forskellige plantearter.
Der er flere forhold, der gør at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at anskue den fremtidige
beskyttelse af natur og vandmiljø på baggrund af en mere målrettet recipient tilgang.
Der er dels natur og vandområdernes forskelligartet sårbarhed, Habitatdirektivet og
Vandrammedirektivet, der lægger op til, at beskyttelsen af natur og vandmiljø tager udgangspunkt i
det enkelte vandområde eller naturområde samt belastningens karakter, som overordnet er omtalt i
del I. For at give en tilstrækkelig beskyttelse (til opfyldelse af bl.a. Vandrammedirektivet og
Habitatdirektivet) af de særligt sårbare naturområder (eller de særligt højt målsatte) er det også
hensigtsmæssigt at differentiere emissionskrav til landbrugsdrift, idet generelle krav ellers skulle
være meget restriktive for at undgå forurening af disse sårbare områder (heder, hedesøer og moser),
og således medføre en overregulering visse steder. Herudover er der en række lokale/regionale
forhold såsom geologi, hydrologi og landbrugsstruktur, som har betydning for indsaten.
For så vidt angår beskyttelsen af drikkevandet er der taget skridt til at gennemføre en målrettet
regulering, der ligger ud over den generelle beskyttelse. Det skete i forbindelse med
1

I del I side 11-14 fremgår der en detaljeret beskrivelse af de nuværende recipientkvalitetsmålsætninger
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Drikkeudvalgets betænkning i 1998 samt VMP-II aftalen, hvor det blev vedtaget at iværksætte
ekstra målrettede foranstaltninger til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer,
i områder med særlig drikkevandsinteresser, der er følsomme overfor nitratforurening.
Indsatsen mod det generelle forureningsbidrag af nitrat, fosfor og ammoniak fra landbrugsbidrag til
de ikke særligt sårbare natur - og vandområder reguleres under hensyntagen til de administrative
omkostninger dog mest hensigtsmæssigt gennem nationale reguleringer, afstemt efter de generelt
opnåelige reduktioner i forureningspåvirkning (grundvand, skove, enge, søer, fjorde og
havområder) i forhold til omkostningerne ved at gennemføre reduktionerne og under hensyntagen
til opfyldelse af Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet.
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2. Årsager til manglende målsætningsopfyldelse
Nedenfor er redegjort for årsager til at forskellige vandområdetyper ikke opfylder de nuværende
recipientkvalitetsmålsætninger. For en uddybende beskrivelse af det nuværende målsætningssystem
henvises til side 11-14 i del I.
Vandløb
Tilførsel af fosfor og nitrat giver ikke væsentlige miljøproblemer i danske vandløb. To vigtigee
årsager til at en række vandløb ikke lever op til de fastsatte målsætninger er, at såvel tidligere tiders
vandløbsregulering som vor tids vandløbsvedligeholdelse har ensformiggjort de fysiske forhold i
vandløbene og dermed medført forringede levemuligheder for dyr og planter. Vigtige elementer
heri er, at vandløbenes naturlige dynamik med erosion og aflejring og de heraf følgende varierede
bundforhold oftest er ændret til en ensartet sandbund, der giver ringe livsmuligheder for mange
vandløbsdyr. Vegetationen i vandløb gøres også artsfattig ved grødeskæring, som giver dominans af
de få plantearter, der favoriseres af denne beskæring. Vandløbsregulering og
oprensning/grødeskæring er foretaget/foretages for at sikre en hurtig vandafledning af hensyn til
landbrugsdriften på de tilgrænsende lavbundsarealer. En tredie vigtigt årsag til manglende
målsætningsopfyldelse er den spredtliggende bebyggelses spildevandsforhold .
Søer
Søer i landbrugsoplande er eutrofierede som følge af tab af næringssalte fra oplandet både fra
landbrugsarealerne og spildevand fra den spredt bebyggelse. I de fleste tilfælde mindskes
eutrofieringspåvirkning og algemængde mest effektivt ved at reducere fosfortilførslen. Virkning af
at mindske tilførslen af fosfor viser sig dog først med års eller årtiers forsinkelse, fordi ophobet
fosfor i søsedimentet frigøres og forsinker reduktionen i fosforindhold i søvandet. I en del søer
reguleres algemængden især af den tilgængelige kvælstofmængde. Dette gælder især søer med lang
hydraulisk opholdstid, der muliggør, at en stor del af den tilførte nitrat denitrificeres. Den
nødvendige reduktion i fosfortabet fra oplandet for at opfylde målsætningen vil variere fra sø til sø
og bl.a. afhænge af målsætningen, størrelsen af andre fosforkilder i oplandet, andelen af
omdriftsarealer og dyrkningsforhold i oplandet og jordbunds- og erosionsforhold i oplandet.
Fjorde og indre marine områder
I fjorde og lukkede marine områder med væsentlig ferskvandstilførsel bestemmes
næringssaltindhold, algemængde og eutrofieringsgrad hovedsageligt af, hvor store fosfor og
kvælstofmængder, der tilføres fra land. Algemængden reguleres i de fleste områder både af
fosforindholdet i vandet (især forår og forsommer) og af kvælstofindholdet (især eftersommer). Der
vil ofte være omtrent proportionalitet mellem tilførsel af et algebegrænsende næringssalt og
algemængden i vandområdet, dog sålede at algemængden ændres meget hurtigt ved ændringer i
kvælstoftilførsel, mens ændringer som følge af ændret fosfortilførsel kan være forsinket på grund
af frigivelse af ophobet fosfor i sediment.
Som beskrevet i del I fastlægger amtsrådene i dag i samråd med kommunerne målene for fjorde og
kystnære områder i medfør af den gældende lovgivning og med udgangspunkt i ”Vejledning i
recipientkvalitetsplanlægning” Efter amternes vurdering er målsætningerne kun opfyldt i nogle
ganske få kystvande med lille vanddybde og gode opblandingsforhold, der kan mindske virkningen
af de forhøjede næringssaltindhold i vandet.
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De åbne danske farvande
Også for de mere åbne marine områder er der omtrent proportionalitet mellem næringssalttilførsel
og næringssaltkoncentrationer i havvandet. For Kattegat-Bælthavet er det beregnet, at de danske
bidrag til indholdet af plantetilgængeligt kvælstof omkring år 2000 var ca. 1/3. Algemængden i de
åbne farvande er især reguleret af den tilgængelige kvælstofmængde, som altså kun delvis reguleres
af tilførslerne fra Danmark. Virkning af en mindsket kvælstoftilførsel vil slå igennem umiddelbart
efter reduktionen. (check IMV rapport)
Grundvand
Generelt gælder at kvaliteten af det overfladenære grundvand ofte er påvirket af arealanvendelsen,
mens det dybereliggende grundvand kun i mindre grad er påvirket heraf. I
grundvandsovervågningen indeholder ca. 16% af de undersøgte filtre nitrat i koncentrationer som
overskrider grænseværdien i drikkevand på 50 mg/l (11,3 mg N/l). Der er dog betydelige regionale
forskelle. I dele af landet (især i det såkaldte nitratbælte beliggende i dele af Århus, Viborg og
Nordjyllands amter) medfører landbrugets gødskning indhold af nitrat i grundvandet, som relativt
hyppigt overskrider 50 mg/l.
Det fremgår af Vandmiljø 2002, at ca. 50% af indtagene i de grundvandsmagasiner, der normalt
indvindes vand fra, indeholdt i perioden 1990-2001 mindre end 1 mg nitrat/l. Det samme gælder for
ca. 75% af vandværkernes forsyningsboringerne. 20% af indtagene i NOVA-boringerne indeholdt
mere end tilladt i drikkevand (50 mg nitrat/l svarende til 11,3 mg N/l). Tilsvarende indeholder godt
1% af vandforsyningsboringerne mere end 50 mg nitrat/l. Det lavere tal for vandforsyningsboringer
skyldes, at mange boringer med højt nitratindhold er blevet lukket.
Høje nitratindhold er uønskede i grundvand, fordi et højt nitratindhold i vand til vandforsyning ikke
er acceptabelt ud fra sundhedsmæssige hensyn. Størstedelen af det nitratholdige grundvandet
oppumpes dog ikke til vandforsyning, men følger det naturlige hydrologiske kredsløb og siver til
vandløb og løber herfra til marine områder (og søer), hvor det bidrager til at øge algemængden.
Grundvand, der kan være acceptabelt som drikkevand kan bidrage til forurening af vandområder.
Endvidere har håndteringen og anvendelsen af pesticider i landbruget og i byområderne medført, at
grundvandet mange steder er påvirket af pesticider. I byområderne trues grundvandskvaliteten af ca.
10.000 affaldsdepoter, ligesom forurening fra veje og jernbanearealer kan udgøre en
forureningsrisiko. I intensivt udnyttede grundvandsmagasiner kan der påvises uønskede ændringer
af grundvandets indhold af sulfat, nikkel og arsen.
I forbindelse med Vandmiljøplan II blev der fastsat krav om, at amterne skulle gennemføre en
detaljeret kortlægning af de vigtigste grundvandsressourcer. På den baggrund udarbejdes
indsatsplaner for at gennemføre en målrettet supplerende grundvandsbeskyttelse i områder, som er
særligt sårbare over for forurening.
Fra 1998 har det været muligt for vandværkerne at indgå frivillige aftaler med de lokale landmænd
om at reducere pesticidanvendelsen og nitratforureningen i vandværkernes indvindingsopland mod
en økonomisk kompensation.
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Beskyttelse af biodiversitet
De våde naturtyper
Habitatdirektivet rummer et krav om udpegning af særlige beskyttelsesområder for bestemte arter
og naturtyper omfattet af direktivets bilag. Indenfor områderne skal der sikres eller genoprettes
gunstig bevaringsstatus for de konkrete arter/naturtyper, som områderne er udpeget for at beskyttes.
Tilsvarende udpeges der i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet områder af hensyn til yngle- og
trækfugle omfattet af direktivets bilag.
Som eksempel kan nævnes fjorde og bugter, der ofte er udpeget som både habitat- og
fuglebeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlaget for habitatudpegningen kan bl.a. omfatte
forskellige naturtyper, eksempelvis typen "lavvandede bugter og vige". Naturtypen karakteriseres
bl.a. ved nogle typiske arter, eksempelvis bestemte arter af bundvegetation og forekomst af
bundlevende samfund af muslinger og krebsdyr mv. Samme fjordområde kan være udpeget som
fuglebeskyttelsesområde af hensyn til specifikke fuglearter.
Der er stort overlap mellem de to områdeudpegninger (fugle og habitat) og størstedelen af alle
udpegninger ligger indenfor de kystnære vandområder, der skal forvaltes i henhold til
Vandrammedirektivet.
De indikatorer der kan anvendes til at beskrive gunstig bevaringsstatus for en given naturtype,
eksempelvis dybdeudbredelse af bundvegetation, kan tillige indgå som indikator for
levestedskvaliteten for de udpegede fuglearter, eksempelvis som fødegrundlag for yngle- og/eller
trækfugle. Samme indikator vil desuden kunne indgå som en parameter i beskrivelsen af et givent
vandområdes økologiske status efter vandrammedirektivet.
Terrestriske naturareale
Som naturarealer betegnes her ekstensivt udnyttede landbrugsarealer uden for omdrift
(halvkulturarealer) og naturarealer uden landbrugsmæssig udnyttelse.
Den terrestriske natur er ofte stærkt påvirkede af mange års ophobet næringsstoftilførsel. De arealer,
som gødskes (f.eks. nogle græsningsenge), har således en naturkvalitet, som er stærkt påvirket af
gødskning, og tilførsel af kvælstof fra atmosfæren herunder ammoniak er en væsentlig årsag til
eutrofieringspåvirkning af de terrestriske naturarealer.
Mest følsomme overfor kvælstoftilførsel m.v. er de næringsfattige naturtyper som højmoser,
klitheder, overdrev, heder og hedesøer, hvor der sker påvirkning af plantelivet ved
kvælstoftilførsler, der er lavere end de aktuelle tilførsler fra atmosfæren de fleste steder i Danmark i
dag.
Bl.a. udslip af ammoniak fra stald- og gødningsopbevaringsanlæg og fra udbringning af
husdyrgødning, udgør et problem for naturområderne, der er sårbare i forhold til den luftbårne
kvælstof i ammoniakken. Dette gælder selv om udslippet af ammoniak fra landbruget er reduceret i
det seneste tiår med mere end 30%. Der er i kapitel 3 i denne rapport redegjort for den
gennemsnitlige kvælstoftilførsel fra luften og det fremgår bl.a. heraf at bidraget fra dansk landbrug
udgør i størrelsesordenen 1/3 af den samlede kvælstoftilførsel.

16

Bevarelsen af den terrestriske natur er også afhængig af landbrugets driftsformer. Ændringerne i
driftsformerne har forskellige konsekvenser. På land var græsning og høslæt på overdrev og enge
og får på heden tidligere en naturlig del af landbrugsdriften. De gamle anvendelsesformer
forsvinder. Områderne gror til og dermed forsvinder de specielle og varierede levevilkår, som er
afhængige af græsning og høslæt.
Et tredje forhold som har betydning for bevarelsen af naturområderne er den omfattende udtørring
af det danske landskab der er sket gennem de sidste 100-150 år. Cirka 200.000 ha vådområder er
således blevet afvandet, tørlagt og drænet som følge af landvindingsprojekter
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3. Forhold som skal inddrages i målrettet regulering
Sammenhængen mellem miljø- og naturtilstand og næringfsstofbelastning
Ud fra kendskab til sammenhæng mellem miljø- og naturtilstand og næringsstofbelastning
kan man både beregne, hvor stor den maksimale emission af næringsstoffer må være for at opfylde
tilstandsmålsætningen og vurdere hvilken landbrugspraksis m.v. der svarer hertil – jævnfør
nedenstående figur 1.

Målsætning

Miljøtilstand
(recipient)

Indhold af
forurenende
stof i
vandområdet

Tilførsel af
forurenende
stof til
vandområdet

Emission fra
forureningsk
ilden

Landbrugspr
aksis og
andre kilder.

Fig. 3.1. Beslutningsdiagram for fastsættelse af acceptabel emission fra kilden fra venstre mod højre og
årsagssammenhæng mellem landbrugspraksis og målsætning fra højre mod venstre

Denne angrebsvinkel betyder, at det vil være muligt at stille differentierede krav afhængig af
sårbarhed og målsætning for den recipient, som modtager næringsstoffer fra det enkelte opland.
Også inden for et opland kan det vælges at give mulighed for at opstille differentierede krav til
landbrugsdrift således, at reguleringen sker der, hvor effekten på udledningen af næringsstoffer vil
være størst. Det forudsætter dog et mere detaljeret datagrundlag.
Det er naturligvis ikke kun bidraget fra landbruget, der indgår i forbindelse med vurderingen af
mulighederne for at begrænse tilførslen af næringsstoffer til den enkelte recipient, men med
henvisning til kommissorierne for arbejdet til forberedelse af vandmiljøplan III er der i det følgende
alene fokuseret på mulighederne for at regulere landbrugets bidrag.
Udgangspunktet for indsatsen er således, at beskrive sammenhængen mellem miljøtilstand,
belastning, emission og landbrugspraksis og således beskrive, hvilke krav det stiller til niveauet for
emission og dermed den bagvedliggende landbrugspraksis.
Langt størstedelen af tabet af kvælstof og fosfor fra dyrkede arealer passerer som nævnt søer og
fjorde på vej mod havet, og eutrofieringen forårsaget af danske kilder er langt kraftigere her end i
åbne havområder. Virkningen af en reduktion af danske kilder til forurening med fosfor og kvælstof
vil være langt større i søer og fjorde, hvor størsteparten af forureningsbidraget kommer fra
Danmark, end i de åbne marine områder, hvor kun en mindre del af forureningen kommer fra
danske kilder.
Ved at planlægge reduktionen i dyrkningsbidraget, således at målsætninger for grundvand, søer og
fjorde kan opfyldes, vil det samtidig blive sikret, at det danske dyrkningsbidrag ikke forhindrer
målopfyldelse i mere åbne marine områder, herunder de åbne dele af de indre danske farvande
atmosfærebidraget fraregnet.
Natur- og vandområdernes forskelligartet sårbarhed
Sårbare vandområder
Der er ikke foretaget en egentlig kortlægning af sårbare og mere robuste vandområder herhjemme
efter generelle og veldefinerede principper på tværs af regionale skel, som kan benyttes til en
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vurdering af den fremtidige indsats for at nedbringe tabet af næringsstoffer. Som beskrevet i del I
vil denne vurdering først endeligt foreligge når basisanalysen i medfør af vandrammedirektivet er
gennemført.
Alle vandområder er sårbare overfor en øget tilførsel af næringsstoffer. Specielt vandområder med
en lav vandgennemstrømning og ringe indflydelse af menneskelige aktiviteter i oplandet har derfor i
højere grad bevaret deres oprindelige tilstand, end vanddområder, der modtager forøgede mængder
af næringsstoffer fra oplandet. I forhold til de vandområder, hvor skaden allerede er sket på grund af
forøget næringsstoftilførsel, kan man derfor sige, at specielt de upåvirkede vanddområder er sårbare
overfor en øget tilførsel af næringsstoffer. Dybdeforhold i de enkelte vandområde har også en
betydning, idet der i dybe vandområde kan skabes lagdeling, der medfører, at der specielt i de
nederste lag kan dannes iltfrie forhold. I de indre danske farvandsområder er der f.eks. områder med
en dybde over ca. 15 m, hvor der optræder stabile lagdelinger, og hvor vandmasserne og
bundfaunaen i perioder rammes af iltsvind.
Størrelsen af tilførslen af næringsstoffer fra oplandet til et vandområde har naturligvis afgørende
betydning for tilstanden (ikke sårbarheden) i de forskellige vandområder. Således vil en sø
beliggende i et opland præget af landbrugsdrift som regel have en dårligere tiltand end en
tilsvarende sø beliggende i et opland uden landbrugsdrift og udledninger fa punktkilder.
Hovedparten af oplandene til søer, fjorde og lukkede marine vandområder vurderes at udgøres af
landbrugsarealer. Belastningen fra landbrugsbidraget varierer dog betydeligt i forhold til en række
lokale fysiske forhold, nedbør og driftsgrene.
Generelt har søerne en mindre vandgennemstrømning end de fleste fjorde og de kystnære områder,
hvorfor det skønnes, at søerne som udgangspunkt er mest sårbare overfor belastningen med
næringsstoffer. Blandt søerne vil det specielt være søer med et lille opland og dermed en lille
vandgennemstrømning, som må betegnes som særligt sårbare overfor påvirkningen med
næringsstoffer.
Påvirkningerne med næringssalte i vandmiljøet er generelt stærkest i vandområder, hvor en
betydelig del af vandet består af ferskvandstilførsel fra lokale oplande, hvorimod vandområder,
hvor der er en stor saltvandsgennemstrømning, er mindre sårbare. Søer, fjorde og lukkede marine
områder kan derfor karakteriseres som potentielt sårbare vandområder for så vidt angår belastning
med kvælstof og fosfor.
Næringsstoffernes tilstandsformer
Kvælstof
I vandmiljøet findes kvælstof primært i tre former; 1) som uorganiske næringssalte fx nitrat og
ammonium, 2) bundet i organiske partikler som fx alger og bakterier og endelig 3) indbygget i
humusstoffer. Det er kun de to første fraktioner som påvirker algevæksten. Det kvælstof som er
bundet i humusstoffer, kan ikke optages. Først når det er nedbrudt af lys og bakterier, kan det indgå
i produktionen. I tilførsler fra vandløb og atmosfæren er 80-98% af kvælstoffet som uorganiske
næringssalte og disse bidrag påvirker derfor produktionen meget. I Østersøen og Skagerrak er 6090% af kvælstoffet bundet i humus, og det er derfor kun en mindre del af det kvælstof som kommer
med havstrømmene som påvirker algevæksten.
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fosfor
I overfladevand findes fosfor både i levende organismer, bundet til organiske og uorganiske
jordpartikler samt på opløst form, hovedsageligt som uorganisk fosfor. Forekomsten af de enkelte
fraktioner af fosfor i vandmiljøet varierer over året og fra vandområde til vandområde afhængig af
betydningen af de kilder, der belaster vandområdet med fosfor.
Opløst uorganisk P giver mulighed for en umiddelbar forøget eutrofiering, mens eksempelvis
partikelbundet bundet P ikke umiddelbart er tilgængelig. Partikelbundet P vil sedimentere og kan
senere frigives til vandfasen som opløst P. I mange fjorde vil være tale om en vis transport ud af
fjorden.
Sårbare naturområder
For så vidt angår beskyttelsen af den terrestriske natur er det specielt de næringsfattige naturtyper
som højmoser, klitheder, overdrev, heder og hedesøer, som er mest følsomme overfor
kvælstoftilførsel. For disse naturtyper gælder, at der sker påvirkning af plantelivet ved
kvælstoftilførsler, der er lavere end de aktuelle tilførsler fra atmosfæren de fleste steder i Danmark i
dag. En reduktion af emissionerne af ammoniak vil kunne mindske det generelle niveau for
kvælstofdeposition i Danmark, fordi en ikke uvæsentlig del (1/3) af indholdet af ammoniak i luften
stammer fra dansk landbrug. En stor del af ammoniakemissionen vil normalt afsættes inden for få
km fra kilden. Derfor vil en særlig stor indsats mod ammoniakkilder i nærheden af vigtige og
sårbare naturområder være af væsentlig naturmæssig betydning for disse områder. Virkningen af
sådanne skærpede krav vil delvist afhænge af, hvor meget det lykkes at nedbringe det generelle
niveau for atmosfærisk deposition af ammoniak og af nitrogenoxider.
Som beskrevet ovenfor varierer natur- og vandområdernes sårbarhed overfor belastning med
næringsstoffer ligesom belastning fra landbrugsbidraget varierer betydeligt i forhold til en række
lokale fysiske forhold, nedbør og driftsgrene. Som følge heraf er det nærliggende, at den fremtidige
natur- og vandmiljøbeskyttelse baseres på en oplandsorienteret angrebsvinkel, som i tråd med
Vandrammedirektivet og Habitatdirektiv tager udgangspunkt i målene for natur og miljøtilstanden i
individuelle vand- og naturområder. Fastlæggelsen af disse mål sker gennem en omfattende indsats
over de kommende fem år jf. kapitel 4.
På baggrund af mange års overvågning m.m. eksisterer der allerede i dag et godt kendskab til
miljøets og naturens tilstand, og det vil allerede på det foreliggende grundlag være muligt at
påbegynde en beskyttelsesindsats i udvalgte sårbare områder. Det bemærkes dog, at der er et stort
behov for faglige data for at vurdere et områdes tilstand og for at tilrettelægge en indsats for en
udvikling af tilstanden til det ønskede niveau. Dette datagrundlag skal styrkes ved målrettet
overvågning frem mod den endelige fastlæggelse af mål senest i 2009.
Oplandsbaseret tilgang.
Et opland vil typiske bestå af en række deloplande. Det vil f.eks. sige, at der i oplandet til et
vandområde f.eks. en fjord er et eller flere andre vandområder - søer, vandløb m.v. samt
grundvandsforekomster som indsatsen også skal tage hensyn. Opfyldelsen af målsætninger i de
enkelte vandområder påvirker således hinanden. Foranstaltninger, som umiddelbart relateres til et
vandområde, vil have en effekt for de øvrige nedstrøms beliggende vandområder.
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Som det fremgår af nedenstående er der en række forhold, som bør inddrages i forbindelse med
planlægningen af en oplandsbaseret regulering, som tager udgangspunkt i natur- og miljøtilstanden i
den enkelte natur- og vandområder.
Transportveje for kvælstof og fosfor i vandmiljøet
Kvælstof
Udvaskningen af kvælstof fra marker sker næsten udelukkende i form af uorganisk kvælstof,
primært nitrat, der udvaskes fra markernes rodzone. Fra det nedsivende vand forlader rodzonen til
det når frem i vandløbene kan der ske en fjernelse af kvælstof. Det vand, der strømmer frem til
vandløbene, kan derfor have et lavere kvælstofindhold end da det forlod rodzonen.
Det der afgør hvor meget kvælstof der omsættes på vejen fra rodzone til vandløb er vandets
strømningsveje og opholdstid i forskellige dele af det hydrologiske kredsløb.
Det udvaskede kvælstof fra rodzonen på de dyrkede arealer føres enten direkte til vandløb med det
tilstrømmende overfladenære vand eller siver ned til øvre og nedre grundvandsmagasiner. Herfra
når vandet efter kortere eller længere tid frem til vandløb. Under vandets nedsivning i jorden kan
nitrat under iltfrie forhold blive omdannet til frit kvælstof (denitrifikation) ved biologiske eller
kemiske processer. Det er derfor kun en del af det udvaskede kvælstof fra rodzonen der når frem til
vandløb.
Hvor de hydrogeologiske forhold betinger at størstedelen af afstrømningen i vandløbet kommer fra
grundvandet, vil effekter af ændringer i f.eks. dyrkningspraksis indenfor oplandet først kunne
registreres efter en længere måleperiode. Derimod vil ændringer i kvælstoftabet hurtigt kunne
registreres i vandløb med en stor overfladenær tilstrømning, som f.eks. i lerede og drænede oplande
da kvælstofindholdet i drænvand ofte vil være i samme størrelsesorden som da vandet forlod
markernes rodzone, fordi det hurtigt transporteres til vandløbene uden at passere aktive zoner, som
kan omsætte kvælstof.
Såfremt vandet på dets vej mod vandløbene passerer vådområder undervejs, vil det også øge
muligheden for denitrifikation, da vådområder typisk kan omsætte væsentlige mængder kvælstof.
Ligeledes kan kvælstof, som transporteres med grundvandet til vandløbene blive reduceret ved
passage af vandløbsbunden, hvis der findes organiske sedimenter på bunden.
Når kvælstof kommer til vandløbene kan indholdet yderligere reduceres som følge af denitrifikation
i specielt søer, mens denitrifikationen i selve vandløbene normalt er lille. Kvælstoffjernelsen målt
som procentandel af den tilførte mængde kvælstof i søer øges markant i søer med lang opholdstid.
Hvis grundvandet passerer reducerende jordlag, vil nitratindholdet falde som følge af
denitrifikation. Hvis grundvandet derimod ikke passerer reducerende jordlag sker der ingen
omsætning af nitrat. Ikke-reduceret grundvand vil derfor indeholde nitrat i samme koncentration
som den, der var ved rodzoneudvaskningen dog med en eventuel fortynding fra naturområder og
udyrkede arealer.
Nedsættelse af nitratbelastningen i områder, hvorfra nitraten alligevel fjernes, vil ikke slå igennem
på belastningen i vandmiljøet. Det vurderes således, at der vil være betydelige muligheder for at
optimere effekten af de enkelte tiltag ved en geografisk optimeret indsats indenfor de enkelte
oplande med fokus på at gennemføre tiltag, hvor den overfladiske vand- og kvælstofafstrømning er
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størst. I disse områder vil kvælstofafstrømningen pr. hektar til vandløb være betydeligt større end i
områder, hvor en større del af vandafstrømningen til vandløb er længere tid undervejs fra rodzonen.
Diskussion af transportvejene og deres betydning i en given region eller på en given lokalitet, bør
derfor indgå i overvejelserne om hvilken indsats der skal til for at opnå en vedtaget målsætning for
et vandområde.
Kvælstofkredsløbet for 1997/98- 2001/02, er skitseret i nedenstående figur. Den modelberegnede
årlige kvælstofudvaskning fra rodzonen, 52 kg N ha på lerjorde og 98 kg N ha på sandjorde, svarer
stort set til nettotilførslerne af kvælstof til markerne. Udvaskningen er væsentlig større fra
sandjordene end fra lerjordene. Til trods herfor er kvælstoftransporterne i vandløbene væsentlig
højere i lerjords-oplandene end i sandjordsoplandene. Dette skyldes at vandafstrømningen på
lerjordene sker gennem de øvre jordlag, mens vandafstrømningen på sandjordene fortrinsvis sker
gennem de dybere jordlag hvor det eventuelt har passeret redoxzonen og således har været udsat for
betydelig nitratreduktion.
Det er således kun en del af det kvælstof, der forlader rodzonen der når ud til vandløbene.
Størrelsen af denne andel er stærkt variabel og afhænger af lokale forhold.
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Figur 3.2 Skematisering af kvælstofkredsløbet i henholdsvis dyrkede lerjords- og sandjorsoplande samt for
naturoplande for årene 1997/98-2001/02. Vandløbstransport i landbrugsoplandene er korrigeret for
naturarealer og spildevandsudledning, dvs. transporten repræsenterer det dyrkede areal incl. spredt bebyggelse.
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Herfra fremgår det, at ca. 90 % af det udvaskede kvælstof i sandjordsoplandene ikke kan genfindes i
vandløbene inden for de to oplande, mens ca. 60 % af kvælstoffet på lerjordsoplandene ikke når
vandløbene.
Som antydet på figur 3.2 vil noget af det ’forsvundne’ nitrat strømme til dybere, regionale
grundvandsmagasiner. Ligeledes er der en betydelig usikkerhed omkring ændringer af
kvælstofindholdet i jordpuljen. Men størstedelen af forskellen mellem rodzoneudvaskningen og
vandløbsbidraget må dog forventes at forsvinde (blive reduceret) undervejs.
Fosfor
Fosfor bindes i modsætning til kvælstof stærkere i jorden og tabes derfor i mindre grad end
kvælstof. I vandløb transporteres fosfor dels bundet til partikler og dels i opløst form. Fosfor på
opløst form udgøres hovedsageligt af fosfat, der er umiddelbart tilgængeligt for planter. I vandløb i
lerjordsoplande udgør opløst fosfor en tredjedel til halvdelen af transporten, mens den i de fleste
vandløb i sandjordsoplande udgør mellem halvdelen og to tredjedele.
Fosfor kan transporteres fra marker til vandmiljøet ad flere veje. En mindre del opløses og siver
med regnvand ned til grundvand og dræn. Andet fosfor sætter sig på fine jordpartikler. Den
partikulære fosfortransport stammer dels fra afstrømning fra marker enten ved direkte overfladisk
afstrømning eller som finpartikulært materiale via dræn. Partikulært fosfor kan også komme fra
vandløbets brinker og bund, hvor der sker en erosion som følge af det strømmende vand. Samlet set
udgør de erosionsbetingede tab lidt mere end halvdelen af dyrkningsbidraget og her er brinkerosion
det største enkeltbidrag.
De erosionsbetingede tab (vanderosion, overfladisk afstrømning, vinderosion og brinkerosion)
udgør lidt mere end halvdelen af det skønnede samlede tab (287-695 tons fosfor pr. år), og
brinkerosionen er det største enkeltbidrag (275-645 tons fosfor pr. år).
Udvaskning via drænede arealer udgør også en væsentlig post (65-405 tons fosfor pr. år), hvor tab
via kunstig dræning på lavbundsjorde udgør den væsentligste tabspost på 30-225 tons fosfor pr. år.
De øvrige tabsposter stammer fra det atmosfæriske bidrag, øvre grundvand på drænet henholdsvis
ikke drænet dyrket areal. Se del IV.
Under transporten af fosfor via vandløb gennem søer til havet, kan fosfor aflejres. Når vandløbet går
over sine bredder, bundfældes partikulært fosfor, der hermed indgår i ådalens fosforpulje, indtil den
eventuelt frigives igen, hvis ådalens tørv nedbrydes, eller der sker en frigivelse på grund af iltfrie
forhold i forbindelse med oversvømmelse.
Fosfor kan ligeledes typisk bundfælde i vandløb i løbet af sommeren, hvor vandføringen er lille og
mængden af vandplanter er stor, mens store vandføringer i forbindelse med stor nedbør – typisk i
vinterhalvåret - vil transportere den aflejrede fosfor videre.
Den største tilbageholdelse i transporten af fosfor sker dog i søerne, hvor fosfor indbygges i
organisk stof og bundfældes. Omvendt har nogle søer, hvor tilførslen af fosfor er reduceret gennem
tid, en nettofrigivelse af fosfor, fordi fosfor, der er ophobet gennem mange år, nu gradvis frigives
fra søbunden.
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Lige såvel som der er særlige områder, hvor der kan opnås en særlig stor kvælstofreduktion, er der
områder, hvor det er muligt at opnå en særlig stor reduktionen af fosfortabet til vandmiljøet. Som
beskrevet er det diffuse fosfortab en kompleks funktion af klima, topografi, hydrologi, jordbundsforhold, dyrkning og gødskning. Det betyder, at der eksisterer begrænsede områder, der bidrager
betydelig mere end andre til fosfortabet. Risikoområder er områder, hvor en effektiv transportproces
forbinder fosforkilder i landskabet med et vandløb. En identifikation af risikoområder i landskabet
er afgørende for at opnå en hurtig og sikker virkning i vandmiljøet. Herved kan tabsbegrænsende
foranstaltninger iværksættes på relevante og mindre arealer, hvorved indsatsen bliver mere
omkostningseffektiv, både mht. miljøet og landbruget. En målrettet indsats i disse risikoområder
kan have en umiddelbar virkning.
Som en konsekvens af at der generelt tilføres mere fosfor end der fjernes med afgrøderne ligger
mere end halvdelen af fosfortalsanalyserne over det planteernæringsmæssige anbefalede niveau, og
der vil mange steder kunne tæres på jordens fosforpulje uden udbyttemæssige konsekvenser.
I områder med stor husdyrproduktion bliver markerne ofte tilført mere fosfor end afgrøderne kan
bruge. Dette kan føre til at fosfor ophobes i jorden gennem årene. Hermed øges risikoen for
udvaskning, idet jordens bindingskapacitet efterhånden opbruges. Ved et fosfortal i jorden, svarende
til 3-4, øges risikoen for, at der udvaskes fosfor til vandmiljøet. I nord- og Vestjylland, som har den
største husdyrtæthed på landsplan, har knapt halvdelen af de undersøgte marker fosfortal over 4,
mens det på øerne er tilfældet for godt en fjerdedel af markerne. Også transporten af fosfor med
jordpartikler, som vind og vand fører til vandløb og søer, kan øges som følge af overjordens større
indhold af fosfor.
Generelt gælder, at der over et længere tidsrum kan forventes en sammenhæng mellem tilførsel,
planteoptagelse og tab af fosfor. En generel reduktion i fosfortilførslen til afgrøderne må således
forventes at vise effekt i miljøet på længere sigt. En fortsat overskudstilførsel af fosfor til markerne
vil dog langsomt øge tabet af fosfor til vandmiljøet. Således vil arealer, der i dag ikke karakteriseres
som risikoarealer, kunne blive det, såfremt der fortsat tilføres mere fosfor end der fjernes med
afgrøderne. Derfor er der behov for en generel indsats for at nedbringe tilførslen af fosfor til
landbrugsarealerne, således at tilførslen er i bedre balance med den mængde der fjernes med
afgrøderne, og en decideret ophobning af fosfor undgås.
Bedriftstypens betydning
Ud over områdernes forskellige sårbarhed, oplandskarakteristika samt vurderinger af aktuelle
transportveje, som også bør indgå i overvejelserne om en differentieret indsats, der kan medvirke til
at optimere effekten af en given indsats er bedriftstypernes forskelligeartet emission en betydende
faktor.
Kvælstof (Nitrat)
I DMUs landovervågning er det konstateret at udvaskningen fra husdyrbrug generelt er større end
fra plantebrug. Kvælstofudvaskningen er mindst for planteavlsbrug, større for svinebrug og størst
for kvægbrug. Endvidere stiger udvaskningen med stigende husdyrtæthed. At udvaskningen stiger
med stigende husdyrtæthed er en effekt af øget kvælstoftilførsel, men også en effekt af at de store
husdyrhold er koncentreret i den vestlige del af landet hvor nedbøren er størst og jorden mest
gennemtrængelig.
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På planteavlsbrug, der alene anvender handelsgødning, er udvaskningen og
ammoniakfordampningen fra afgrøderne lidt større end nettotilførslen af kvælstof, dvs. der er et
forbrug af jordens kvælstofpulje. Ved husdyrbrugene er udvaskningen mindre end nettotilførslen.
Hvis der ønskes den størst mulige effekt på udvaskning, er der derfor et potentiale for reduktion af
kvælstofudledningen fra husdyrbrug.
Ammoniak
Belastning af ammoniak er mere lokal i sin natur da, en stor del af en ammoniakemission normalt
afsættes inden for få km fra kilden. 10-20% af den emitterede ammoniak afsættes inden for de
første 500 meter fra kilden. Emissionen fra husdyrbrug medfører at depositionsintensiteten meget
tæt på kilden kan være væsentligt større end 100 kg N/ha., men falder dog hurtigt med afstanden fra
kilden og bidrager dermed til en generel forøgelse af baggrundsbelastningen. I husdyrbrugsområder
vil der derfor være stor lokal variation som kan have en afgørende betydning for nærtliggende
naturområder. Af nedenstående tabel 3.1 fremgår tålegrænser for kvælstofdeposition for danske
naturtyper.
Naturtype
højmoser

Kvælstofdeposition kg N/ha år
5 (7,5)

lobeliesøer

5 - 7,5 (10)

ekstremfattigkær

5 - 7,5 (12)

hedemoser

5 - 7,5 (12)

fersk natureng

10 – 17 (22)

ekstremrigkær

10 – 15 (20)

heder

10 – 15 (22)

lichenrige heder

7 – 12 (17)

overdrev

10 – 25 (35)

løvskov

10 – 20 (30)

nåleskov

7 – 20 (30)

Tabel 3. 1. Intervaller af tålegrænser for kvælstofdeposition for danske naturtyper. Fra VVM vejledning (Bak, 2003).
Tålegrænser kan variere fra naturtypens interval og er vanskelige at fastsætte. Tallene i parentes angiver en øvre grænse,
hvor naturområdets tilstand kan fastholdes i en periode ved intensiveret pleje. De angivne intervaller dækker beskyttelse
af områdernes struktur og funktion og til dels beskyttelse af følsomme arter.

Tålegrænsen defineres som den belastning en naturtype kan tåle, uden at der kan forventes at
forekomme væsentlige effekter på områdets struktur og funktion. Tålegrænsen er baseret på en
meget langsigtet ligevægt (30-50 år for empiriske tålegrænser). Det indebærer, at en mindre
overskridelse af tålegrænsen ikke nødvendigvis får nogen konsekvenser de første årtier, men da
effekten af N-depositionen er delvis kumulativ, vil tidshorisonten for forandringen af økosystemet
blive forkortet.
Kvælstoftilførslen fra luften til landområder, herunder naturområder varierer fra amt til amt. Ved
beregningerne er landområderne opdelt i arealer på 30 km x 30 km. I nedenstående tabel 3.2
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angives resultaterne for den samlede kvælstoftilførsel for år 2001 fordelt på amtsniveau. Tabellen er
endvidere opdelt i den kvælstoftilførsel, som stammer fra henholdsvis udenlandske kilder og fra de
samlede danske kilder. Desuden er de samlede tilførsler fra dansk landbrug angivet samt
tørdepositionen af ammoniak.
Tabel 3.2. Den gennemsnitlige atmosfæriske kvælstoftilførsel til de danske amter i 2001. Beregninger foretaget i
forbindelse med baggrundsovervågningsprogrammet (Ellermann et al. 2002, faglig rapport fra DMU nr. 418).
Beregningerne er foretaget med emissionsdata for 1999 ved anvendes af en meget forenklet sæsonvariation i specielt de
danske emissioner af ammoniak. Der er tilføjet en kolonne, der viser den atmosfæriske deposition svarende til en
fremskrivning for 2010 baseret påforpligtelserne i Gøteborgprotokollen.
Samlet NSamlet NN-tilførsel
Samlet kvælstofSamlet
Tilførsel fra
tilførsel fra tilførsel fra
fra
tilførsel v. imlp af
kvælstofudenlandske
Gøteborg protokol
danske kilder
danske
tørdeponeret
tilførsel
kilder
landbrug
ammoniak
[kg N/ha]
[kg N/ha]
Kg N/ha
[kg N/ha]
[kg N/ha]
Kg N/ha
Ribe
6
23
14
9
8
17
Ringkøbing
7
21
12
9
8
18
Sønderjylland
6
24
16
8
7
18
Viborg
7
22
12
10
8
20
Vejle
7
22
12
10
9
18
Nordjylland
6
22
12
10
8
19
Århus
6
22
12
10
7
18
Fyn
4
20
13
7
5
16
Storstrøm
2
16
12
4
3
14
Vestsjælland
3
17
12
5
4
15
Roskilde
3
19
13
6
4
16
Frederiksborg
1
17
12
5
3
15
København
1
18
12
6
2
15
Frederiksberg Komm.
1
16
12
4
2
14
København Kommune
1
16
12
4
2
14
Bornholm
1
14
12
2
1
12
5
Gennemsnit for alle danske
20
12
8
6
16
landområder

Som det fremgår af ovenstående vil påvirkningen af naturområder med ammoniak i høj grad
afhænge af placering af kilden til ammoniakemissionen og afstand til naturområdet. Endvidere
fremgår det af ovenstående, at kvælstoftilførslen fra luften varierer betydeligt i landet, og at
tålegrænserne for alle naturtyperne overskrides i dag i dele af landet. En generel reduktion af
belastningsniveauet til under tålegrænser for alle naturtyper vil forudsætte en meget markant
reduktion af alle kilder, både danske og udenlandske
Ammoniakemission i nærområdet tæt på et naturområde vil kunne resultere i en høj lokal
ammoniakkoncentration og dermed bidrage forholdsvis meget til den lokale forurening.
Bufferzoner med begrænset ammoniakemission omkring et naturareal vil hyppigt kunne bidrage
væsentligt til at mindske kvælstofbelastningen, men effekten på sigt vil være stærkt afhængig
baggrundsbelastningen.
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EU har tiltrådt Gøteborg-protokollen, hvilket bevirker, at EU15 senest i 2010 skal have reduceret
emissionen af kvælstofilter og ammoniak med hhv. 49 og 15 pct. i forhold til niveauet i 1990. I den
sammenhæng er Danmark forpligtiget til at reducere emissionen af kvælstofilter og ammoniak med
hhv. 55 og 43 pct. Indfris disse forpligtigelser af Danmark og nabolandene, vil depositionen i
gennemsnit reduceres med 4 kg N pr. ha, jf. tabel 2. For de enkelte amter vil reduktionen udgøre
mellem 1 og 6 kg N pr. ha. Reduktionen er et skridt i den rigtige retning, men det vil ikke være
tilstrækkeligt til at komme under tålegrænsen for de mest følsomme naturtyper.
Fosfor
Den geografiske fordeling af tilførslen af fosfor med husdyrgødning har ændret sig i tidens løb i takt
med landbrugets udvikling og strukturændringer.
Tilførslen af fosfor med husdyrgødning kan bruges som indikator for områder, hvor der er sket den
største fosforophobning. Det skyldes, at husdyrholdet herhjemme er reguleret via harmonikravene,
der tager udgangspunkt i mængden af kvælstof i husdyrgødningen. Ved tildeling af husdyrgødning
op til harmonikravene sker der generelt en større tilførsel af fosfor via husdyrgødning end der
fjernes med afgrøderne.
På baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik og normer for fosforudskillelsen fra de
vigtigste husdyr (Poulsen og Børsting 2002) er fosformængden ab dyr således beregnet pr. dyrket
landbrugsareal i de danske kommuner 1980, 1989 og 1999.

Figur 3.3. Den geografiske fordeling af fosfor fra husdyr i Danmark, illustreret ved kg total fosfor ab dyr pr. ha dyrket
areal i de danske kommuner 1980, 1989 og 1999 (Efter Dalgaard og Olsen 2002).

Kortlægningen viser, at produktionen af husdyrgødningsfosfor er knyttet til bestemte områder af
Danmark, hvor der har været en koncentrering af husdyrholdet i særligt husdyrintensive områder i
Jylland og på Fyn, mens husdyrholdet har været aftagende i de øvrige landsdele. Kortlægningen
viser desuden i de husdyrintensive områder, at produktionen af husdyrgødningsfosfor har været
aftagende i nogle områder i perioden fra 1980 til 1999. Denne udvikling fremgår også af tabel 3.3.
Udskillelsen af fosfor pr. husdyr vil formentlig falde yderligere fremover som en konsekvens af
fortsat forbedret udnyttelse af fosfor i foderet, men ikke tilstrækkeligt til at undgå yderligere
ophobning af fosfor på arealer der får husdyrgødning.
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Tabel 3.3. Andele af landbrugsarealet i kommunerne fordelt på syv klasser mht. kg fosfor ab dyr pr. ha landbrugsjord
(samme data som ligger bag figur 2.5).

% af landbrugs- Kg P ab dyr pr. ha landbrugsjord
arealet i år
0-10
10-15
15-20
1980
1989
1999

4%
7%
10%

6%
11%
13%

22%
25%
18%

20-25

25-30

30-35

35-43

24%
21%
24%

24%
25%
23%

17%
8%
8%

3%
2%
2%

Klimatisk variation - indflydelse på afstrømning og miljøtilstand
Klimaet har væsentlig indflydelse på udvaskningen af næringsstoffer og dermed også på
miljøtilstanden i søer og marine områder. Nedbørens størrelse og fordeling over året har stor
indflydelse på udvaskningen af kvælstof og dermed på transporten til marine områder.
Således er nedbørsfordelingen i planternes vækstsæson med til at afgøre hvor meget kvælstof der vil
kunne udvaskes fra rodzonen den efterfølgende vinter. I en tør vækstsæson fjernes der mindre
kvælstof med afgrøderne end i en mere fugtig vækstsæson, hvilket giver større kvælstofoverskud i
jorden efter høst. Nedbørsmængden i afstrømningsperioden om vinteren afgør om rester af
mineralsk kvælstof i jorden udvaskes eller kan bruges af afgrøderne det følgende år. Størrelsen af
vinternedbøren er desuden afgørende for både koncentrationen og mængden af nitrat i det vand, der
forlader rodzonen.
Også den årlige transport af fosfor til de marine områder kan variere betydeligt. Nedbørens mængde
og fordeling påvirker både transporten af opløst og partikkelbundet fosfor fra landbrugsjorden via
udvaskning og erosion, samt erosion fra brinker og vandløbsbund.
Tilførslen af næringsstoffer er bestemmende for algevæksten i søer og marine områder, hvilket kan
have afgørende indflydelse på miljøtilstanden det pågældende år. Eksempelvis ses en umiddelbar
forbedring af miljøtilstanden i marine områder i år med lille næringsstoftransport fra land. I
lavvandede søer med stor frigivelse af fosfor fra bunden slår en lavere tilførsel af fosfor et enkelt år
ikke igennem på samme måde.
Såfremt klimamodellernes forudsigelser holder vil temperaturen stiger samtidig med at nedbøren
stiger over en årrække. Den øgede nedbør vil alt andet lige medvirke til øget tab af kvælstof og
fosfor fra landbrugsarealerne. Omvendt vil stigende temperatur bl.a. medvirke til øget vækstperiode
og dermed øget optagelse af næringsstoffer og dermed mindre næringsstoftab til vandmiljøet. Det
skal dog understreges, at disse effekter er knyttet til den nuværende landbrugspraksis; det fremtidige
landbrug må forventes at have anderledes rammevilkår og et anderledes teknologisk stadie med
heraf følgende ændret miljøpåvirkning, jævnfør afsnittet om perspektivering i del I.
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4. Vandplaner og Natura 2000-planer
Som også beskrevet i del I vil den fremtidige miljø- og naturregulering i vid udstrækning blive
udviklet af de krav, som EU's vandramme-, habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver stiller.
Opfyldelsen af de direktivmæssige forpligtelser vil i sig selv kræve en målrettet indsats.
Vandramme- og habitatdirektiverne har krav om en vand- henholdsvis naturplanlægning forud for
prioritering af den nødvendige indsats for at opnå målsætningerne for vand- og naturområder.
Vandrammedirektivets krav om planlægning
Jævnfør vandrammedirektivet skal den fremtidige regulering tage udgangspunkt i miljøtilstanden i
det enkelte vandområde og belastningen i oplandet til det enkelte vandområde. Der skal udarbejdes
indsatsprogrammer for området, der skitserer hvilke tiltag, som skal til for at opnå den fastsatte
miljømålsætning. Miljømålene skal være opfyldt senest 15 år efter ikrafttrædelsen af direktivet,
altså december 2015. I forhold til Danmark er det nyt, at disse miljømål er bindende.
Vandrammedirektivet implementeres frem mod 2009 i to faser. I 1. fase implementeres det
organisatoriske og det planlægningsmæssige grundlag, og rammerne for målsætning af
vandområderne fastlægges. Via en interkalibrering i 2006 mellem de enkelte EU medlemslande vil
der blive skabt fælles principper for fastlæggelse af målsætninger for vandområder frem mod 2009.
2. fase af implementeringen består i at iværksætte selve den indsats, som er nødvendig for at
opfylde de fastsatte miljømål. Der skal opstilles egnede løsninger (virkemidler) for, hvordan
miljømålene nås på en økonomisk ansvarlig måde samtidig med, at der sker en miljømæssig
forsvarlig implementering2.
Miljømål
Generelt skal man opnå ”god” tilstand for alt overfladevand og grundvand, og disse miljømål skal
være opfyldt inden december 2015. Der er dog mulighed for i vandområdeplanen og under særlige
omstændigheder at fravige miljømålet om god tilstand eller, at fristen for opnåelse af miljømålet
forlænges.
Vandrammedirektivet opstiller en række biologiske kvalitetselementer, der normativt definerer de
økologiske tilstande, og hvilke kriterier der skal være opfyldt for at opfylde en given økologisk
tilstand. Således defineres god økologisk kvalitet som: ” Værdierne for de biologiske
kvalitetselementer for den pågældende type overfladevand udviser niveauer, der er svagt ændret
som følge af menneskelig aktivitet, men afviger kun lidt fra, hvad der gælder for denne type under
uberørte forhold”.
Basisanalyse
Som grundlag for arbejdet med beskyttelse af vandet skal der for hvert vanddistrikt foretages
• en analyse af dets karakteristika

2

[Implementeringens 1. fase er under gennemførelse, idet der den 14. juli 2003 blev udsendt et udkast til lovforslag om
miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder i høring. Høringsfristen udløb den 27.
august 2003, og lovforslaget blev første behandlet den 21. oktober 2003 i Folketinget].
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•
•

en vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på overfladevandets og grundvandets
tilstand samt
en økonomisk analyse af vandanvendelsen

Denne analyse kaldes basisanalysen, og den skal første gang være gennemført [22. december 2004.]
Herefter skal den gentages hvert sjette år. Samtidig skal der oprettes registre over beskyttede
områder.
Indsatsprogrammer
For at kunne opnå miljømålene skal vanddistriktsmyndigheden (det koordinerende amtsråd) i
samarbejde med de kommunale myndigheder, der hører under distriktet, udarbejde et samlet indsatsprogram for hele vanddistriktet, som fastlægger, hvilke tiltag der skal gennemføres for at nå de
fastsatte miljømål.
Indsatsprogrammet skal udarbejdes på baggrund af resultaterne af basisanalysen og resultaterne af
overvågningsprogrammerne, og skal sikre opnåelsen af miljømålene inden for de fastsatte
tidsfrister.
Indsatsprogrammet skal mindst indeholde de foranstaltninger, der skal gennemføres i vanddistriktet,
samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning
for beskyttelsen af vand, med henblik på at beskytte, forbedre og restaurere alle
overfladevandområder og grundvandsforekomster, og for kunstige og stærkt modificerede
vandområder med henblik på at beskytte og forbedre disse vandområder. Indsatsprogrammet skal
endvidere indeholde en økonomisk analyse herunder med henblik på vurdere den mest
omkostningseffektive kombination af foranstaltningerne.
Elementer vedrørende vandområdernes individuelle forskelle i sårbarhed, forskellige transportveje
og forskelle i driftsgrenen skal vurderes i forhold til behovet for en indsats.
Vandplaner
Vanddistrikternes ansvarlige myndighed skal udarbejde en vandplan der sikrer sammenhæng i
planlægningen inden for hele distriktet. Der findes en lang liste med krav til Vandplanen, men i
korte træk består den af fire dele:
• miljømål for de enkelte vandforekomster inden for distriktet,
• resultatet af basisanalysen og register over beskyttede områder,
• redegørelse for vandmiljøovervågningen og resultaterne af denne, og
• en sammenfatning af de indsatsprogrammer der skal sikre opfyldelse af miljømålene.
Udarbejdelse af vandplanen skal følge denne tidsplan:
2006 Tidsplan og arbejdsprogram for udarbejdelse af vandplan skal offentliggøres.
2007 Foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige problemstillinger der berører
vandløbsoplande offentliggøres.
2008 Offentlig høring over udkast til vandplan.
2009 Offentliggørelse af vandplanen.
Herefter opdateres vandplanen tilsvarende i en cyklus på 6 år.
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Overvågningsprogrammer
Vandrammedirektivet stiller krav om, at der skal udarbejdes overvågningsprogrammer for tilstand i
vandområder og beskyttede områder. Overvågningen skal anvendes til at vurdere tilstande og
målopfyldelser samt anvendes i relation til afhjælpende indsatser i distrikterne.
Planlægning i forhold til Habitatdirektivet og nationale naturmål.
I forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet sker der en samtidig supplerende
implementering af den del af EF-fugle- og EF-habitatdirektiverne, der omhandler udarbejdelsen af
natura 2000-planer m.v. Natura 2000-planerne skal bl.a. indeholde målsætninger for naturtilstanden
i de beskyttede områder samt programmer for den indsats, der er nødvendig for at opnå eller
fastholde målsætningerne. Den fælles implementering af direktiverne er begrundet i, at der er stort
overlap mellem de direktivmæssige forpligtelser i henhold til habitatdirektivet og
vandrammedirektivet, og desuden et væsentligt arealmæssigt sammenfald mellem de arealer, hvor
der efter habitat-, fugle- og vandrammedirektiverne forventes at skulle gennemføres en konkret
forvaltningsindsats. Det vurderes, at 70-80% af arealet udpeget som habitat- og fugleområder tillige
vil blive omfattet af Vandrammedirektivets indsatsplanlægning, størstedelen på det marine område.
Relationen mellem vandramme- og habitatdirektivet består i, at der efter begge direktiver skal
udarbejdes de nødvendige indsatsprogrammer for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus i
de udpegede beskyttelsesområder (habitatdirektivet) henholdsvis opnå miljømålene
(vandrammedirektivet). De indsatsprogrammer, der skal udarbejdes efter vandrammedirektivet, skal
foruden de givne miljømål respektere og indarbejde beskyttelseskrav fra blandt andet habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektiverne. Der er altså en direktivbunden kobling mellem vand- og
naturdirektiverne (vrd's artikel 11).
For at sikre størst mulig sammenhæng i den kommende vand- og naturplanlægning er der så vidt
muligt søgt tilvejebragt fælles spilleregler mellem habitatdirektivet og vandrammedirektivet, hvilket
fremgår af "Idekatalog for naturplanlægning"3 og af udkast til Lov om miljømål m.v. for
vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder. Det vil sige, at der er foreslået fælles
opbygning af vandplaner og natura 2000-planer (basisanalyse, indsatsprogram og den overordnede
plan), fælles offentlighedsprocedurer på selve planen, fælles planperioder (der desuden er
samordnet med det nationale overvågningsprogram) og ensartede ministerbeføjelser. Desuden
gennemføres en naturkvalitetsskala, der er parallel til vandrammedirektivets 5-trins skala.
Indtil Natura 2000-planerne er udarbejdede, forventes forvaltningsindsatsen i områderne som hidtil
at ske gennem den amtslige og statslige naturforvaltning, frivillige aftaler, fredninger, evt. nye
regler, som vedtages i forbindelse med revision af naturbeskyttelsesloven i 2003/04 eller i
forbindelse med Vandmiljøplan III .
Jævnfør nedenstående figur fra "Idékataloget for naturplanlægning" er naturplanlægning tænkt som
en løbende proces, hvor der over tid kan ske en ajourføring af virkemidler og
målsætningsgrundlaget på baggrund af en vurdering af effekten af den valgte indsats.

3

På initiativ af Miljøministeriet og Amtsrådsforeningen har en arbejdsgruppe i 2003 udarbejdet et idekatalog om
naturplanlægning. Kataloget findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside (www.skovognatur.dk)
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5. Virkemidler til brug for indsatsplanlægning
Som tidligere omtalt er der en række regionale/lokale forhold, der har afgørende betydning for
hvilke virkemidler som inddrages i en indsatsplan.
Indsatsplanlægningen tager udgangspunkt i niveauet for den gældende regulering. Herefter vil der
være forskellige virkemidler, som kan inddrages i indsatsplanlægningen. Valg af virkemidler vil
blandt andet afhænge af en række lokale forhold såsom områdernes sårbarhed, geologi og hydrologi
(transportveje for N og P) og forskellige landbrugsmæssige forhold (bedriftsstrukturer m.v).
I princippet er det muligt at vælge forskellige former for virkemidler, således at den enkelte
indsatsplan skræddersyes til den indsats, der er behov for i det enkelte område.
Nedenfor i figur 5.1 er der beskrevet de brikker, som en indsats overfor landbruget tab af
næringsstoffer kan sammenstykkes af med henblik på at opnå en fastsat målsætning. Det skal
naturligvis understreges, at hovedparten af de virkemidler der er nævnt, både har en effekt i forhold
til at reducere landbrugets udledning af kvælstof og fosfor, udledning af drivhusgasserne,
påvirkningen af naturtilstanden eller påvirkningen af pesticidanvendelsen. I det lys er det naturligvis
vigtigt, at der tages et bredt kvalitativt perspektiv, når det ene scenarie vælges frem for det andet.
Som det tidligere har været nævnt er der ligeledes en vis indbyrdes dynamik imellem disse
enkeltstående virkemidler, som kan betinge en større eller mindre hensigtsmæssighed af en given
kombination.

Adm regulering 1
(gødningsrelaterede)
N/P-normer,
udnyttelseskrav til
husdyrøgning m.v.
Udtagning,
(obligatorisk)
skovrejsning,
vådområder m.m.

Adm. Regulering 2
(arealrelaterede)
efterafgrøder, m.v.
Målsætning

Økonomisk
regulering
Tilskud til MVJ,
økologi, skovrejsning,
vådområder m.v.

Teknologi
Biogas,
Syretilsætning,
Separation m.v.

Figur 5.1. Indsatsplanlægningen tager udgangspunkt i niveauet for den gældende regulering. Der vil være forskellige
reguleringstyper, som kan inddrages i indsatsplanlægningen som tager udgangspunkt i tilstanden i natur- og
vandområder. Indsatstypen vil blandt andet afhænge af en række lokale forhold såsom områdernes sårbarhed, geologi
og hydrologi (transportveje for N og P) og forskellige landbrugsmæssige forhold (bedriftsstrukturer m.v).
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Virkemidlers rækkevidde
Et reguleringssystem er i denne sammenhæng defineret som det administrative system, der står for
hovedparten af reguleringen af næringsstoftilførselen. Dette system består så igen af en række
virkemidler, som i sidste ende vil betyde ændringer i landmandens adfærd på den enkelte bedrift.
For de udvalgte reguleringssystemer vil nogle af de mulige adfærdsændringer på bedriftsniveau
være de samme.
Hver enkelt virkemiddel har et begrænset potentiale mht. reduktion af kvælstofudvaskningen i
forhold til den samlende kvælstofbelastning. På den baggrund kan hvert enkelt virkemiddel
betegnes som en ”byggeklods”, som principielt kan erstattes med en anden byggeklods med samme
marginale effekt på miljøbelastningen (kvælstofudvaskningen) jævnfør figur 5.1.
For en række af virkemidlerne gælder endvidere, at potentialet for så vidt angår yderligere
reduktion i kvælstofudvaskningen er begrænsende. Eksempelvis er der grænser for, hvor stor effekt
det er muligt at opnå alene ved at stramme kravene til udnyttelse af husdyrgødningen eller forbedre
foderudnyttelsen fordi, der er en fysisk grænse for, hvor meget disse virkemidler kan bidrage med.
Der vil også være virkemidler, som indbyrdes vekselvirker med hinanden således, at effekterne af
de enkelte virkemidler ikke er direkte additive. Det vil sige, at effekten af det enkelte virkemiddel
kan være stærkt aftagende, når det anvendes i kombination med andre virkemidler.
Der er nogle virkemidler, der har en "alt eller intet” anvendelse per arealenhed. Eksempelvis kan
etablering af vådområder kun gennemføres på et begrænset areal (ådale, fjordarme m.v.) med én
relativ høj effekt pr. hektar. Der vil være forskel på effekten fra vådområder til vådområde, og
således kan effektforløbet siges at være trinvist - indtil det ikke er muligt at etablere flere
vådområder. For så vidt angår effekten af udtagning af højbundsarealer i omdrift, vurderes den
overordnet af være af samme størrelsesorden pr. ha. Det vil sige, at en stigende effekt af
virkemidlet vil være ensbetydende med stigende arealmæssig udbredelse.
Andre virkemidler som f.eks. reduktion af N-normer og N-afgifter, vil have en effekt på stort set
hele landbrugsarealet, men med "et glidende forløb" forstået på den måde at effekten bliver
forholdsvis mindre jo mere virkemidlet doseres, dvs. en faldende marginal effekt. Samtidig må det
forventes, at de marginale omkostninger er stigende. Resultatet vil være en faldende marginal
omkostningseffektivitet.
Recipientmæssige forhold m.v.
Der vil være recipientmæssige, lovgivningsmæssige eller kontrolmæssige konsekvenser af at
erstatte et virkemiddel med et andet. Der kan således være områder, hvor normreduktion vil have en
en stor effekt i forhold til at opnå en god tilstand i et vandområde. Erstattes normnedsættelsen f.eks.
med vådområder, er det afgørende, at det fysisk er muligt at etablere effektfulde vådområder i det
pågældende område.
Generel regulering kontra regional regulering
Behovet for hvor intensiv en regional regulering og dens omfang vil afhænge af omfanget af den
generelle regulering og målsætningen for det enkelte vandområde m.v.. En omfattende generel
regulering vil alt andet lige reducere behovet for en yderligere regional regulering. Omvendt vil en
mindre restriktiv generel regulering medføre et større behov for regional regulering.
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Umiddelbart vil det være mest omkostningseffektivt, hvis niveauet for den generelle regulering ikke
fastlægges med udgangspunkt i områder, hvor der kræves en speciel stor reduktion i belastningen, i
det dette kan medføre en overregulering visse steder. I de områder, hvor der er et særligt
beskyttelsesbehov, bør indsatsen målrettes.. Graden af generel regulering bør således tilpasses så
den bringer belastningen ned på et niveau, der betyder, at de mindre sårbare vandområder lever op
til de fastsatte målsætninger.
Med henblik på at sikre målopfyldelse er det vigtigt, at der er en vis sikkerhed for det niveau som
den generelle regulering kan bringe belastningen ned på, således at det er muligt vurdere behovet
for en yderligere regional tilpasset regulering.
Gennemgang af virkemidler
Nedenfor beskrives kort forskellige typer af virkemidler, som kan inddrages i forbindelse med
indsatsplanlægningen. Virkemidlerne er opdelt i følgende kategorier:
-

Teknologiske
Gødningsrelaterede
Økonomiske
Arealrelaterede
Virkemidler som kan integrerer indsatsen for beskyttelse af natur og vandmiljø

Ud over disse kategorier bør betydningen af information og lokal forankring også beskrives, selv
om det kan være vanskeligt, at angive en effekt heraf, men som det fremgår kan en sådan indsats
have afgørende betydning for gennemførelsen af en given indsats.
Teknologiske løsninger.
Potentialerne i teknologiske løsninger ligger specielt i forbindelse med reduktion af
ammoniakfordampningen og en bedre fordeling af kvælstof og fosfor fra husdyrgødningen. Der er
en række teknologier, som er under udvikling, og det kan på sigt forventes, at teknologiske
forbedringer vil kunne medvirke til at forbedre effekterne. Afhængigt af denne udvikling vil der
formentligt også være perspektiver forbundet med at kombinere de enkelte teknologier. Specielt i
stalde er der udviklet en række teknologier, der kan medvirke til at reducere
ammoniakfordampningen. Følgende teknologier kan nævnes:
- Luftrensning.
- Gylleforsuring i stalden.
- V-formede kanaler.
- Gyllekøling.
- Forbedret fodring.
Blandt teknologier, som kan medvirke til at opnå en bedre fordeling af næringsstofferne i
husdyrgødningen kan specielt nævnes forarbejdningsanlæg eller biogasanlæg. Der er et stort
potentiale forbundet med kombination af flere af de teknologiske løsninger f.eks. nogle af de
ovenstående teknologier til reduktion af ammoniakfordampning kombineret med
seperationsteknologier og biogasanlæg. I teorien vil disse kunne medvirke til, at der samlet opnås en
bedre udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen, en bedre fordeling af kvælstof og fosfor. Som
situationen er nu er de højteknologiske anlæg dog stadig meget dyre at etablere, og der skal derfor
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helt specielle forhold til, før det er attraktivt at investere i disse anlæg. Hertil kommer at der er få
erfaringer med gylleseparering fra praksis. Det betyder, at de anlæg, der sælges i dag, fortsat
opføres i tiltro til, at anlæggene kan leve op til de forventede kapaciteter og ydelser. Endvidere
mangler der fortsat dokumentation for stabil og sikker drift med fuld belastning over en længere
periode, ligesom der også er brug for at udvikle teknikker til håndtering af de forarbejdede
gødningsprodukter.
Et alternativ til den højteknologiske separation er f.eks. dekantercentrifugen, der deler gyllen i en
væskefraktion og en fast fraktion, som indeholder cirka 70 % af gyllens fosfor. Denne løsning giver
mulighed for en billigere transport af tørstofdelen, hvor hovedparten af gyllens fosfor og organisk
bundne kvælstof findes. Teknologien har således et stort potentiale i forbindelse med kommende
fosforstrategi for at nedbringe fosforoverskuddet. Hermed skabes mulighed for at fordele fosfor i
husdyrgødningen og transportere det til plantebrug og erstatte fosfor i handelsgødning.
Lavteknologiske løsninger skal ses i lyset af nye regler om hygiejnisering . se nærmere herom i del
IV.
For en mere uddybende beskrivelse af de teknologiske tiltag henvises til Teknologigruppens rapport
og del I
Gødningsrelaterede virkemidler
Gødningsrelaterede virkemidler såsom skærpelse af kvælstof og fosfornormer, skærpelse af
harmonikrav, skærpelse af udnyttelseskrav for kvælstof i husdyrgødningen og forbedret
foderudnyttelse er de mest velegnet elementer i en generel regulering.
I tilfælde, hvor der stilles krav til nitratudvaskningen, vil det f.eks. være muligt at skærpe kravene
i de berørte markblokke til en reduktion af kvælstofnormerne, skærpelse af harmonikravene. Det vil
ikke være muligt at gennemføre en kontrol af de gødningsrelaterede virkemidler på markniveau,
hvorfor den mindste enhed, som kan kontrolleres er på bedriftsniveau.
I tilfælde, hvor der stilles krav til ammoniakfordampningen, vil et skærpet krav til
udnyttelsesprocent for husdyrgødning give et incitament til at reducere ammoniakfordampningen.
Men opnås denne reduktion ikke, vil et øget udnyttelseskrav i stedet mindske nitratudvaskningen.
De største bidrag til ammoniakfordampningen kommer primært fra staldanlæg og ved udbringning
af husdyrgødning. Ønskes en reduktion af ammoniakfordampningen i et område kan der bl.a.
anvendes elementer som f.eks.:
-

Styring af lokalisering og udvidelse af husdyrproduktionen gennem konkrete godkendelser.
Krav om anvendelse af teknologi i staldanlæg, som begrænser ammoniakudledningen.
Skærpede krav til opbevaring af fast husdyrgødning.
Krav til udbringningstider og metoder for husdyrgødning.

I tilfælde, hvor der stilles krav til fosfortabet, vil det f.eks. være muligt at skærpe kravene til
fosforoverskuddet i udvalgte markblokke eller fastsætte skærpede krav til harmoniarealet, hvilket
indirekte vil have en effekt på fosforoverskuddet på de bedrifter, der har markblokke i området. De
gødningsrelaterede virkemidler, virker alle ved at mindske fosforoverskuddet, hvilket på lang sigt
vil mindske fosfortabet til vandmiljøet. Tiltag der umiddelbart reducerer tilførslen til vandmiljøet,
og som kan kontrolleres på blokniveau, vil i mange situationer være vigtige at iværksætte så hurtigt
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som muligt – ved siden af den generelle regulering, som det må forventes først giver signifikante
ændringer på længere sigt.
Økonomisk virkemidler
Afgifter og omsættelige kvoter
Som anført i del I vurderes det, at økonomiske virkemidler såsom afgifter eller kvoter kan være
velegnede som et generelt virkemiddel til at regulere det overordnede forbrug af næringsstoffer.
Jævnfør del II vurderes det ikke at være aktuelt at benytte økonomiske virkemidler såsom afgifter
eller kvoter til brug for en detaljeret regional regulering på grund af de administrative
omkostninger. Det vurderes således, at disse økonomiske virkemidler kan fungere som generel
regulering, hvorefter en anden form for regulering må benyttes oven på den generelle regulering.
Andre økonomiske virkemidler
Andre former for økonomisk regulering som indgår den regionale regulering i dag er tilskud til
MVJ – og vådområdeordninger og jordkøbsfonde.
De frivillige virkemidler supplerer generelle regler, og der skal i princippet ”ydes noget” ud over
det generelle niveau, hvis det skal udløse et tilskud. Dette er f.eks. gældende for tilskudsordningerne
i Landdistriktsprogrammet, herunder de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og omlægning til
økologi.
Tilskud
Frivillige virkemidler som MVJ-nedsættelse af kvælstoftilførsel, frivillige dyrkningsaftaler,
genopretning af vådområder, MVJ-drift af græs- og naturarealer, skovrejsning og hektarstøtte til
brak i randzoner vil være velegnede til en målrettet regulering eventuelt med visse justeringer.
En anden form for frivillige virkemidler er omlægning til økologi. Udgangspunktet er at der ikke
kan ydes tilskud til opfyldelse af gældende lovkrav / regler. Der er dog en begrænset mulighed for i
medfør af landistriktsforordningens (RFO 1257/1999) artikel 16 at yde særlig støtte i Natura 2000
områder, hvor der er pålagt særlige restriktioner som følge af EU-krav. tilskud til
Styrken ved de målrettede, frivillige virkemidler er, at de giver mulighed for at inddrage flere
målsætninger, skaber større opmærksomhed på problemstillingerne og kan medvirke til at
mobilisere de relevante personer. Svaghederne ved de målrettede, frivillige virkemidler er, at de
ofte er administrativt tunge, samt at det er usikkert, i hvilket omfang de kan medvirke til at bestemte
natur- og miljømål nås. Der en dog en væsentlig del af de frivillige virkemidler, som kan gøres
obligatoriske, og dermed med større sikkerhed medvirke til at fastsatte natur- og miljømål opnås.
Det må forventes på det landbrugspolitiske område, som følge af den forestående CAP-reform, at de
frivillige virkemidler alt andet lige vil få større vægt.
En helhedsorienteret bedriftstilgang kunne være et oplagt værktøj til at få mange af de konkrete
frivillige virkemidler i spil på bedrifterne. Dette betyder overordnet, at man fortsat må udvikle og
styrke frivillige virkemidler så som grønne regnskaber og naturplaner, godt landmandsskab,
rådgivning og efteruddannelse i et fælles ansvar for erhverv og myndigheder.
I de særligt følsomme landbrugsområder (SFL), hvor der i særlig grad er behov for hensyn til netop
vandmiljø og natur, vil en helhedsorienteret bedriftstilgang i høj grad være aktuel. Der kan derfor
peges på at en integreret indsats med en flersidig målsætning i en række nærmere definerede og
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måske udpegede ådale. En aktiv, målrettet og balanceret indsats i en række sådanne udvalgte danske
ådale kan formentlig føre til en yderligere reduktion i udvaskningen af næringsstoffer til
vandmiljøet og til mere og bedre natur.
Gebyrloven finansieringsmodel af de administrative udgifter.
I forbindelse med gennemførelsen af loven om ændring af lov om vandforsyning mv., lov om
miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Beskyttelse af drikkevandsressourcer og vandforsyning)
(lov nr. 479 af 1. juli 1998) blev forslaget (L 115) til den såkaldte gebyrlov vedtaget i forbindelse
med finanslovaftalen for 1999.
Efter gebyrloven blev der fastsat en hjemmel for amterne til at opkræve gebyrer til finansiering af
amternes kortlægningsforpligtelse, administrative udgifter til udarbejdelse af de indsatsplaner, der
skal udarbejdes i henhold til vandforsyningsloven, samt øvrig administration forbundet hermed i
henhold til loven om beskyttelse af drikkevandsressourcer og vandforsyning.
Gebyret blev fastsat således at amtet kan beregne, fastlægge og opkræve dette på baggrund af de
indvindingstilladelser, som er meddelt af amtet i henhold til vandforsyningslovens § 20.
Udgifterne til kortlægning opkræves således direkte i det amt, som både har
kortlægningsforpligtelsen og kompetencen/administrationen i forbindelse med meddelte
indvindingstilladelser. Kompetencen og finansieringen følges således ad, når det drejer sig om
beskyttelsen af de regionale grundvandsressourcer, hvilket der blev lagt vægt på ved Folketingets
behandling af lov nr. 479 af 1. juli 1998. Udgifterne indeholdes herefter i vandforsyningsselskabets
takster for levering af vand, hvorved kortlægningen i sidste ende er forbrugerfinansieret.
For gennemførelse af forbedrende foranstaltninger anbefalede Drikkevandsudvalget at de
nødvendige restriktioner gennemføres ad frivillighedens vej, og at der anvendes en række
eksisterende virkemidler hertil f.eks. tilskud til skovrejsning eller miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger. For udgifter til restriktioner, der ikke kan finansieres via offentlige
tilskud, som f.eks. indgåelse af dyrkningsaftaler med landmanden kan amtet eller kommunen
fremsende regningen til den vandforsyning, der får nytte af aftalen. Udgiften kan herefter væltes
over på vandprisen
Miljøbetinget tilskud (Cross compliance)
Med reformen af EU´s landbrugspolitik er der introduceret en obligatorisk brug af cross compliance
instrumentet i forhold til EU’s lovgivning. Der er bl.a. lagt op til brug af cross compliance i
forbindelse med formål som miljøintegration i landbrugssektoren. De konkrete muligheder er ikke
nærmere definerede og det juridiske fundament, herunder kravene til kontrol, for anvendelse af
cross compliance mangler ligeledes nærmere afklaring.
Arealrelaterede virkemidler
I modsætning til de gødningsrelaterede virkemidler så som afgifter, nedsættelse af normer,
skærpede krav til udnyttelse af husdyrgødningen m.v., der i princippet rammer bredt, er der en
række af de såkaldte arealrelaterede virkemidler, som er velegnede til brug for en målrettet indsats.
Det er også kendetegnende for de arealrelaterede virkemidler, at de typisk tager flersidige hensyn
således, at både tabet af kvælstof og fosfor til vandmiljøet begrænses samtidig med, at beskyttelsen
af den terrestriske natur fremmes.
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Det gælder f.eks. udtagning i forbindelse med drikkevandsbeskyttelse eller f.eks. etablering af
vådområder. Målrettet anvendelse af efterafgrøder er et andet eksempel på et arealrelateret
virkemiddel, som kan anvendes målrettet i områder, hvor der er en særlig stor udvaskning.
Målrettet udtagning af omdriftsarealer er et virkemiddel, der er velegnet i relation til at integrere
beskyttelse af den terrestriske natur og vandmiljøet. En målrettet udtagning i ådale, i sårbare
drikkevandsområder og i forbindelse med udvidelse af bræmmer langs vandløb m.m. vil have en
stor effekt i særdeleshed i forhold til reduktion af tabet af kvælstof og fosfor til vandmiljøet og med
tiden også i forhold til beskyttelsen af den terrestriske natur.
Blandt de arealrelaterede virkemidler kan nævnes:
- Udtagning i ådale, etablering af vådområder m.v.
- Målrettet etablering af bræmmer til reduktion af eroderet fosfor.
- Målrettet udtagning af omdriftsarealer/skovrejsning/etablering af vedvarende græs.
- Målrettet anvendelse af efterafgrøder.
- Krav til afgrødevalg og efterafgrøder, som mindsker erosionsrisikoen.
- Krav til dyrkningspraksis, f.eks. pløjefri dyrkning.
Virkemidler som kan integrere indsatsen for beskyttelse af natur og vandmiljø
Som tidligere omtalt vil en begrænsning af næringsstofbelastningen til vandmiljøet generelt have en
naturbeskyttende effekt. Desuden ventes en væsentlig del af en kommende indsats for beskyttelsen
af vandmiljøet at skulle gennemføres i de konkrete geografiske områder, der er udpeget som
habitatområder eller udgør dele af de oplande, som indgår i EU’s vandrammedirektiv.
I Danmark er udpeget 254 habitatområder, der rummer en række forskellige naturtyper beskrevet i
et bilag til habitatdirektivet. Langt størsteparten af de udpegede habitatområder (ca. 70% af det
samlede areale af habitatområder) er vandområder.
En væsentlig del af de omfattede arealer på land ligger i ådale og andre lavbundsområder, hvor
f.eks. 89.989 ha af habitatområderne er ferske enge, moser og strandenge, der er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 3 (om generel beskyttelse). Tilsvarende er 36.195 ha. større søer og
vandløb, der også er allerede beskyttede arealer inden for habitatområderne..
En væsentlig del af virkemidlerne til naturbeskyttelsen knytter sig til pleje, fortsat drift eller
retablering af våde naturtyper, eksempelvis naturpleje af tilgroede enge og moser, støtte til fortsat
drift af vandløbsnære, ekstensivt drevne landbrugsarealer og til retablering af naturlig hydrologi i
fugtige naturområder.
Der må forventes, at der vil være et stort geografiske sammenfald mellem den indsats, som skal
gennemføres af hensyn til den kommende natur- og vandmiljøbeskyttelse. Mange af de aktiviteter,
som kan komme på tale inden i forbindelse med den kommende beskyttelse af vandmiljøet, må
derfor forventes at skulle gennemføres med den samme vifte af virkemidler. Dermed er der så at
sige muligheder for at fremme to formål på én gang ved hjælp af de samme virkemidler.
Helt overordnet kan der peges på følgende virkemidler, som effektivt kan medvirke til opnå en
integreret miljø- og natureffekt:
•

Udtagning af arealer af omdrift, især lavbundsarealer i ådale/etablering af vådområder.
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•
•

Udvidelse/etablering af udyrkede bræmmer ved natur- og vandområder.
Reduktion af ammoniakemission primært fra stald og i mindre omfang lager og udbringning

De samlede muligheder ved udtagning af omdriftsarealer i ådale eller etablering af vådområder er
dels at bidrage væsentligt til at reducere transporten af fosfor og kvælstof via vandløbene og dels, at
den væsentligste påvirkning af de danske vandløb (regulering og vandløbsvedligeholdelse) kan
undgås samt, at der skabes sammenhængende natur i ådalene.
Et øget samspil mellem vandløbene og de vandløbsnære arealer vil på sigt betyde, at flere vandløb
vil opnå en naturmæssigt bedre fysisk og biologisk kvalitet. Da en stor del af de danske vandløb er
så stærkt fysisk ændrede gennem regulering og vandløbsvedligeholdelse, at dette forhindrer
opfyldelse af målsætningerne, skal der i mange vandløb gøres tiltag for at forbedre den fysiske
kvalitet.
For at skabe en sammenhæng i planlægning heraf og varetage hensyn til øvrige samfundsmæssige
interesser, synes det mest hensigtsmæssigt, at dette gøres som en integreret, oplandsvis planlægning
for at forbedre naturkvaliteten for hele vandløbssystemer, fra dræn, gennem ådalen, til udløbet i
søer og marine områder.
Lokale forhold vil være bestemmende både for hvilke naturmæssige gevinster, der kan opnås, og for
de naturmæssige skader, der evt. kan forvoldes. Indsatsplaner herfor bør derfor udarbejdes på
baggrund af et grundigt lokalkendskab og en grundig planlægning. Det er vigtigt for den samlede
naturkvalitet, at en reduktion i næringssalttilførsel til søer og marine områder ikke sker ved tiltag,
der skader eksisterende, værdifulde naturarealer. Herved vil de beskrevne tiltag bidrage til at
Danmark opfylder sine forpligtigelser i henhold til Habitatdirektiv og Vandrammedirektiv.
I et vist omfang vil udtagning kunne realiseres gennem anvendelse af de forskellige
tilskudsordninger under EU’s Landdistriktsprogram. Der kan sættes fokus på kombinationer af
jordkøb / jordfond / jordfordeling og braklægning, vådområdeprojekter samt eventuelt sparede
midler til vandløbsvedligeholdelse. Der bør endvidere bygges videre på de erfaringer, der er
opbygget i forbindelse med arbejdet med VMPII-vådområder, herunder den statslige etablering af
de nødvendige jordpuljer.
Jordfordeling er med succes anvendt i en række naturgenopretningsprojekter, bl.a. Skjern Å,
ligesom det er et centralt virkemiddel i vådområdeandelen af VMPII. Krav om fuldstændig
frivillighed og samtidig 100% målopfyldelse ved et givent projekt i en afgrænset lokalitet, er
vurderet som en barriere. Fuldstændig deltagelse kræver derfor en vis villighed til ekspropriation.
EU’s braklægningsordning kunne eksempelvis målrettes til udtagning i sårbare områder, hvor
effekten på miljø og natur er størst.
En øget målretning af de frivillige virkemidler vil også være relevant. De frivillige virkemidler har
for langt hovedparten flersidige formål, og er derfor ikke alene målrettet vandmiljøet. Endvidere
varierer virkemidlernes velegnethed med hensyn til fokus på henholdsvis landsdækkende formål, og
formål i særlige områder.
Mulighederne for at videreudvikle EU’s landbrugsstøtteordninger således at de kan medvirke til at
finansiere en del af den tredje vandmiljøplan er af central betydning. Det vurderes dels at der er
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visse muligheder for at omlægge udmøntningen af de 100% EU finansierede ordninger omkring
især braklægning, således at de kan bidrage til at medvirke til at opnå målene om en stærkere miljøog naturbeskyttelse. Tillige er der muligheder for at udvikle støtteordningerne under EU’s
landdistriktsprogram, således at de også kan medvirke til en styrket miljø- og naturbeskyttelse. Det
bemærkes dog, at disse ordninger er 50% EU finansieret. Dog er der i reformen af EU’s
landbrugspolitik - vedtaget på landbrugsministerrådsmøde den 28. juni 2003 - åbnet op for at støtte
til miljøvenlig landbrugsdrift kan finansieres med op til 60% af EU.
Information og lokal forankring.
Ved afprøvning af konceptet for udarbejdelse af bedrifts-naturplaner og den efterfølgende praktiske
afprøvning har det vist sig, at information om og synliggørelse af, hvad en personlig indsats betyder
for eksistensen af et givent naturområde betyder meget. I denne sammenhæng er der tale om fx
naboeffekt, dvs. hvis andre gør det, kan det give afsmittende effekter, eller et bedre renommé,
hvilket vil sige, at man som landmand får et godt omdømme i relation til at yde en indsats for
beskyttelse af et lokalt værdifuldt naturområde eksempelvis en sø eller et vandløb.
Det vurderes, at helhedsorienteret bedriftstilgang - der besidder informative kvaliteter og kan skabe
overblik - kan være et oplagt værktøj til at få relevante, konkrete frivillige virkemidler mere aktivt i
spil og fremme samspillet mellem virkemidler. Dette kan bidrage til at sikre medejerskab til de
frivillige virkemidler blandt landmændene og derigennem også en bedre lokal forankring.
Helhedsorienteret bedriftstilgang stiller yderligere skærpede krav til landbrugets rådgivning,
herunder rådgivningstjenestens evne til at styrke samarbejdet mellem amter og kommuner og til i
rådgivningsindsatsen at opprioritere beskyttelsen af vandmiljøet og naturen. Samtidig er det
nødvendigt, at de ansvarlige myndigheder og private organisationer (fx vandforsyningsselskaber)
udvikler deres rådgivning og information, ligesom samspillet mellem rådgivning og myndigheder
må videreudvikles. En sådan udvikling af samspillet mellem myndigheder og rådgivning har ikke
fået mindre aktualitet med reformen af EU´s landbrugspolitik fra juni 2003, hvor der blandt andet
lægges endnu mere vægt på en række frivillige virkemidler under landdistriktspolitikken. I
princippet er der tale om det, man kan kalde fortsat sektorintegration, og som kan sikre den
nødvendige beskyttelse i sårbare områder ud over det niveau, der fastholdes gennem den generelle
regulering.
Derfor må frivillige virkemidler så som grønne regnskaber og bedrifts-naturplaner fortsat udvikles
og styrkes (evt. som tilskudsberettiget helhedsplan med fokus på natur og miljø), godt
landmandskab, rådgivning og efteruddannelse. Fælles for de nævnte frivillige virkemidler er, at de
kan give et øget informationsniveau hos de, der anvender virkemidlerne. Grønne regnskaber og
naturplaner på bedriftsniveau vil kunne være et lokalt supplement til eller en del af udmøntningen af
den regionale planlægning.
Grønne regnskaber
Der foreligger et koncept for grønt regnskab for landbrugsbedrifter som har været under løbende
udvikling siden 1999. I dag er der endvidere en støtteordning under de miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger, hvorefter det er muligt at få støtte til udarbejdelsen af et grønt regnskab
for en landbrugsbedrift. Der er i 2001 givet tilsagn om tilskud til 291 om udarbejdelse af grønne
regnskaber for en 5-årig periode og i 2002 er der yderligere givet tilsagn til 162, således i alt 453 nu
er omfattet af ordningen. Ud over disse erfaringer er der i 2000-2002 gennemført et
demonstrationsprojekt, hvor 63 grønne regnskaber blev udarbejdet.
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Formålet med det grønne regnskab er, at det skal være med til at forbedre den enkelte bedrifts
ressourceudnyttelse og dermed bedriftens miljøpræstation, styrke kommunikationen med
omverdenen samt være medvirkende til at skabe et fagligt godt grundlag for en konstruktiv dialog
med en række eksterne interessenter.
Fremtidens produktion skal basere sig på en meget mere effektiv udnyttelse af ressourcerne – også i
landbruget – og via det grønne regnskab kan der skabes åbenhed herom. I en tid, hvor der i
landbruget foregår en hed debat om etik og moral, vil de grønne regnskaber kunne medvirkende til,
at landbrugets nøgletal indgår i samfundsdebatten, så den forgår på et kvalificeret og konkret
grundlag.
Bedrifts-naturplaner
En bedrift-naturplan er en konkret plan for, hvordan eksisterende natur kan bevares, eventuelt
forbedres og måske også hvordan der skabes ny natur på landbrugsarealer. Bedrifts-naturplanen
udarbejdes for den enkelte bedrift, og der tages udgangspunkt i den pågældende families ønsker og
behov. Disse ønsker sammenholdes med den prioritering, der er fastlagt for udarbejdelse af
naturplaner - populært kaldet "Brandmandens lov" fordi den bygger på de samme elementer som
ved slukning af en ildebrand. Første prioritet er således at bevare den eksisterende natur. Anden
prioritet at reducere eventuelle skadevirkninger på den eksisterende natur og tredje prioritet at
genoprette eller etablere ny natur.
Ved at udarbejde bedrifts-naturplaner sættes der fokus på beskyttelse, pleje og forbedringer af den
eksisterende natur i agerlandet. Bedrifts-naturplaner kan derfor være et godt redskab til også at sikre
den biologiske mangfoldighed i agerlandet, da planerne netop er rettet mod bevarelse af levesteder
for mange dyr og planter. Eksempler på naturområder, der kan indgå i en naturplan, er småskove,
heder, moser, vedvarende græsningsarealer, vandhuller, jord- og stendiger, læhegn og sprøjtefrie
randzoner.
Erfaringerne fra de første 5 år med naturforvaltning viste, at de regionale/lokale myndigheder er
vigtige samarbejdspartnere, hvor et meget stort antal naturforvaltningsprojekter har haft et
primærkommunalt medspil især på initiativsiden, men også i forbindelse med finansieringen. Netop
primærkommunerne har i mange tilfælde – på grund af deres store kendskab til lokale forhold og
den nære kontakt til borgerne – mulighed for at være katalysatorer for naturforvaltningsprojekter og
for at medvirke ved realiseringen.
Sammenfatning af potentielle virkemidler
Som det er skitseret i ovenstående afsnit eksisterer der en række virkemidler, som kan medvirke til
at beskyttelse af natur- og vandmiljøet.
Ved valg af regionale virkemidler til at sikre regionale miljømål er det vigtigt at klarlægge
hvilken/hvilke forureningsparametre, der skal begrænses i hvilke og hvor store områder en indsats
skal gennemføres i.
Nedenfor er forskellige potentielle virkemidler vurderet baggrund af effekten på forskellige
forureningsparametre. Det er tilsvarende angivet om det vurderes, at der vil være geografiske
sammenfald mellem anvendelse af de forskellige virkemidler, da det så vidt muligt bør tilstræbes at
målrette indsatsen, hvor det er muligt at varetage interesser i henhold til Vandrammedirektiv og
Habitatdirektiv.
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Effekten af de enkelte virkemidler i forhold til beskyttelsen af den terrestriske natur, reduktion af
ammoniakemissionen, nitratudvaskningen samt tabet af fosfor er i opstillingen af virkemidlernes
angivet som anført nedenfor. Der er i denne vurdering ikke taget stilling til doseringen af
virkemidlet, men blot foretaget en nøgtern vurdering af virkemidlets effekt i forhold til de valgte
parametre. Som angivet tidligere er de forskellige virkemidlers ”ydeevne” vidt forskellig. Med
hensyn til kvælstof er mulighederne for at stramme udnyttelseskrav eller forbedre foderudnyttelsen
er begrænsede. Med hensyn til vådområder gælder, at der vil være nogle områder, hvor det er
muligt at opnå en stor kvælstofomsætning og fosfortilbageholdelse, men under alle omstændigheder
er det et relativt begrænset areal, der kan omdannes til vådområder m.v. Effekten af at udtage øvrige
arealer i omdrift vurderes at være relativ konstant. Men da det i teorien er muligt at udtage arealer i
det omfang det måtte ønskes, er det samlede potentiale naturligvis stort. Andre virkemidler som
f.eks. reduktion af N-normer og N-afgifter, vil have en effekt på stort set hele landbrugsarealet, men
her vil effekten bliver forholdsvis mindre jo mere virkemidlet doseres og omkostningseffektiviteten
vil falde markant.
Generelt gælder det, at det er muligt at kvantificere effekten af de forskellige virkemidler i forhold
til reduktion af kvælstofudvaskningen, og ammoniakfordampning hvorimod de øvrige parametre er
vanskelige at kvantificere. Derfor er fordele og ulemper forbundet med de enkelte virkemidler på
forskellige parametre (reduceret N-udvaskning, reduceret på P-tab, reduceret NH3-fordampning og
direkte naturbeskyttelse) illustreret med følgende system.
***
**
*
-1

Virkemidlet har en stor positiv effekt
Virkemidlet har en medium positiv effekt
Virkemidlet har en mindre positiv effekt.
Virkemidlet har ingen effekt
Virkemidlet har en negative effekt

Virkemiddel

Gødningsrelaterede
virkemidler
Skærpede krav til
udnyttelse af
husdyrgødning
Reduceret kvælstof Norm.
Reduceret fosfor-norm
Skærpet harmonikrav
Reduceret husdyrhold
Forbedret foderudnyttelse
N

Beskyttelse af vandmiljø
Reduceret
Reduceret
Nitrat
fosfortab
udvaskning.

Beskyttelse af terrestrisk natur
Reduceret NH3
Direkte
emmission
beskyttelse af
terrestrisk
natur.

Geografisk
sammenfald
mellem
beskyttelse af
natur og
vandmiljø

**

*

**

-

-

**
*
*
*
*

*
**
**
**
-

**
*

-

-
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Forbedret foderudnyttelse P
Forbud mod anvendelse af
husdyrgødning
Arealrelaterede
Efterafgrøder
Udtagning af
omdriftsarealer i ådale og
vådområder i øvrigt m.v,.
Udtagning af
omdriftsarealer i højbund
Omlægning til økologisk
jordbrug
Naturgenopretning6
Naturpleje 4
Plejeforanstaltning f.eks.
Afgræsning
Høslæt
Rydning
Udarbejdelse af Bedriftsnaturplaner
Skovtilplantning
Vandløbsforbedringer
Krav om bredere bræmmer
langs udvalgte vandløb,
søer og lukkede nor. (evt.
kombineret med fjernelse af
plantemateriale
via
høslet/afgræsning)
Målrettet
forbud
mod
jordbehandling i efteråret
Forårspløjning forud for
vårafgrøder
Ændret afgrødevalg
Bufferzoner

*

*
*

(*)4

-

-

**
***

**
***

*

***

***

**

*5

*

**

**

*

*

-

*

*

(*)
*

(*)
-

-

***
***

*
*

-

-

**

-

**
*
*

**
**
**

*
-

*
*
*

**
**
*

*

*

-

-

-

*

*

-

-

-

*
-

*
**

**

**

**

Teknologiske
Luftrensning.

-17

-

**

-

-

Gylleforsuring i stalden.

-17

-

**

-

-

V-formede kanaler.
Gyllekøling.
Bioafgasning/seperation
Nedfældning af gylle
Kortere nedbringningstid
for husdyrgødning på sort
jord

-17
-17
-17
-17
17

*
*
-

**
**
-*
*

-

*
*

4

For så vidt angår gylle vil der kunne fastsættes krav til nedfældning, hvorimod evt. kan fastsættes krav om forbud for
anvendelse af fast gødning af hensyn til reduktion af ammoniakfordampning
5
Forudsætter målrettet anvendelse i højrisikoområder
6
Effekten af dette virkemiddel vil være meget forskelligt
7
Afhænger af gødningsplanregler. Ved den nuværende regulering vil anvendelsen af teknologien medføre en øget
udvaskning. Ved en ændring er det muligt at opnå en positiv effekt (tjek!!!)
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Krav til afgrødehøjde ved
slangeudlægning
Krav om overdækning af
markstakke med lufttæt
materiale

17

-

*

-

*

17

-

*

-

*

(Naturpleje indgår også under de arealrelaterede virkemidler)

Godkendelse af intensive husdyrbrug og tilskud
Godkendelse af intensive husdyrbrug er ikke inkluderet i skemaet da det vurderes, at f.eks.de
gødningsrelaterede og teknologiske virkemidler i tilfælde kan afspejles i de godkendelser, der
meddeles efter kapitel 5. For intensive husdyrbrug, der ikke skal godkendes efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, men som i stedet skal have en vvm-tilladelse kan tillægges
samme vurdering. Dette har dog ikke været underlagt en nærmere undersøgelse.
Tilsvarende vil det være muligt at indføre de forskellige virkemidler via tilskudsordninger som
f.eks. tilskud til omlægning til økologisk produktion, miljøvenlig jordbrugsdrift eller etablering af
vådområder.
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6. Eksempler på udarbejdelse af scenarier for oplandet til Odense Fjord og
Mariager Fjord.
Vandområdernes sårbarhed er meget forskellig. En målrettet indsats i et enkelt opland skal, hvis det
er muligt, tage udgangspunkt i, at der opstilles en kvantitativ sammenhæng mellem miljøtilstand i
det enkelte vandområde, den aktuelle næringsstofudledning og den aktuelle landbrugspraksis.
Mulighederne for at anvende en sådan tilgang er belyst ved analyser fra oplandene til Odense fjord
og Mariager fjord.
Tilstanden i det enkelte vandområde kan beskrives ved en række variable. Variationen i disse
variable er bestemt af tilførslen af næringsstoffer. Med det udgangspunkt kan et givent niveau for
tilførsel af næringsstoffer vurderes i forhold til at opnå en ønsket tilstand. Opgives der eksempelvis
tre forskellige niveauer for tilførsel af næringsstoffer, kan der som en afledt effekt beskrives tre
forskellige niveauer for tilstanden i det enkelte vandområde.
På lignende vis kan der opstilles eksempelscenarier, hvor en stramning af reguleringen af
landbrugets miljø- og naturpåvirkning i et opland resulterer i at udledningen til vandområdet
reduceres. Der kan ligeledes angives tre forskellige niveauer for stramninger, som illustrerer tre
niveauer for ændringer i belastningen til fjorden.
Modelmæssige begrænsninger i nærværende projekt
Det var arbejdsgruppens mål at kunne tage udgangspunkt i en kvantitativ baseret modelberegning.
Dette indebar imidlertid, at der skulle ske en udvikling af det eksisterende modelapparat for at
kunne etablere en sammenhæng mellem modeller til modellering af effekten af ændringer i
landbrugspraksis i oplandet med modeller for afstrømningen fra oplandet og igen med modeller for
variation i fjordens tilstand som følge af de forskellige niveauer for belastning som ændringerne i
landbrugspraksis vil resultere i. Dette er en omfattende udviklingsopgave, som Miljømodelgruppen
under de tre VMP III arbejdsgrupper påtog sig at løse. Miljømodelgruppen er sammensat af en bred
ekspertise omkring vandmiljøbeskyttelse med repræsentation fra bl.a. Danmarks
Miljøundersøgelser, Danmarks Hydrauliske Institut, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks og
Grønlands Geologiske Undersøgelser samt amterne.
Baggrunden for at arbejdsgrupperne har valgt at satse på en udvikling af en kvantitativ modeltilgang
var et ønske om at forbedre det faglige grundlag for at træffe politiske beslutninger om beskyttelse
af vandmiljøet i forhold til belastningen med kvælstof og fosfor. Denne tilgang skal ikke mindst ses
i lyset af, at der forestår en implementering af EU’s Vandrammedirektiv, hvor det forudsættes, at
der tilvejebringes en beskyttelse for det enkelte opland til et vandområde i form af en indsatsplan
der tager udgangspunkt i et fastlagt mål for vandområdet samt et behov for en ændret belastning
med henblik på at nå dette mål. Et fuldt udviklet modelapparat, valideret og testet på resultater fra
vandmiljøovervågningen vil være et nyttigt redskab i en del af det kommende arbejde med at
forberede indsatsplanlægningen.
Det har vist sig at være en omfattende udviklingsopgave at etablere dette sammenhængende
modelapparat. Der er foreløbig opstillet en dynamisk baseret model for vurdering af ændringer af
tilstanden i Odense fjord som følge af variationer i belastningen. I forhold til den sammenhæng
mellem mål og tilstand og landbrugspraksis, som er skitseret i Figur 6.1, dækker modellen de tre
kasser til venstre i figuren. Med modellen kan man således analysere sammenhængen mellem
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tilstand og indhold af næringsstoffer og dermed vurdere tilstanden i forhold til en given målsætning.
Modelleringen for Odense fjord vil ikke uden videre kunne anvendes for et andet opland, men der
vil være et metodisk sammenfald.
Arbejdsgruppen må således tage til efterretning at der alene er opnået en modelmæssig beskrivelse
af sammenhængen mellem miljøbelastningen af og tilstanden i fjorden jævnfør nedenstående figur
6.1.
Målsætning

Miljøtilstand
(recipient)

Indhold af
forurenende
stof i
vandområdet

Tilførsel af
forurenende
stof til
vandområdet

Emission fra
forureningsk
ilden

Landbrugspr
aksis og
andre kilder.

Fig. 6 1 Beslutningsdiagram for fastsættelse af acceptabel emission fra kilden fra venstre mod højre og
årsagssammenhæng mellem landbrugspraksis og målsætning fra højre mod venstre

Der er ikke indenfor rammerne af dette arbejde færdigudviklet en kvantitativt baseret model til
beskrivelse af effekten på kvælstoftilledningen til Odense fjord som følge af ændringer i
landbrugspraksis i Odense fjord oplandet. Det konstateres derfor, at sammenhængen beskrevet ved
de tre kasser til højre i Figur 6.1 endnu ikke kan modelleres med mere omfattende (dynamiske)
modeller. Der arbejdes imidlertid videre i regi af Miljømodel-undergruppen, og det vurderes, at der
i begyndelsen af 2004 vil blive fremlagt det første bud på de manglende dele af det
sammenhængende modelapparat med henblik på at modellere effekt af ændret landbrugspraksis
samt at modellere transporten til fjorden. I det gennemførte arbejde er der fokuseret på en dynamisk
modellering af vand- og kvælstoftransporten fra jord til fjord. For fosfor eksisterer der ikke sådanne
dynamiske transportmodeller, hvorfor modelarbejdet i stedet har fokuseret på udvikling og
anvendelse af empiriske modeller, der på årsbasis simulerer fosfortabet til vandmiljøet. Resultatet af
disse modelleringer er dog ikke inddraget i de scenariebelastninger, der er opstillet for fjordens
eventuelle fremtidige fosfortilførsel.
Som et alternativ til en kvantitativ modelbaseret beregning af de forskellige scenarier er en analyse
af udledning fra oplandet og modelberegning af den resulterende transport af næringsstoffer til
fjorden gennemført. Effekten i fjorden er analyseret med en detaljeret dynamisk model. På denne
måde gives en kvalitativ vurdering af hvorledes forskellige niveauer for regulering af
landbrugsdriften med forskellige afledte udledninger påvirker tilstanden i fjorden.
Konkret i forhold til de efterfølgende scenarier bemærkes det, at Odense Fjord scenariet således er
vurderet delvist på baggrund af en kvantitativ baseret modellering eller om man vil en procesbaseret
model. Scenarierne for Mariager Fjord er illustreret ved hjælp af en mere simpel empirisk baseret
vand - og kvælstofmodel. Vurderingerne af effekten af ændret landbrugspraksis er baseret på
kvalitative skøn. Både de kvalitative og kvantitative beregninger bygger blandt andet på resultaterne
fra den nationale og regionale vandmiljøovervågning
Empiriske og procesbaserede modeller udgør forskellige indgangsvinkler til at beskrive
sammenhængen mellem næringsstofbelastning og andre faktorer og effekten på vandmiljøet. En
empiriske model tager udgangspunkt i analyser af foreliggende data og sammenhænge mellem
disse. F.eks. sammenhængen mellem landbrugsintensitet og kvælstoftilførsel til landarealer i
forskellige oplande og den deraf afledte, observerede vandkvalitet og næringsstoftransport i
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vandløb. Den procesbaserede model er udtryk for en modelleringsstrategi, hvor man som
udgangspunkt antager en komplet viden om årsagssammenhængene og delprocesser i vand- og
stofkredsløb og den tidslige og rumlige fordeling heraf.
.
Kriterier for beskrivelse af vandområders tilstand – behov for reduktion
Kriterier for beskrivelse af tilstanden i et vandområde og fastlæggelse af mål for miljøkvalitet og
tilhørende operationel beskrivelse af kvalitetselementer (miljøindikatorer) er en kompliceret
problemstilling, som endnu er under udvikling og til diskussion. Detaljeret kriteriefastsættelse for
en hel fjord – som eksempelvis Odense – skal kunne håndtere, at miljøtilstanden varierer i tid og
rum, både som funktion af menneskeskabte faktorer og som funktion af naturlige påvirkninger som
vejret. I scenariet for Odense fjord er der arbejdet med otte variable til at beskrive tilstanden. Disse
omfatter både kemiske og økologiske kvalitetsparametre – hvilket er i overensstemmelse med
intentionerne i Vandrammedirekivet. Fjordens tilstand ved tre forskellige scenarier for reduktion af
næringsstoftilledningen er herefter vurderet på baggrund af kvantitative modeller.
For Mariager fjord er tilstanden vurderet på baggrund af en empirisk model, der beskriver
sammenhængen mellem belastning og sigtdybden.
Nedenfor er angivet forskellige målsætninger for tilstanden i fjordene. De opstillede scenarier
fremgår af nedenstående tabel.
Reduktionsmål
Reguleringssystem
Oplandet til Odense Fjord
Målsætning 1. Naturtilstand + 50%
belastning med N og P svarende til en
reduktion i belastningen på ca. 1000-1200
tons N
Målsætning 2. Halvering af ovenstående Regelstyring
reduktionsmål svarende til ca. 550-600
tons N
Målsætning 3 – Halvering af ovenstående
reduktionsmål svarende til ca. 275-300
tons N
Oplandet til Mariager Fjord
Målsætning 1. Regionplanmålsætning
(ca. 100-125 tons N
Målsætning 2. Halvering af ovenstående
reduktionsmål (50-65) tons N

Udtagning

Scenarier omfatter som udgangspunkt alene en kvantitativ vurdering for kvælstof. For fosfor er det
pt. usikkert for hovedparten af virkemidlerne at kvantificere en reduceret udledning til vandmiljøet
som følge af forskellige virkemidler. Der er i stedet givet en status for det aktuelle fosforoverskud
på oplandsniveau samt en indledende vurdering af risikoen for fosforafstrømning fra deloplandene i
Odense fjord oplandet.
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Afledte effekter
I oplægget til udarbejdelse af scenarier for ændret udledning fra landbruget i Odense Fjord er der
fokuseret på fjordens tilstand i forhold til målsætninger for vandområdekvalitet. Der er lagt stor
vægt på kvælstofdelen. Det er derfor væsentligt at sige, at en mere integreret tilgang til beskyttelse
af vandmiljø og natur af den modelbaserede analyse skal suppleres med nogle kvalitative
betragtninger om:
1. hvorledes en ændret indsats i oplandet resulterer i en ændret udledning af fosfor,
2. hvorledes en ændret regulering i oplandet vil påvirke ammoniakfordampningen fra landbruget,
3. hvorledes en ændret landbrugspraksis ud over ændringer i ammoniakemissionen vil påvirke
naturkvaliteten,
4. samt endelig hvorledes landbrugspraksis vil påvirke udledningen af drivhusgasser.
Når man ser integreret på landbrugets påvirkning af miljø- og natur, er det således ikke muligt at
forestille sig en situation, hvor man kan opstille et modelapparat, som samlet kan beskrive alle
sammenhænge. Det vurderes imidlertid, at med den store viden, der er omkring kvælstof, er det
nyttigt at lave en kvantitativ baseret model til at vurdere effekten af ændret udledning af kvælstof
fra landbruget. Men det skal altså ikke ses som et udtryk for, at de øvrige påvirkninger af miljøet
som følge af landbrugsdriften er uvæsentlig. Disse må blot inddrages på en mere kvalitativ baseret
maner og/eller anvendelse af mere simple modelleringstilgange.
Eksempelscenarier – muligheder for reduktion
Landbruget er en væsentlig kilde til næringsstoftabet til vandområder. Ved at nedbringe
udledningen fra landbruget udover niveauet i VMP II kan belastningen af vandområderne
reduceres. Med henblik på at illustrere belastningen med kvælstof (og til dels fosfor) af Odense og
Mariager fjorde er der opstillet eksempelscenarier, der ved brug af en række virkemidler reducerer
udledningen på tre h.h.v. to niveauer lavere end VMP II udgangspunktet.
I figur 6.1 er der skitseret en sammenhæng, hvor ændringer i landbrugsdriften og den resulterende
ændring i udledningen fra landbruget er sat i forhold hinanden. I analyserne af oplandene og af
Odense og Mariager fjord er der i det følgende gjort et forsøg på etablere denne sammenhæng
belyst ved beregnede værdier.
Den nuværende reguleringsstrategi (regelstyring) er en kombination af gødningsrelaterede og
arealrelaterede virkemidler herunder udtagning af arealer i omdrift. Eksempelscenarierne beskriver
en situation, hvor der tilføjes en regulering oven på det nuværende VMP II beskyttelsesniveau.
Der er dels opstillet et eksempelscenarie, der benytter en kombination af de virkemidler, som indgår
i den nuværende regulering, og der er dels opstillet et eksempelscenarie, hvor der alene er anvendt
forskellige former for udtagning. Eksempelscenarierne er præsenteret nedenfor under 7.1.
I scenarierne, der er opbygget på baggrund af de virkemidler, der indgår i den nuværende regulering
samt forskellige former for teknologi, er rangordningen af de enkelte virkemidler i scenariet fastsat
på baggrund af en overordnet analyse af omkostningseffektiviteten på nationalt niveau.
Rangordningen af virkemidlerne i et scenarium har betydning for vurderingen af vekselvirkningerne
mellem virkemidlerne. Omkostningerne er dog alene relateret til nitratudvaskningen, da det ikke har
været muligt at kvantificere virkemidlernes effekt på reduktion af fosfortabet til vandmiljøet.
Såfremt dette havde været muligt kunne rækkefølgen være anderledes.
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Ved opstillingen af eksempelscenarierne er det lagt til grund, at det enkelte virkemiddel kan bruges
som en "byggeklods", som principielt kan erstattes med en anden byggeklods med samme effekt på
miljøbelastningen. Når der sammensættes et scenarie er der visse konsekvenser af at udskifte én
byggeklods med en anden. Det er forhold som:
-

Omkostningseffektiviteten kan ændre sig, ét virkemiddel kan være en billigere måde at
reducere nitratudvaskning på sammenlignet med et andet.

-

Der kan ske et skift i hvem eventuelle økonomiske konsekvenser afholdes af.

-

Det enkelte virkemiddel til reduktion af nitratudledningen kan have positive afledte effekter på
fosfor- og drivhusgasudledning samt på påvirkningen af naturtilstanden. Der kan være stor
forskel på de sideeffekter de enkelte virkemidler har, hvilket også fremgår af kapitel 5. Således
er der flere virkemidler, der alene vil medvirke til at reducere nitratudvaskningen, mens andre
har en bred effekt.

-

Der vil være virkemidler, som indbyrdes vekselvirker med hinanden således, at effekterne på
nitratreduktionen af de enkelte virkemidler ikke er direkte additive. Det vil sige, at effekten af
det enkelte virkemiddel kan være aftagende, når det anvendes i kombination med andre
virkemidler.

Som følge af at reduktionsmålet i Vandmiljøplan I og II var fastlagt som en reduktion af
nitratudvaskningen, har de enkelte virkemidler i reguleringen af landbrugets tab af næringsstoffer i
stor udstrækning været tilrettelagt med henblik på at begrænse nitratudvaskningen mest muligt.
Som det er beskrevet i nærværende rapport, er landbrugets tab af næringsstoffer årsag til en række
andre miljøpåvirkninger, end blot de som følger af nitratudvaskningen. Emissionen af ammoniak
bidrager til forøgelse af næringsstofindholdet i både natur og vandmiljø, fosfor udledes til
vandmiljøet, landbruget bidrager med drivhusgasser og endelig påvirker landbrugsdriften
biodiversitet og naturtilstanden i bredere forstand. Tillige er der også landbrugets udledning af og
anvendelse af pesticider. Det er derfor relevant at vurdere, hvorledes de enkelte virkemidler
bidrager dels til reduktion af kerneeffekten, men også til gavn for de øvrige mål for miljø- og
naturtilstanden. Virkemidler som reduceret norm for tilledning af kvælstofgødning er meget
specifikt i forhold til nitrat, hvorimod et virkemiddel som etablering af vådområder bidrager langt
bredere til miljø- og naturmål.
Scenarieeksemplerne vil medvirke til at illustrere sammenhænge mellem tilstand i det enkelte
vandområder og ændringer i landbrugspraksis i oplandet samt synliggøre forhold vedrørende
virkemidlernes potentialer, vekselvirkninger, sideeffekter og omkostningseffektivitet - dels i forhold
til det enkelte virkemiddel og dels i forhold til en given indsats.
Resultaterne fra oplandene til både Mariager Fjord og Odense Fjord peger på, at der er stor
variation indenfor oplandene med hensyn til transportveje og dermed fjernelse af kvælstof ved
denitrifikation på vejen fra marker til vandløb. For at opnå den største effekt af virkemidlerne i form
af at begrænse tabet af nitrat til overfladevand og dermed øge omkostningseffektiviteten er det
vigtigt med en indsats, der hvor effekten er størst. Eksempelvis vil det give størst effekt i
recipienten at ekstensivere landbrugsdriften i områder, hvor der fjernes mindst kvælstof under
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transporten fra mark til vandløb. Dette forudsætter, at denitrifikationskapaciteten i grundvandet ikke
opbruges i løbet af få år i de øvrige områder. Optimering af indsatsen forudsætter en differentieret
indsats indenfor oplandet.
EU’s miljø- og naturdirektiver
Forholdet til EU retten er, at nitratdirektivet er fuldt ud implementeret, når VMP I & II
målsætningen for nedbringelse af landbrugets nitratudvaskning er nået. Vandmiljøplan II aftalen
løber fra 1998 - 2003. Det fremgår af aftalen, at; ” Parterne er enige om, at målet med aftalen er at
virkeliggøre den reduktion af markbidraget med 100.000 tons kvælstof, som er et afgørende led i
Danmarks implementering af EU’s nitratdirektiv.
Kommissionen accepterede den danske implementering i efteråret 1998. Det indgår i
Nitratdirektivet, at hvert enkelt land hver fjerde år skal rapportere om tilstanden i vandmiljøet samt
om de vedtagne foranstaltninger til at begrænse nitratudvaskningen fra landbrug. Danmark skal
afrapportere næste gang i 2004, og afrapporteringen vil i stor udstrækning basere sig på
slutevalueringen af VMP II.
Det fremgår ligeledes af VMP II aftalen, at;
” Med hensyn til harmonikravet vil Danmark forhandle med EU-kommissionen om en dispensation
med henblik på at fastsætte krav om 230 kg N/ha for kvægbrug og 140 kg N/ha for øvrige brug.”
Kommissionen accepterede i 2002 Danmarks ansøgning om undtagelsen – i første omgang for en
to-årig periode. På den baggrund kan visse kvægbrug med et sædskifte med mere end 70% græs,
græsefterafgrøder og roer opfylde hamonikravet med 2,3 DE/ha. Hvad angår den danske undtagelse
efter Nitratdirektivet forbereder Skov- og Naturstyrelsen for tiden ansøgning om forlængelse. Den
nuværende undtagelse er givet for perioden 1. august 2002 til 1. august 2004.
Folketinget behandler for tiden et lovforslag, der skal implementere dele af Vandrammedirektivet
og Habitatdirektivet i dansk ret. Det fremgår af lovforslaget, at der skal fastlægges bindende
målsætninger for tilstanden i vandområdet og internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000
områder) senest i 2009. Medlemslandene er forpligtigede til at gennemføre en omfattende
planlægning i perioden 2004-2009 forud for fastlæggelse af de endelige målsætninger – herunder at
amterne skal opstille foreløbige mål for tilstanden i 2004-05, dog uden at disse skal ledsages af
bindende regler. Det vurderes således, at ved opretholdelse af det i VMP II aftalte niveau af
regulering og budget, så kan Danmark leve op til sine forpligtigelser i forhold til EU’s nitrat- og
vandrammedirektiver frem mod 2009 uden nye bindende krav til landbruget. For habitatdirektivet
indgår initiativer også i perioden indtil 2009,jf. forslag til lov om miljømål mv. samt ændringer af
naturbeskyttelseslov- og skovlovgivning. Det vurderes tillige, at såfremt tabet af næringsstoffer fra
landbruget frem mod 2009 løbende nedbringes yderligere, så vil det medvirke til at forbedre
udgangspunktet for at overholde fremtidige målsætninger i medfør af direktiverne. Der er flere
virkemidler, som det alt andet lige vil tage lang tid at implementere, det gælder specielt de
arealrelaterede virkemidler, som kræver, at områder udtages af omdrift, såsom helhedsplaner for
ådale, etablering af vådområder, omlægning af omdriftsarealer til vedvarende græs og skovrejsning
m.v. Et andet indsatsområde, som må formodes at kræve et ”langt sejt træk”, er regulering af
landbrugets tab af fosfor til vandmiljøet, specielt den generelle nedbringelse af landbrugets
fosforoverskud, men også den målrettede regulering i højrisikoområder.
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Det er for nuværende ikke vurderet om HELCOM/OSPAR konventionerne eller Göteborg
protokollen indeholder særlige reguleringsforpligtelser, der er relevante i forhold til vurdering af en
regionalt baseret regulering af landbrugets udledning af næringsstoffer. Se i øvrigt del I - 7.2.8
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7. Eksempler på udarbejdelse af scenarier for oplandet til Odense fjord.
Beskrivelse af Odense fjord og Opland.
I dette kapitel er Odense fjord og opland kort beskrevet, mens en mere detaljeret beskrivelse findes i
rapporten ”Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i
vandmiljøet” (Nielsen et al. 2003).
Landskab og jordtyper i oplandet til fjorden
Oplandet til Odense fjord udgør ca. 1.046 km2 og inkluderer ca. 1.100 km åbne vandløb samt 2.600
søer og vandhuller (>100 m2). Odense Å er det største vandløb, der afvander til fjorden. Mest
udbredt i landskabet er moræneflader dækket af moræneler, der er afsat af isens bund, mens isen
bevægede sig frem. Lerjordstyperne er svagt dominerende og omfatter ca. 51 %, mens lerblandet
sand dækker ca. 49 % af arealet.
Arealanvendelse
Ligesom i det øvrige Danmark er arealanvendelsen i oplandet domineret af den landbrugsmæssige
udnyttelse af jorden. Således udgør landbrugsjorden 68 % af oplandet. Den resterende del af arealet
omfatter ca. 16 % byområder/veje, 10 % skov og 6 % naturarealer (eng, mose, overdrev, søer og
vådområder (§ 3 arealer)). Til sammenligning udgør naturarealer på landsplan godt 9 % af
Danmarks areal, og landbrugsarealer og skov udgør henholdsvis 62 % og 11 % af arealet.
Landbrugsforhold
Landbrugsarealet i oplandet til Odense Fjord udgør ca. 70.000 ha. Der var i år 2000 registreret ca.
1.870 landbrugsejendomme i oplandet til Odense Fjord, heraf ca. 960 husdyrbrug defineret som
bedrifter med mere end 2 dyreenheder). Husdyrproduktionen i oplandet omfatter ca. 60.000
dyreenheder (gl. definition af dyreenheder), fordelt på 59 % svin, 37 % kvæg og 4 % anden
husdyrproduktion. »Husdyrtrykket« er på gennemsnitligt 0,9 dyreenheder per hektar landbrugsjord,
svarende til landsgennemsnittet. Husdyrproduktionen er samlet set steget de senere år, dækkende
over et fald inden for kvægsektoren og en kraftig stigning inden for svinesektoren. Ud fra indkomne
ansøgninger til amtet om udvidelser af husdyrproduktionen vurderes det, at husdyrproduktionen
fortsat vil stige de kommende år. Der er således i perioden år 2000 til medio år 2003 givet tilladelse
til, at husdyrproduktionen i oplandet kan øges med 17 %. Ifølge det centrale husdyrregister (CHR
2003) har 218 bedrifter (23% af husdyrbedrifterne) i oplandet mere end 100 dyreenheder og disse
bedrifter har tilsammen godt 41.000 dyreenheder (gl. dyreenheder) svarende til 68% af den samlede
husdyrproduktion. Odense Fjord oplandet har en forholdsvis høj koncentration af gartnerier, hvis
areal udgør ca. 3 % af landbrugsarealet.
Odense Fjord modtager renset spildevand fra Odense by (Danmarks 3. største bysamfund) samt fra
en række mindre bysamfund. I alt 12% af kvælstofbelastningen og 11% af fosforbelastningen
kommer fra renset spildevand. Især i sommerhalvåret kan næringssaltbidraget fra punktkilder, især
fra Odense by via Odense Å, have betydning for primærproduktionen i fjorden
Fjordens karakteristika
Odense Fjord er en lavvandet fjord med et vanddækket areal på ca. 65 km2. Middeldybden i
inderfjorden, Seden Strand, er 0,8 m, og 2,7 m i den ydre del af fjorden. Den største ferskvandskilde
til fjorden er Odense Å.
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Kvælstof
Spildevandsudledning:
Udledning af spildevand fra
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Basisafstrømning:
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til søer og kystvande
Afstrømning fra jordbrugsdrift:
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Fosfor
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Figur 7.1 Kilderne til den vandbårne næringsstofbelastning af Odense Fjord. Årsgennemsnit 1998/99 –
2001/02.

Kølevandsudledningen fra Fynsværket, kraftværket beliggende ved Odense Å’s udmunding i Seden
Strand, har relativ stor betydning for vandskiftet og saltholdigheden i Seden
Strand. Fjorden har et stort vandskifte, og middel-opholdstiden for Odense Å’s vand er således kun
9 dage i Seden Strand og 17 dage for fjorden som helhed.
Målsætninger, miljøtilstand og påvirkningsfaktorer
Den nordvestlige del af Odense Fjord ved Egense Dybet er i Fyns Amts Regionplan 2001-2013
udlagt med skærpet målsætning som »referenceområde for naturvidenskabelige studier«. Resten af
fjorden er målsat med generel målsætning som »fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri, samt,
hvor de naturlige betingelser er til stede, gyde- og/eller opvækstområde for fisk«.
Hele den vestlige del af fjorden er i 1983 udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde på grund af
internationalt betydningsfulde koncentrationer af vandfugle, samt store yngleforekomster af
kystfugle. I 1999 blev det samme område udpeget som Habitatområde med særlig forpligtelse til at
bevare og forbedre naturtyper som »større lavvandede bugter og vige« samt »mudder- og sandflader
der blottes ved ebbe«.
Fyns Amt har ved den seneste rapportering af miljøtilstanden i Odense Fjord konkluderet, at
ovennævnte målsætninger for fjorden fortsat ikke er opfyldt, bl.a. som følge af forhøjede
næringssaltkoncentrationer, opblomstringer af planteplankton og fortsat store forekomster af
forureningstolerante alger som søsalat og trådalger, samt forekomsten/påvirkningen af
miljøfremmede stoffer i fjordens sediment og dyreliv.
Opgjort ud fra et afstrømningsmæssigt normalår tilføres der i dag gennemsnitligt omkring 2.000
tons kvælstof og 50 tons fosfor til Odense Fjord fra oplandet årligt. Set på årsbasis er denne
vandbårne belastning altdominerende, men i sommermånederne kan den luftbårne
kvælstofbelastning være af en vis betydning.
Ser man på kilderne til næringsstofbelastningen af Odense Fjord fra oplandet (figur 7.1), er omkring
80 % af såvel kvælstof- som fosfortilførslen kulturbetinget. Af kvælstoftilførsel til fjorden er 68 %
landbrugsbetinget. Ca. 43 % af fosfortilførselen er i dag landbrugsbetinget.
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Næringsstofbelastningen af Odense fjord er reduceret med henholdsvis ca. 35 % (kvælstof) og ca.
80 % (fosfor) siden midten af 1980erne, når man korrigerer for år til år variationer i
vandafstrømningen.
Modelopsætning for Odense fjord og opland
I kapitel 6 er der opstillet en analyse, hvor tre niveauer for belastning af Odense fjord med
næringsstoffer skal kobles sammen med tre niveauer for reduktion af landbrugets belastning. Og
hvor reduktionen af landbrugets belastning er baseret på to forskellige tilgange, dels baseret på en
kombination af regulering af gødningsrelaterede og arealrelaterede virkemidler og dels baseret på
ren udtagning.
Der er opstillet et detaljeret modelsystem for Odense fjord og opland, der gør det muligt at
modellere de hydrologiske strømninger og transporten af kvælstof fra rodzonen gennem grundvand,
dræn og vandløb samt den videre transport til Odense fjord.
I modellerne beregnes udvaskningen af kvælstof fra rodzonen ved hjælp af procesmodellen Daisy,
mens transporten af kvælstof fra rodzonen gennem grundvand, dræn og vandløb beregnes med
MIKE SHE. Den videre transport i vådområder og vandløb er beregnet med MIKE 11 modellen. En
nærmere beskrivelse af modellerne findes i Miljømodelgruppens Fase I rapport (Nielsen et al.
2003).
De endelige oplandsmodelberegninger (fase II af Miljømodelgruppens arbejde) af de opstillede
scenarier vedr. effekten på kvælstofafstrømningen af ændringer af landbrugspraksis er endnu ikke
afsluttet. Det skyldes, at modelopstilling, kalibrering og validering har vist sig betydeligt mere tidsog ressourcekrævende end forudsat. Der er imidlertid en række analyser som er afsluttet, og som
indgår i nærværende afrapportering. Det gælder blandt andet simuleringer af nitratkoncentrationer i
grundvandet indenfor oplandet, analyser af retensionsforhold (kvælstoftilbageholdelse) samt
analyser af fosforbalancer og risikoen for fosfortab fra de enkelte deloplande i oplandet. Det skal
bemærkes at retentionsberegninger ikke er afsluttet med tilfredsstillende resultat, idet der i for
oplandet er stor forskel mellem modelresultater og målinger i vandløb.
Der er ligeledes opstillet en dynamisk model for Odense Fjord, der beskriver hvordan fjorden
responderer på en reduceret belastning med kvælstof og fosfor.
Grundvand
Nitratkoncentrationerne i grundvandet i oplandet til Odense Fjord er simuleret. Jævnfør fig 7.2 er
det specielt i de øverste grundvandsmagasnier (lag 3 er øverst og lag 7 er nederst), der forekommer
nitrat, hvorimod at der endnu ikke er nitrat i de dybere magasiner. Tykkelsen af lag 3 og 7 er
henholdsvis 3,5 m og 0,1 m. Det fremgår at grænseværdien for nitrat i drikkevand (50 mg NO3/l =
11,4 mg N/l) er overskredet i godt 10% af lag 3 og ca. 2% af lag 5 ifølge modelberegningerne.
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Kummuleret fordeling af simulerede og observerede nitratkoncentrationer i de tre sandlag
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Fig. 7.2 Den statistiske fordeling af de simulerede nitratkoncentrationer i de tre sandlag i december 2001 samt de
observerede koncentrationer for alle filtre i perioden 1999-2002.

Som omtalt i kapitel 3 sker der en fjernelse af kvælstof fra det nedsivende vand forlader rodzonen
til det når frem i vandløbene. Under vandets nedsivning i jorden kan nitrat således under iltfrie
(reducerede) forhold blive omdannet til frit kvælstof (denitrifikation) ved biologiske eller kemiske
processer. Det der afgør, hvor meget kvælstof der omsættes på vejen fra rodzone til vandløb, er
vandets strømningsveje, geologi og opholdstid i forskellige dele af det hydrologiske kredsløb.
Den reduktionsprocent, der er beskrevet for udvaskningen, kan forventes at slå direkte igennem
også på koncentrationerne i grundvandet, fordi reduktionen i det øverste lag er lineært
(fjernelsesprocenten uafhængig af koncentrationsniveauet) og nitraten derefter enten bevæger sig i
oxiderede zoner, hvor der ingen reduktion sker, eller bevæger sig ind i reducerede zoner, hvor alt
nitraten forsvinder. Det vil eksempelvis sige, at hvis udvaskningen fra rodzonen øges med 10% i
oxiderede områder vil nitratindholdet i grundvandet også øges med 10 % i oxiderede områder, mens
det modsat ikke vil give anledning til øgede nitratkoncentrationer i områder med reducerede
forhold, så længe der er reduktionskapacitet til stede.
Kortlægningen af reduktionskapaciteten viser, at det vand der siver ned til de primære
grundvandsmagasiner de fleste steder i Odense fjord oplandet passerer lag med stor
reduktionskapacitet. Reduktionskapaciteten vil de fleste steder ikke blive opbrugt inden for
overskuelig tid. Drikkevandsindvinding trues derfor kun lokalt af nitratforurening.
Partikelbaneberegninger (Identifikation af områder med lille kvælstoftilbageholdelse)
Som tidligere nævnt er det i oplandet til Odense fjord vurderet, at der som gennemsnit omsættes ca.
50-40 % af kvælstoffet i rodzonevandet, inden det - via vandløb- når frem til Odense fjord.
Afhængigt af hydrologiske og geologiske forhold m.v. er der dog stor variation indenfor oplandet.
Umiddelbart vil der være betydelige muligheder for at optimere effekten af de enkelte tiltag (for Ntransporten i vandløb) ved en geografisk optimeret indsats med fokus på at gennemføre tiltag i
oplande, hvor den overfladiske vand- og kvælstofafstrømning er størst.
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Til brug for at identificere disse områder i oplandet til Odense fjord er der gennemført foreløbige
såkaldt partikelbaneanalyser. Partikelbanesimuleringer har til formål at analysere strømveje i
grundvand og derved bestemme, hvilken transportvej og hvilke potentielle reduktionsområder
infiltrerende vand fra respektive arealer vil bevæge sig igennem. De gennemførte
partikelbanesimuleringer vurderes endnu meget usikre, da den opstillede model ikke er endeligt
valideret.
Et eksempel på disse partikelbaneberegninger er vist i figur 7.3, hvor man ser arealer (med grønt)
hvor modellen beregner, at mindst 50% af partiklerne bevæger sig til dræn og videre til vandløb
uden nitratreduktion undervejs. I de øvrige områder viser modellen, at partiklerne undervejs til
vandløbene i højere grad passerer reducerende områder. En indsats i de grønne områder må derfor
forventes i højere grad at slå igennem i form af en reduceret afstrømning til vandløbene,
sammenlignet med en indsats i de øvrige områder.
Partikelbaneberegninger som anført her kan således danne baggrund for udvælgelse af de områder,
hvor der skal laves en indsats. Det er dog nødvendigt at lave mere detaljerede undersøgelser også i
felten (vandløbsmålinger og kortlægning af dræn) for at identificere de områder, hvor indsatsen kan
ske med størst effekt.

57

Modelområde

N

Vandløb
Partikler til dræn ≥ 50 %

Figur 7.3 Grønne arealer er arealer, hvor mere end 50 % af partiklerne bevæger sig
til dræn og videre til vandløb uden reduktion. Det er de områder, hvor indgreb i
arealanvendelse forventes at slå mest igennem på transport af nitrat til å-systemet.
Opgørelsen er baseret på foreløbige modelberegninger.

Opstilling af scenarieeksempler for Odense fjord – ændret tab af næringsstoffer fra
landbruget
I det følgende opstilles scenariereksempler, der skal illustrere hvordan forskellige reduktionsmål for
kvælstofudledningen kan opnås. Der opstilles dels scenarier baseret på virkemidlerne kendt fra den
nuværende regulering samt scenarier baseret på udtagning af landbrugsarealer i omdrift. Herefter
vurderes de samlede økonomiske omkostninger forbundet med opnåelse af de opstillede reduktioner
samt omkostninger forbundet med anvendelse af det enkelte virkemidler. På baggrund af disse
vurderinger opstilles de kombinationer af virkemidler, der vurderes at kunne medvirke til at opnå de
opstillede reduktioner mest omkostningseffektivt.
Jf. beskrivelsen i kapitel 6 er der opstillet i alt seks scenarieeksempler for ændringer i tabet af
kvælstof fra landbrugsdriften i oplandet, hvor scenarierne to og to illustrerer forskellige tilgange til
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at reducere kvælstoftabet til Odense fjord med: ca. 300, ca. 600 og ca. 1100 tons kvælstof pr. år.
Efterfølgende er det vurderet, hvilken tilstand i fjorden disse reduktioner i belastningen giver
anledning til samt omkostninger forbundet med de pågældende reduktionsscenarier. Samlet set er
det således hensigten med dette kapitel at give en oversigt over, hvordan belastningen med kvælstof
til fjorden kan ændres ved at ændre landbrugspraksis i oplandet samt at vise, hvordan tilstanden i
fjorden vil reagere på en ændring af belastningen.
Scenarieeksemplerne er opstillet med udgangspunkt i en vurdering af de teoretiske effekter af de
forskellige virkemidler, jævnfør bilag II. Generelt gælder det, at de angivne estimater er
gennemsnitsbetragtninger, som kan dække over betydelig variation. Som beskrevet var det
udgangspunktet at disse overslagsberegninger skulle være udgangspunkt for en detaljeret
modelkørsel (Modelgruppens fase II), således at effekten af de angive tiltag kunne fastlægges på et
forbedret grundlag. Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt.
De gennemførte beregninger viser, at ved forskellige kombinationer af tiltag/virkemidler i oplandet
til fjorden er der mulighed for reduktioner af udledningen af kvælstof til fjorden. Der er således
mulighed for, at finde reduktioner af den størrelsesorden som fjordmodelberegningerne viser
fordres for, at fjorden kan opnå bedre tilstand.
Scenarieberegningerne viser således, at man uden at nedsætte husdyrproduktionen og uden en større
reduktion i planteproduktionen kan reducere udledningen til Odense fjord med 500-600 tons
kvælstof årligt.
Der tages forbehold for vurdering af scenariet med nuværende reguleringsmetoder med henblik på
kraftig reduktion (1000-1200 tons N) af kvælstofafstrømningne i forhold til den nuværende
afstrømning til Odense fjord på ca. 2000 tons N (normalklima):
•

For det første vil en reduktion af kvælstofbelastningen i denne størrelsesorden svare til en
reduktion i kvælstofafstrømningen fra landbruget i oplandet til Odense fjord på i
størrelsesordenen 65-80% afhængigt af hvilken effekt fuld implementering af vandmiljøplan
II vil give. Såfremt det alene er via en ændret landbrugspraksis bidraget skal findes, vil det
have væsentlige konsekvenser for landbrugsdriften i oplandet.

•

Der vil være et samspil mellem effekterne af mange af virkemidlerne. Det gør det usikkert at
addere effekterne af de enkelte virkemidler i et så vidtgående scenarie.

•

Dels må det forudses, at landmændene ved kraftige stramninger vil tilpasse sig med
driftsændringer ud over selve de krav, der ligger i tiltagene. Det kan ændre tiltagenes effekt.

Effekten af eksempelscenarierne er angivet for reduktion af kvælstofafstrømningen. For fosfor er
det pt. for usikkert at kvantificere en reduceret afstrømning til vandmiljøet, som følge af forskellige
virkemidler. Der er i stedet givet en status for det aktuelle fosforoverskud på oplandsniveau samt en
indledende vurdering af risikoen for fosforafstrømning fra deloplandene i Odense fjord oplandet.
I nedenstående scenarieeksempler forudsættes, at VMP II er fuldt implementeret, og reduktionerne i
VMP III scenarierne skal derfor lægges oven i reduktionen af afstrømningen af kvælstof som følge
af VMP II.
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De opstillede scenarieeksempler for reduktion af kvælstofbelastning fra oplandet til Odense Fjord er
under antagelse af et klima og vandastrømning som den var i år 2000. Det er vurderet, at
baggrundsbelastningen ved et klima og vandafstrømning som i år 2000 svarer til ca. 200-400 tons N
og ca. 8 tons P.
Det bemærkes, at forudsætningen for at nå den forventede effekt er, at alle landmænd i oplandet
omfattes af regler, som bygges ovenpå den eksisterende generelle, nationale regulering.
Der er taget udgangspunkt i, at oplandet til Odense Fjord udgør ca. 1046 km2,. Det er via
oplysninger hentet fra GLR vurderet, at det dyrkede areal i oplandet udgør ca. 70.000 ha., og at det
samlede husdyrhold i oplandet i 2002 udgjorde ca. 62.000 DE. I tabel 7.1 er en oversigt over
væsentlige forudsætninger for nedenstående beregninger af ændret landbrugsopraksis i oplandet til
Odense fjord. For en nærmere beskrivelse henvises til notatet ”Analyse af VMP III scenarier for
Odense fjord Jørgensen et al., 2003.
Tabel 7.1. Oversigt over forudsætninger for beregningerne på Odense Fjord oplandet
Areal dyrket
70.000 ha
Heraf økologisk
1.562 ha
Dyreenheder
62.000 DE
Heraf på økologiske brug
1.100 DE
156 kg N/ha
Kvælstofkvoten før
reduktion 10% reduktion af
N-norm (VMPII)

Som beskrevet tidligere er oplandet præget af ca. lige mange sandede og lerede jorder. Det har
betydning for, hvor stor en andel af den tilførte gødning, der kan forventes at udvaske. På grund af
den ligelige repræsentation af sand- og lerjorder i oplandet til Odense fjord anvendes i det følgende
den gennemsnitlige N-respons på 33% anvendt på landsplan for handelsgødning. N-responsen er et
udtryk for hvor stor en del af den tilførte kvælstof, der udvaskes til rodzonen. For ændret tilførsel af
N i organisk stof anvendes på landsplan en N-respons på 40-50% (Waagepetersen, 2003), og i
oplandet til Odense fjord antages tilsvarende en N-respons på organisk N på 45%. Vurderinger af
N-respons er gennemsnitsbetragtnigner, som er forbundet med en vis usikkerhed. Således vil
størrelsen blandt andet afhæng af, hvor stor en del af året der er plantevækst.
Som tidligere nævnt er det i oplandet til Odense fjord vurderet, at der som gennemsnit omsættes i
størrelsesordenen 50% af kvælstoffet i rodzonevandet, inden det via vandløb når frem til fjorden.
Der er indenfor oplandet stor variation i, hvor stor denne tilbageholdelse er.
Baseline
Jævnfør notat om ”Analyse af VMPIII scenarier for Odense fjord” er der foretaget en vurdering af,
hvilken effekt den generelle udvikling indenfor landbruget som funktion af politisk, økonomisk og
teknologisk udvikling frem mod 2010 kan forventes at få på tabet af næringsstoffer til omgivelserne
uanset implementering af nye reguleringer.
Der forventes ændringer i:

- Antal og sammensætning af husdyr samt ændret staldindretning
- Foderudnyttelsen
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- Det dyrkede areal
- Afgrødefordelingen
I nedenstående tabel 7.2 er de skønnede effekter af den ”generelle udvikling” opgjort i forhold til
reduceret ammoniakemission og reduceret kvælstofudvaskning til fjorden.
Virkemiddel

Areal,
hektar

Foderudnyttelse N –basislinjen
Ændret husdyrsammensætning
og staldindretning, basislinje
Arealreduktion, basislinje
1470
i alt
tabel 7.2. Skønnede effekter af baseline

Reduceret udvaskning
tons N rodzone

Reduceret
afstrømning t.
vandløb v. retention
= 50 %

Reduceret
ammoniakemission
Tons N

Ca. 45
Ca. 0

Ca.23
Ca. 0

Ca. 59
Ca. 37

Ca. 58
Ca. 103

Ca. 29
Ca. 52

Ca. 10
Ca.106

Som det fremgår forventes en relativ stor effekt af forbedret fodring og arealreduktion som følge af
den generelle udvikling frem til 2010, hvorimod det forventes, at der ikke vil være en effekt på
kvælstofudvaskningen af ændret sammensætning af husdyrholdet i oplandet m.v. og ændret
staldindretning. Det har ikke været muligt at vurdere effekten af et forventet afgrødeskifte. For en
yderligere uddybning af basisline henvises til notatet ”Analyse af VMPIII scenarier for Odense
fjord - Jørgensen et al 2003.”
I forbindelse med reduktionsscenariet på ca. 1100 tons N er effekten af forbedret fodring og ændret
husdyrsammensætning dog mindre, da der i dette scenarier indgår en reduktion af husdyrholdet.
Effekten af de enkelte virkemidler
Der er gennemført en vurdering af den potentielle effekt, som en række virkemidler vurderes at
have under forudsætning af fuld implementering af VMP II. Vurderingen er gennemført for hvert
enkelt virkemiddel uden at tage hensyn til vekselvirkninger virkemidlerne imellem, idet en
vurdering heraf forudsætter, at der er taget hensyn til hvilke virkemidler, der skal fungere sammen
og i hvilken rækkefølge. Den estimerede effekt forbundet med de gødningsrelaterede og
arealrelaterede samt teknologiske virkemidler fremgår af tabel 1 og 2 i bilag II. For en beskrivelse
af baggrunden for denne analyse henvises til ”Analyse af VMPIII scenarier for Odense Fjord”
Jørgensen et al 2003.”
Vekselvirkninger mellem virkemidler
Som tidligere nævnt er der virkemidler som vekselvirker. Vekselvirkningerne mellem de enkelte
virkemidler er beskrevet i notatet "Analyser af VMP III scenarier for Odense Fjord", som ligger
bag effektvurderingerne af scenarierne. F.eks. vil effekten i form af reduceret udvaskning ved et
krav om øget udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen være afhængig af en række andre forhold,
som påvirker mængden af total-N i husdyrgødningen.
Generelt er effekten af en skærpelse af udnyttelseskravet vurderet til at medføre fortrængning af
handelsgødning og dermed en reduceret udvaskning. Det vil imidlertid ikke gælde på økologisk
brug, som ikke anvender handelsgødning, hvorfor der skal tages højde for andelen af
husdyrgødning fra økologiske brug i oplandet.
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Tilsvarende vil forbedret fodring i form af en mere effektiv proteinudnyttelse medvirke til at
mængden af total-N i husdyrgødningen reduceres. Et øget svinehold i oplandet vil tilsvarende øge
mængden af total-N i oplandet og dermed potentialet ved at skærpe udnyttelseskravene. Tilsvarende
kan implementering af ny teknologi m.v. medvirke til at øge indholdet af total-N i husdyrgødningen
og dermed effekten af at skærpe kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen.
Et andet virkemiddel, som vil påvirker effekten af en række andre tiltag, er en reduktion af
kvælstofnormen. Dette kan blandt andet medvirke til at reducere effekten af efterafgrøder, i det der
er mindre kvælstof, som kan opsamles. Reducerede normer vil ligeledes kunne medvirke til at
reducere effekten af vådområder, idet der kan være mindre kvælstof til rådighed for denitrifikation.
Udtagning af omdriftsarealer vil medvirke til at koncentrere husdyrtætheden i oplandet. Den
skitserede udtagning i scenarierne inklusiv den indskrænkning, som er beskrevet i basislinien,
vurderes dog ikke at koncentrere husdyrtætheden væsentligt i oplandet. I scenariet baseret på
udtagning og med høj målsætning, hvor der i alt tages 33.220 ha ud af landbrugsdrift, vil
dyretætheden til gengæld stige til ca. 1,7 DE/ha på det resterende landbrugsareal. Herved vil opstå
et omfattende behov for omfordeling af husdyrgødning indenfor oplandet til Odense fjord eller
eksport af husdyrgødning ud af oplandet, hvilket vil medvirke til øgede omkostninger.
Med hensyn til de teknologiske virkemidler, som er inddraget i scenariet er der også
vekselvirkninger. F.eks. vil forsuring af gylle reducere ammoniakemissionen kraftigt både i stald,
lager og ved udbringning. Der vil således ikke være nogen yderligere effekt af betydning ved at
nedfælde den forsurede gylle. I de scenarier, hvor der opereres med begge tiltag, er det antaget at
ske på forskellige brug.
Omvendt vil der efter biogasbehandling af gylle blive en stigende effekt af nedfældning, idet der er
øget risiko for ammoniakfordampning efter behandlingen. Disse to tiltag bør derfor så vidt muligt
kombineres på de samme brug.
Tabel 7.3. Scenarium for Odense Fjord baseret på en kombination af gødnings- og arealrelaterede virkemidler med
reduktion af belastningen med ca. 275-300 tons N. Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Areal,
Reduceret
Reduceret
Reduceret
Reduceret P-tab til
Virkemiddel
hektar
udvaskning
afstrømning t.
ammoniakemis vandmiljøet
tons N rodzone vandløb v.
sion
Tons P
retention = 50 % Tons N
Foderudnyttelse N –basislinjen
Ændret husdyrsammensætning og
staldindretning, basislinje
Arealreduktion, basislinje
Foderudnyttelse N – VMP tiltag
5 % skærpelse af udnyttelseskrav t.
husdyrgødning.

1470

Ca. 45
Ca. 0

Ca.23
Ca. 0

Ca. 59
Ca. 37

Ca. 57
Ca. 45

Ca. 29
Ca. 23

Ca. 10
Ca. 59

Ca. 94

Ca. 47

Ca.6

Målrettet anvendelse af nuværende
6% efterafgrøder (12 kg N/ha)
Udtagning i ådale (100 kg N/ha, 5
kg P/ha)

+

?
+
+

0
3200

Ca. 37

Ca. 19

1500

Ca. 150

Ca. 150

Ca.11

Ca. 5
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Udtagning/Skovrejsning. (50 kg
N/ha og 0,1 kg P/ha)
MVJ-ordninger (9 kg N/ha )
Forsuring af gylle i 10 % af de
gyllebaserede kvæg - og svinestalde
Nedfældning af yderligere 10 % af
gyllen
I alt

1000

Ca. 50

Ca. 25

Ca. 7

1000

Ca. 9
Ca. –17

Ca. 5
Ca. –9

Ca. 1
Ca. 70

Ca. –3

Ca. –2

Ca. 11

1)+

Ca. 305 tons N Ca. 271 tons N

Ca. 5 tons P

8170

Ca. 468 tons
N

Målsætning

275-300 tons N

1) Ca. 0,1

7-10 tons P

1) ved anvendelse på erosionstruede arealer og når skovrejsning sker med løvtræ og plantedække mellem træerne
2) Det er antaget at der maksimalt kan fjernes 5 tons P ved oversvømmelse af vandløbsnære arealer
Tabel 7.4. Scenarium for Odense Fjord baseret på en kombination af gødnings- og arealrelaterede virkemidler med
reduktion af belastningen med ca. 550-600 tons N. Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Areal, Reduceret
Reduceret
Reduceret
Reduceret P-tab t.
Virkemiddel
hektar udvaskning tons afstrømning.
ammoniakemis vandmiljøet
N rodzone
Vandløb v.
sion tons N
retention på 50
Tons P
%)
Foderudnyttelse N –basislinjen
Ca. 45
Ca.23
Ca. 59
+
Ændret husdyrsammensætning og
Ca. 0
Ca. 0
Ca. 37
staldindretning, basislinje
Arealreduktion, basislinje
1470
Ca. 57
Ca. 29
Ca. 10
Foderudnyttelse N – VMP tiltag
Ca. 45
Ca. 23
Ca. 59
+
10 % skærpelse af udnyttelseskrav t.
husdyrgødning.
Ca. 182
Ca. 91
Ca. 12
+
Målrettet anvendelse af nuværende
+
6% efterafgrøder (12 kg N/ha)
3200
Ca. 38
Ca. 19
Ca. 0
Yderligere anvendelse af efterafgrøder på husdyrbrug (37 kg N/ha)

2000

Ca. 74

Ca. 37

Ca. 0

+

Udtagning i ådale (100 kg N/ha og 5
kg P/ha)

2500

Ca. 250

Ca. 250

Ca 15

Ca. 5

2500

Ca. 125

Ca. 63

Ca. 18

MVJ-ordninger (9 kg N/ha)
2000
Økologisk jordbrug (20 kg N/ha)
2500
Forsuring af gylle i 20 % af de
gyllebaserede kvæg - og svinestalde.
Bioafgasning af yderligere 20% af
gyllen
Nedfældning af yderligere 20 % af
gyllen.
I alt
16.170
Målsætning

Ca. 18
Ca. 50
Ca. –35

Ca. 9
Ca. 25
Ca. –18

Ca. 1
Ca. 0
Ca. 141

+

Ca. 11

Ca. 6

Let øget

+ (fordeling)

Ca. -6

Ca.- 3

Ca. 23

1) +

Ca. 554 tons N Ca. 238 tons N
550-600 tons N

Ca. 5 tons P
15-20 tons P

Udtagning/Skovrejsning. (50 kg
N/ha og 0,1 kg P/ha)

1) Ca. 0,3

1)
2)

Ca. 834 tons N

ved anvendelse på erosionstruede arealer og når skovrejsning sker med løvtræ og plantedække mellem træerne
2) Det er antaget at der maksimalt kan fjernes 5 tons P ved oversvømmelse af vandløbsnære arealer
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Tabel 7.5. Scenarium for Odense Fjord baseret på en kombination af gødnings- og arealrelaterede virkemidler med
reduktion af belastningen med 1000-1200 tons N. Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Reduceret P-tab t.
Reduceret
Reduceret
Areal, Reduceret
Virkemiddel
ammoniakemis vandmiljøet
hektar udvaskning tons afstrømning.
sion tons N
Vandløb v.
N rodzone
Tons P
retention på 50
%)
Foderudnyttelse N –basislinjen
Ca. 37
Ca.19
Ca. 49
+
Ændret husdyrsammensætning og
Ca. 0
Ca. 0
Ca. 31
staldindretning, basislinje
Arealreduktion, basislinje
1470
Ca. 57
Ca. 29
Ca. 10
Foderudnyttelse N – VMP tiltag
Ca. 37
Ca. 19
Ca. 49
+
10 % skærpelse af udnyttelseskrav t.
husdyrgødning.
Ca. 148
Ca. 74
Ca. 10
+
Målrettet anvendelse af nuværende
+
6% efterafgrøder (12 kg N/ha)
3200
Ca. 38
Ca. 19
Ca. 0
Yderligere anvendelse af efterafgrøder på husdyrbrug (37 kg N/ha)

5000

Ca. 185

Ca. 93

Ca. 0

Udtagning i ådale (100 kg N/ha og 5
kg P/ha)

4000

Ca. 400

Ca. 400

Ca 14

5000

Ca. 214

Ca. 112

Ca. 35

2000

Ca. 508
Ca. 108
Ca. 18

Ca. 254
Ca. 54
Ca. 9

Ca. 19
Ca. 222
Ca. 1

Ca. 50
Ca. –28

Ca. 25
Ca. –14

Ca. 0
Ca. 115

+

Ca. 9

Ca. 5

Let øget

+ (fordeling)

Ca. –5

Ca.- 3

Ca. 18

1) +

Ca. 1095 tons N Ca. 573 tons N
1000-1200 tons
N

Ca. 5tons P
30-40
tons P

Udtagning/Skovrejsning. (50/38 kg
N/ha og 0,1 kg P/ha)
Nedsat N-norm 20 %
Reduceret husdyrhold 10.000 DE
MVJ-ordninger (9 kg N/ha)

Økologisk jordbrug (20 kg N/ha)
2500
Forsuring af gylle i 20 % af de
gyllebaserede kvæg - og svinestalde.
Bioafgasning af yderligere 20% af
gyllen
Nedfældning af yderligere 20 % af
gyllen.
I alt
28.170
Målsætning

Ca. 1777 tons N

+

Ca. 5
1) +
++

1) ved anvendelse på erosionstruede arealer og når skovrejsning sker med løvtræ og plantedække mellem træerne
2) Det er antaget at der maksimalt kan fjernes 5 tons P ved oversvømmelse af vandløbsnære arealer

Udtagningsscenarier
Som et alternativ til ovenstående scenarieeksempler, som er baseret på en kombination af
arealrelaterede og gødningsrelaterede virkemidler, er der opstillet eksempler, som alene er baseret
på udtagning, primært i ådale m.v..
Derfor er det oprindeligt i de skitserede udtagningsscenarier antaget at en fordeling hvor ca. 65%
udtages i ådale, 30% udtages på højbund til beskyttelse af grundvand mod nitrat og 5 % placeret på
højbund som bræmmer til reduktion af erosion og fosfortab. Bræmmer antages etableres med 5 m
bredde ud over det nuværende lovkrav (2 m ved de fleste vandløb) med henblik på at forhindre
erosionsmateriale i at nå frem til vandløb i de områder, hvor der er risiko for erosionstab, og ikke
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nødvendigvis placeret langs vandløb. Det har imidlertid vist sig, at der maksimalt kan udtages ca.
5400 ha. i ådale m.v., hvorfor andelen af udtagne højbundsarealer er større i scenariet, hvor
reduktionsmålsætningen er 1000-1200 tons N.
Det skal bemærkes, at såfremt fokus alene er rettet imod at reducere kvælstofafstrømningen til
Odense fjord vil det på givne forudsætninger være muligt at opnå den ønskede effekt
(udtagningsscenarie 1-2, tabel 7.6-7.7) ved alene at udtage arealer i ådale og etablere vådområder i
øvrigt. Der er her forudsat en gennemsnitlig fjernelse på 100 kg N/ha og 5 kg P/ha, samt at der kan
findes op til 5.400 ha ”nye” vådområdearealer. I scenarieeksemplerne er der som nævnt imidlertid
også taget hensyn til behovet for drikkevandsbeskyttelse samt etablering af bræmmer til
begrænsning af fosfortabet.
Tabel 7.6 Scenarium for Odense Fjord baseret på udtagning med reduktion af belastningen med 275-300 tons N.
Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Udtaget areal
Reduceret
Reduktion i N
Reduktion af P
Virkemiddel
udvaskning tons N
transport i vandløb
transport i vandløb
rodzone
t N/år
t P/ år
Foderudnyttelse N –
Ca. 45
Ca.23
+
basislinjen
Ændret
Ca. 0
Ca. 0
husdyrsammensætning
og staldindretning,
basislinje
Arealreduktion,
1470
Ca. 57
Ca. 29
basislinje
Ådale (100 kg N/ha
2150 ha
215
215
Ca. 5
og 5 kg P/ha)
Højbund
1000 ha
50
25
(grundvand) (50 kg
N/ha)
Højbund (erosion)
250 ha
13
6
+
(50 kg N/ha og 0,1
kg P/ha)
Bræmmer (+ 5 m)
63 ha (125 km)
3
3
Ca. 0,13
(50 kg N/ha og 1
kg P pr. km
bræmme)
I alt
4933 ha
Ca. 383 tons N
Ca. 301 tons N
Ca. 5 tons P
Tabel 7.7. Tabel 7.6 Scenarium for Odense Fjord baseret på udtagning med reduktion af belastningen med 550-600 tons
N. Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Udtaget areal
Reduceret
Reduktion i N
Reduktion af P
Virkemiddel
udvaskning tons N
transport i vandløb
transport i vandløb
rodzone
t N/år
t P/ år
Foderudnyttelse N –
Ca. 45
Ca.23
+
basislinjen
Ændret
Ca. 0
Ca. 0
husdyrsammensætning
og staldindretning,
basislinje
Arealreduktion,
1.470
Ca. 57
Ca. 29
basislinje
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Ådale (100 kg N/ha
og 5 kg P/ha)
Højbund
(grundvand) (50 kg
N/ha)
Højbund (erosion)
(38 kg N/ha og 0,1
kg P/ha)
Bræmmer (+ 5 m)
(50 kg N/ha og 1
kg P pr. km
bræmme)
i alt

4.400 ha

Ca. 440

Ca. 440

Ca. 5

2.000 ha

Ca. 100

Ca. 50

500 ha

Ca. 19

Ca. 10

Ca. 0,05

125 ha (250 km)

Ca. 6

Ca. 6

Ca. 0,3

8.495 ha

Ca. 667 tons N

Ca. 558 tons N

Ca. 5 tons P

Tabel 7.8 . Scenarium for Odense Fjord baseret på udtagning med reduktion af belastningen med 1000-1200 tons N.
Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Udtaget areal
Reduceret
Reduktion i N
Reduktion af P
Virkemiddel
udvaskning tons N
transport i vandløb
transport i vandløb
rodzone
t N/år
t P/ år
Foderudnyttelse N –
Ca. 45
Ca.23
+
basislinjen
Ændret
Ca. 0
Ca. 0
husdyrsammensætning
og staldindretning,
basislinje
Arealreduktion,
1.470
Ca. 57
Ca. 29
basislinje
Ådale (100 kg N/ha
5.400 ha
Ca. 540
Ca. 540
Ca. 5
og 5 kg P/ha)
Højbund
25.000 ha
Ca. 974
Ca. 487
(grundvand) (50/38
kg N/ha)
Højbund (erosion)
1000 ha
Ca. 38
Ca. 19
Ca. 0,1
(38 kg N/ha og 0,1
kg P/ha)
Bræmmer (+ 5 m)
250 ha (500 km)
Ca. 13
Ca. 13
Ca. 0,5
(50 kg N/ha og 1
kg P pr. km
bræmme)
i alt
33.120 ha
Ca. 1667 tons N
Ca. 1111 tons N
Ca. 5 tons P

Ovenfor er der således vurderet effekten af seks eksempelscenarier for at nedbringe udledningen fra
landbrugsdriften i Odense Fjord oplandet udover VMP II niveauet. Som det er understreget
indledningsvist, så er sammensætningen af eksempelscenarierne et udtryk for et valg af en række
virkemidler, som igen er foreslået anvendt i en given dosering. Der kunne argumenteres for, at der
skulle være valgt andre scenarieeksempler med andre kombinationer af de tilgængelige virkemidler.
Konklusionen på baggrund af de opstillede scenarieeksempler er imidlertid, at der kan
tilvejebringes en reduktion i udledningen fra landbruget i oplandet ved at vælge mellem en række
forskellige kombinationer af virkemidler. Hvad der er den ideelle kombination i Odense Fjord
oplandet skal dels vurderes i forhold til de parametre der blev gennemgået under pkt. 6, nemlig
omkostningseffektivitet, hvem der afholder de økonomiske udgifter, afledte effekter samt de enkelte
valgte virkemidlers vekselvirkning. Scenarieeksemplerne skal desuden vurderes i forhold til de
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lokale afstrømningsforhold og transportveje for afstrømningen i det hele taget, således at der gøres
rede for dels effekten i forhold til at reducere udledningen fra rodzonen og dels gøres rede for
reduktionen i belastningen til Odense Fjord.
For vurdering af mulighederne for at nedbringe udledningen af fosfor fra landbruget gælder det
imidlertid, at det overvejende virkemiddel i de skitserede eksempelscenarier er udtagning i ådale.
Dette virkemiddel leverer i alle seks scenarier den afgørende ændring af belastningen med fosfor fra
landbruget til fjorden. Det gælder sandsynligvis, at der for visse af de andre virkemidler også vil
være en positiv effekt i forhold til at nedbringe fosforudledningen fra landbrugsarealerne. Det er
imidlertid på det foreliggende grundlag ikke muligt at kvantificere denne reduktion af udledningen.
Se i stedet nedenfor for en gennemgang af vurderingen af mulighederne for status for fosfor i
landbrugsjorden som et udtryk for den potentielle udledningsrisiko.
Fosfor i oplandet til Odense Fjord
I del IV er landbrugets udledning af fosfor til vandmiljøet samt ophobningen af fosfor i
landbrugsjorden som følge af den hidtidige og aktuelle gødskningspraksis beskrevet. Det er bl.a.
angivet, hvad der aktuelt vurderes som væsentlige kilder til tab af fosfor til vandmiljøet. Det
omfatter også erosion fra brinker, som jo ikke decideret kan siges at være en del af dyrkningsjorden,
men som alligevel indgår i landbrugssystemerne.
Det vurderes, at den løbende ophobning af fosfor i landbrugsjorden medfører et stigende potentiale
for udledningen af fosfor til vandmiljøet med dertil hørende belastning. Det er derfor relevant at
vurdere det aktuelle overskud af fosfor på landbrugsarealerne som et første skridt til at kvantificere
sammenhængen mellem tilførslen af fosfor med gødningen, arealernes fosforstatus samt den afledte
risiko for en udledning af fosfor til vandmiljøet. Vurderingen af fosforoverskud er suppleret med
nogle indledende betragtninger om muligheden for at opstille et P-indeks for risikoen for
afstrømning af fosfor til vandmiljøet fra de enkelte markblokke. I det følgende præsenteres et første
eksempel på udmøntning af et sådant P-indeks for Odense Fjordoplandet.
På nuværende tidspunkt findes ikke modeller, som kan beskrive sammenhænge mellem landbrugets
drifsformer og tilførslen af fosfor fra de pågældende arealer. Derfor kan der ikke opstilles
kvantitative sammenhænge mellem virkemidler i landbrugsdriften og reduktion i tilførslen af fosfor
til Odense Fjord.
Ved analysen af Odense Fjords opland er det vurderet, om fosforbelastningen på landbrugsjorden
varierer inden for oplandet. Dernæst er afstrømningen fra alle deloplande sammenholdt med
transporten af total-fosfor og fosfat for de pågældende deloplande. Denne analyse giver en
indikation af forholdet mellem risikoområder for henholdsvis udvaskning og erosion af fosfor.
Ved hjælp af en ny og mere detaljeret højdemodel er udpeget risiko-områder for erosion af fosfor på
markblokniveau inden for hele oplandet. Et nyt indeks, som rangordner disse risikoområder er, med
bistand fra udenlandske forskere, udviklet ud fra udenlandske indices. Indekset indeholder ikke
fosforbidrag fra vandløbsbrinker, selv om disse kan bidrage med fosfor. Ud fra det danske index og
fosfor-eksportkoefficienter fra Fosforgruppen under VMP III (Rubæk et al. 2003) er
størrelsesordenen af erosionsbetinget fosfor skønnet.
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Status for landbrugsjordens overskud af fosfor i Odense Fjordoplandet
Fosforbalancer for oplande angiver, om tilførslen af fosfor med gødning overstiger fjernelsen af
fosfor med afgrøder, og dermed om der er fosforoverskud. Fosforoverskud kan indikere en
fosforophobning i landbrugsjorden. En præsentation af de beregnede fosforbalancer på
markblokskala vil dog ikke være rimelig på grund af den anvendte metodik samt de usikkerheder,
der er forbundet med beregningen af de indgående data.
Til gengæld vil det på baggrund af beregningerne af fosforoverskud på markblokniveau være
forsvarligt at lave opgørelser på oplandsniveau. For Fyns Amt og Odense Fjords opland er de
gennemsnitlige til- og fraførsler af fosfor samt det deraf udledte overskud opstillet i tabel 7.9
Tabellen er tillige medtaget de tilsvarende totale fosforoverskud i tons. Opgørelserne er beregnet for
det dyrkede areal henholdsvis inklusiv og eksklusiv brakarealer.
Tabel 7.9 Gennemsnitlig fosfor-balance for det dyrkede areal henholdsvis inklusiv
og eksklusiv brak i Fyns Amt og Odense Fjords opland år 2001
Inklusiv brakarealer
Høstet
-1

Husdyrgødning

Fosfor-balance

Handelsgødning

-1

-1

-1

kg P ha

Kg P ha

kg P ha

Kg P ha

Tons P

Fyns Amt

19,7

21,4

6,6

8,3

1882

Odense Fjord

19,6

20,5

6,5

7,4

471

Eksklusiv brakarealer
Høstet
-1

Husdyrgødning

Fosfor-balance

Handelsgødning

-1

-1

-1

kg P ha

kg P ha

kg P ha

Kg P ha

Tons P

Fyns Amt

21,3

23,1

7,2

9,0

1882

Odense Fjord

21,3

22,3

7,1

8,1

471

Figur 7.4 P-balance (kg fosfor
ha-1 landbrugsareal inkl. brak)
for deloplande/delarealer på
Fyn samt oplandsgrænsen for
Odense Fjords opland.

10,8
5,0
9,2
11,9

12,7

7,0
13,8

0,0
3,8
6,4

8,7

6,4

8,9

13,1
13,6
10,3
9,9
5,2

8,2
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I figur 7.5 er fosforbalancer opgjort for en række vandløbsoplande indbefattet af og grænsende op
til Odense Fjords opland samt for delarealer af Odense Fjords opland.
Fosforoverskuddet år 2001 for Odense Fjords opland er opgjort til 8,1 kg/ha landbrugsareal ekskl.
brak, hvilket er lidt lavere end for hele Fyns Amt (9,0 kg ha-1) men svarer til gennemsnittet for de 7
NOVA Landovervågningsoplande (8,3 kg ha-1) (Grant, R. 2002). På landsplan er overskuddet
opgjort til 11,0 kg P ha-1 (Arne Kyllingsbæk, pers. medd.), hvilket er lidt højere end den tilsvarende
opgørelse for Fyns Amt (9,6 kg P ha-1 inkl. bidrag fra udsæd m.v.). Denne forskel kan blandt andet
være forårsaget af den lidt større husdyrtæthed i Danmark (0,94 DE ha-1) i forhold til Fyns Amt
(0,90 DE ha-1). Endvidere kan fordelingen imellem kvæg og svin have en betydning, idet
husdyrtætheden opgjort for henholdsvis kvæg og svin udgør 0,43 og 0,47 DE ha-1 for Danmark og
0,33 og 0,52 DE ha-1 for Fyns Amt.
For en række deloplande er fosforbalancen opgjort til at variere imellem 0,0 og 13,8 kg P ha-1. Den
store variation er korreleret til variationer i husdyrtæthed, idet de tilsvarende tilførsler af fosfor med
husdyrgødning udgør henholdsvis 15,3 og 27,2 kg ha-1. Sammenlignes bedrifter eller marker er det
forventeligt med en endnu større variation i fosforoverskuddet. Dette underbygges af opgørelser for
NOVA Landovervågningsoplandene (Grant, R. 2002), hvor det anføres at gødskning overvejende
med husdyrgødning efter kvælstofnormerne betyder, at nogle marker kan få tilført meget store
mængder fosfor. Således er en opgørelse på bedriftstyper opgjort til (kg fosfor / ha): planteavlsbrug:
0,1, kvægbrug: 10,5 og svinebrug 10,9. For kyllingebedrifter og minkfarme ses endnu større
fosforoverskud.
Fosforoverskuddet er formentlig lavere i 2003 end i 2001, dels fordi at forbruget af handelsgødning
er faldet med ca. 1 kg pr ha, og dels fordi at anvendelsen af fytase bl.a. i foder til svin, specielt for
slagtesvin har betydet en reduktion i udskillelsen af fosfor i gyllen de seneste år. Omvendt vil en
stigning i antallet af husdyr virke modsat. Jacobsen et al 2003 angiver at fosfortilførslen i 2003
samlet er lidt lavere end niveauet for 2001.
Rangordning af landbrugsarealer i forhold til risiko for tab af fosfor
Miljømodelgruppen har vurderet risikoen for fosfortab fra de enkelte deloplande i Odense
Fjordoplandet ved hjælp af en amerikansk fosforindeks model, som er tilpasset til danske forhold. Pindex er sammensat af udtryk for kildefaktorer og transportfaktorer, hvor kildefaktoren er
sammensat af oplysninger om jordens fosforindhold og gødningstilførslen. Transportfaktoren er
sammensat oplysninger om erosion, overfladeafstrømning, afstrømning via dræn, afstand til
vandområde samt oplysninger om tilbageholdelse i bræmmer eller lignende. For en nærmere
beskrivelse af P-indeks metoden se del IV. Det bemærkes, at resultaterne opnået med den tilpassede
P-index-model alene kan ses som en første, grov udpegning af mulige, kritiske kildeområder, hvori
en indsats mod fosfortab til vandområderne vil bidrage med en væsentlig reduktion i belastning af
de lokale vandområder. At P-indexet fungerer på oplandsniveau giver dog ikke nødvendigvis
troværdighed til den udpegning af kritiske kildeområder på markblokniveau, som er kernen i og
selve formålet med en P-index-modellering.
Beregning af det modificerede danske P-index
Beregningen af det danske P-index er foretaget på markblokniveau som beskrevet i tabel 7.8. Figur
7.4 viser beregningen for hele Odense Fjords opland og for et detail-udsnit heraf.
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Figur 7.5 Det modificerede,
danske P-index vist for hele
oplandet til Odense Fjord
samt for et udsnit af oplandet.

Det fremgår af figur 7.5 at et stort antal markblokke tildeles en risiko for P-tab; 6520 markblokke
tildeles en P-index-værdi > 0. Det skyldes naturligvis, at drænede marker indgår i beregningen af
det modificerede, danske index uanset afstand til vandløb/sø, kombineret med at hovedparten af
markerne i oplandet til Odense Fjord er drænede. Den gennemsnitlige værdi i det danske P-index er
19.9. Kilde- og transportfaktorerne i det danske index er gennemsnitligt hhv. 29.8 og 0.35.
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Tabel 7.10 Fordeling af værdier beregnet med den modificerede danske Pindex-model. ’Kilde’ og ’Transport’ er faktorerne beregnet under indexets
Part B og Part C (tabel 5.22). I parentes er angivet antallet af markblokke i
de forskellige klasser beregnet med Pennsylvania-P-index.
P-index

Antal markblokke

Gennemsnitligt
P-index

Kilde

Transport

0

937

(3840)

0

0-10

484

(0)

7,7

24,6

0,16

10-20

3987

(441)

15,3

28,0

0,28

20-30

1683

(1490)

23,8

33,4

0,37

30-40

246

(1072)

33,6

35,9

0,50

40-50

97

(368)

44,1

36,1

0,63

50-60

17

(60)

53,8

46,2

0,62

60-80

4

(12)

70,7

94,1

0,42

80-100

2

(0)

89,9

164,8

0,27

> 100

0

(2)

Det er ikke muligt at fastsætte grænseværdier, der f.eks. udpeger arealer med høj risiko for
fosfortab. Dette er yderligere beskrevet i del IV
Beskrivelse af hvordan tilstanden i Odense Fjord ændres som følge af reduceret belastning
med fosfor og kvælstof
Der er opstillet en model for Odense Fjord, der beskriver variationer i miljøtilstanden i fjorden som
funktion af ændret belastning. For en mere detaljeret beskrivelse af modeltype og Odense
Fjordmodellen henvises til Miljømodelgruppens afrapportering for fase I og fase II
Med henblik på at kunne beskrive hvordan Odense Fjord responderer på en reduceret belastning er
der gennemført beregninger af 8 scenarier for Odense Fjord jævnfør nedenstående tabel 7.11, hvor
belastningen af fjorden varieres fra år 2000 situationen og til en situation svarende til
naturtilstanden.
Tabel 7.11. Scenarier for tilførsel af kvælstof og fosfor til Odense Fjord, som er anvendt i modelberegningerne for
fjorden. Tallene omfatter også udledte næringsstoffer med spildevand. *) Kvælstoftilførsel baseret på et tidligere skøn
for et afstrømningsmæssigt ’normal’år, hvor det blev antaget, at den akkumulerede samlede reduktion i
kvælstofudvaskningen fra dyrkede arealer som følge af tiltagene i Vandmiljøplanerne ville være 50% i forhold til
niveauet i 1980’rne. Ved 2000-klima forventes nu i fald en kvælstoftilførsel på mellem 1500-2000 tons N.
Scenarie (2000 klima)
N-belastning, Ton N/år
P-belastning, Ton P/år
1. Aktuel belastning 2000
2233
50
2. VMPII – Skøn
1500
50
3. Yderligere N- reduktion
1000
50
4. Yderligere P- reduktion
1500
20
5. Yderligere N,P – reduktion
1000
20
6. Naturbelastning
238 t TN (0,7 mg Tot.N/l)
7,6 t TP (0,022 mg Tot-P/l)
7. Naturbelastning (u. Fynsværk) 238 t TN (0,7 mg Tot.N/l)
7,6 t TP (0,022 mg Tot-P/l)
8. Kun lysbegrænsning
>10 gange nu
>10 gange nu
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I forbindelse med fastlæggelse af "Naturbelastningen" er følgende drivdata valgt:
•
•

•

Atmosfærisk kvælstofdeposition er reduceret fra 104 tons N år-1 til 1 tons N år-1
Koncentrationer uden for fjorden (kvælstof, fosfor, algebiomasse) reduceret med 67-75 %.
Reduktionerne af kvælstof og fosfor er baseret på tilbageekstrapolering af resultater for 1960-89
fra Kieler Bugten (Helsinki Commission, 1990) algekoncentrationen (i modellen
kulstofkoncentrationen) reduceret tilsvarende. Samme princip og tal som anvendt ved de
tidligere udførte naturscenarier (DHI, 2002; 2003).
Koncentrationerne af kvælstof og fosfor i vandløbene er reduceret til 0,7 mg N/l og 0,022 mg
P/l, for kvælstofs vedkommende ca. det halve i forhold til tidligere udførte naturscenarier (DHI,
2002; 2003). Derudover er der ikke inkluderet belastning fra Stige Ø.

I Scenarie 8 er tilført så meget kvælstof og fosfor, at planteproduktionen udelukkende begrænses af
den tilgængelige lysmængde. Dette scenarie er dels en test af modellens robusthed, dels giver det et
bud på det totale variationsinterval for de indgående variable. I alle andre scenarier end 7 er
Fynsværkets effekt inkluderet.
Effekten af ændret belastning af Odense fjord er vurderet for henholdsvis Inderfjord (Seden Strand)
og Yderfjord. Miljøtilstanden er beskrevet ved følgende elementer:
1. klorofyl-a koncentration (CH),
2. biomasse af enårige makroalger (BC),
3. koncentration af totalkvælstof (TN),
4. koncentration af totalfosfor (TP),
5. primærproduktion af planteplankton (PP),
6. potentiel sigtdybde (PSD),
7. potentiel vækstmulighed af ålegræs (PÅB)
Der er ikke regnet specifikt på de tre eksempelscenarier, der er opstillet for reduktion af
udledningen af næringsstoffer for landbrugsdriften. Men jf. Tabel 7.11, så kan man fortolke
effekten af de tre eksempelscenarier i forhold til den sammenhæng, der er beskrevet mellem
belastning og miljøkvalitet.
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Scenarie
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Fyns Amt Ref.
År 2000
N1500,P50
N1000,P50
N1500,P20
N1000,P20
Natur
Natur u. FV
Kun lys

Scenarie
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Fyns Amt Ref.
År 2000
N1500,P50
N1000,P50
N1500,P20
N1000,P20
Natur
Natur u. FV
Kun lys

Inderfjord (Seden Strand)
CH
BC
TN
TP
PP
PSD PÅB
µg/l gC/m2 mg/l mg/l gC/m2/år
m
%
10,0 0,60 0,026
80
5,1
39,0 1,87 0,072
1,6
75
4,1
34,8 1,32 0,073
1,7
79
3,4
28,9 0,95 0,075
1,8
79
3,6
33,8 1,31 0,044
1,8
79
3,1
29,6 0,95 0,045
1,8
80
2,4
7,9 0,32 0,020
5,0 100
3,6
6,5 0,36 0,022
5
99
52
12,3
19
1
0,7
14

Yderfjord
CH
BC
TN
TP
PP
PSD PÅB
µg/l gC/m2 mg/l mg/l gC/m2/år
m
%
3,0 0,31 0,006
7,2
80
3,7
8,8 0,60 0,035
115
4,1
90
3,5
7,3 0,49 0,036
106
4,2
91
3,3
5,8 0,42 0,036
101
4,4
91
3,3
7,6 0,49 0,030
103
4,3
91
3,2
6,4 0,42 0,031
98
4,4
91
1,2
1,4 0,13 0,009
43 14,3 100
1,3
1,3 0,13 0,009
45
14 100
50
4,1
21
1
1022
0,7
0

Tabel 7.12. Sammenhæng mellem otte scenarier for belastning af Odense fjord - for henholdsvis Inderfjorden og
Yderfjorden.

Figur 7.6. Beregnet sammenhæng mellem makroalger i Inderfjorden, og TN belastning (exclusiv
atmosfærebelastningen) for 1998 og 2002 scenarierne

Sammenhæng mellem tilførsel af næringsstoffer og tilstanden i fjorden er yderligere belyst i figur
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7.6., hvor forekomsten af makroalger er afbildet som funktion af tilførslen af kvælstof. Det fremgår
heraf, at hældningen på kurven er størst ved de lavere niveauer for tilførsel af kvælstof, hvilket
illustrerer at en markant forbedring af tilstanden i form af færre makroalger sker når
kvælstoftilførslen er reduceret til under 1000 tons/år.
Scenarie 2 i tabel 7.12 illustrerer miljøtilstanden ved fuld implementering af Vandmiljøplan II
jævnfør bemærkning i tabelteksten til tabel 7.11.
Det første eksempelscenarie jf. tabel 7.3-7.6 er en reduktion af tilførslen af kvælstof på 300 tons og
fosfor på ca. 5 tons. Ud af tabel 7.12 kan aflæses, en reduktion i den størrelsesorden kan
sammenlignes med tabellens scenarie 3. Det ses, at der vil være en mindre forbedring i en række af
de anvendte kvalitetsparametre.
Eksempelscenarie 2 jf. tabel 7.4 og 7.7 med en reduktion på ca. 600 tons kvælstof og 5 tons fosfor
svarer til i størrelsesorden scenarie 5 i tabel 7.12, hvor der sammenlignet med fuld implementering
af Vandmiljøplan II sker en forbedring af fjordens tilstand på en række af de anvendte parametre.
Eksempelscenarie 3 jf. tabel 7.5 og 7.8 med en reduktion på ca. 1100 tons kvælstof svarer til
scenarie 6 i tabel 7.12, og der ses en effekt på miljøtilstanden i form af en meget markant forbedring
på alle parametre.
Resultaterne i Tabel 7.12 viser, at belastningen med næringsstoffer fastlægger miljøtilstanden i
fjorden. Det understreges dog, at vejret kan fremkalde meget store variationer fra år til år. Vejret
påvirker afstrømningen af næringsstoffer både med hensyn til mængder og fordeling over året.
Desuden påvirkes temperaturen og vandskifteforholdene. De naturlige variationer i mange af de
angivne kvalitetselementer kan være betydelige og mindst en faktor 2.
Økonomiske konsekvensvurderinger af de opstillede scenarier
I dette kapitel beskrives analyser af omkostningerne ved en reduktion af næringsstoftilførslen til
Odense fjord oplandet som skitseret med hhv. ca. 300, ca. 600 og ca.1100 tons N.
Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at opstille detaljerede dynamiske modeller, der kan
beskrive sammenhængen mellem landbrugspraksis og tabet af fosfor til vandmiljøet. Effekten af
ændret landbrugspraksis er her i stedet vurderet på baggrund af kvalitative metoder.
Bedre foderudnyttelse
Dette virkemiddel implementeres over en årrække, og det forventes ikke at betyde
meromkostninger for erhvervet.
Efterafgrøder (omplacering og udvidelse)
Omkostningerne ved tvungen efterafgrøder i sædskiftet varierer en del fra bedriftstyper til
bedriftstype. De marginale omkostninger ved efterafgrøder er ved et krav på 10 pct. mellem 0 og
345 kr. pr. ha. Ved et krav om 30 pct. efterafgrøder stiger marginalomkostningen til 111-724 kr. pr.
ha. Omkostningen er lavest for bedrifter på grovsandet jord og højest for bedrifter på lerjord.
Økonomimodelgruppen har vurderet, at omfordeling af efterafgrøder kan ske uden ekstra
omkostninger for erhvervet som helhed, men der kan være tale om konsekvenser ved omfordeling
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for de enkelte bedrifter. Yderligere 5.000 ha med efterafgrøder vil koste 250 kr. pr. ha, svarende til
estimaterne på nationalt niveau.
Beregninegrne af efterafgrøder er udført under forudsætning af at målretning ikke medfører
ændringer i udbyttet og i sædskiftet. Ved udbyttereduktion og ændringer i sædskifterne vil
omksostningerne være højere. Endvidere vil efterafgrøderne kunne medføre en mindre fleksibel
tilpasning til ændrede prisvilkår og dermed en indirekte omkostning.
Udtagning af husdyr
Der er gennemregnet et scenarie, hvor alle bedrifterne afgiver 25 pct. af deres husdyrhold svarende
til godt 25.000 DE i oplandsområdet.
Figur 7.7. viser de marginale omkostninger ved udtagning af husdyr i Odense Fjord opland.
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FIGUR 7.7. Marginalomkostning ved udtagning af husdyr i Odense Fjord opland

Det fremgår af figuren, at bedriften med den laveste gennemsnitlige marginale indtjening per
dyreenhed først reducerer husdyrholdet med 25 pct. og derefter bedriften med den næstlaveste
omkostninger.
I Tabel 7.13. er de samlede omkostningerne samt de gennemsnitlige omkostninger pr. dyreenhed
beskrevet ved en reduktion af husdyrholdet med 10.000 henholdsvis 25.000 DE. Hvis det
inkluderes, at kun halvdelen af den overflødiggjorte kapital kan realiseres er
gennemsnitsomkostningen 1.616 kr. pr. DE ved udtagning af de første 10.000 DE og 2.603 kr pr.
DE ved udtagning af 25.000 DE. De tilsvarende beløb, hvis der ikke tages hensyn til den
overflødige kapital, er 905 kr. pr. DE henholdsvis 1.978 kr pr. DE
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Tabel 7.13. Omkostninger ved reduktion af husdyrholdet i Odense Fjord opland
Reduktion i husdyr
Inkl. ikke-realiserede kapitalomk.
Ekskl. ikke-realiserede kapitalomk.
(DE)
10.000
25.010

(mio. kr)

(kr/DE)

16.156
65.107

1.616
2.603

(kr)
9.048
49.466

(kr/DE)
905
1.978

Den forventede reduktion ved reduktion i udvaskningen ved fjernelse af en dyreenhed estimeret til
13,4 kg N pr. DE, hvilket betyder en omkostningseffektivitet på 119 kr. pr. kg N ved udtagning af
10.000 DE. Der er dermed tale om en forholdsvis dyrt virkemiddel.
Udtagning til vådområder
Beregningen af omkostningerne ved udtagning af landbrugsjord til vådområder tager udgangspunkt
i 12.100 ha, som er udpeget til potentielle vådområder. Imidlertid er det kun produktionsoplysninger
i GLR for 6.145 ha. Der er kun beregnet tabt jordrente for de arealer, som indgår i GLR.
Af figur 7.8 fremgår det, at der er stor variation i jordrenten for arealerne beliggende i de potentielle
vådområder. Det fremgår også, at for mange arealer er den vurderede handelspris for arealerne
større end jordrenten.
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FIGUR 7.8 Omkostningerne ved udtagning af landbrugsjord til vådområde beregnet som tabt jordværdi. Jordrente korr.
er der korrigeret for handelsprisen på jord mv.

Den gennemsnitlige pris for udtagning af de 6.145 ha dyrket landbrugsjord beliggende i de
potentielle vådområder er 2.907 kr. pr. ha svarende til en omkostningseffektivitet ved reduktion af
udvaskningen på 29 kr. pr. kg N.
Der er endvidere gennemført en analyse af de gennemsnitlige omkostninger for de enkelte
vådområder med udgangspunkt i det marginale jordrentekort. Der er således beregnet en tabt
jordrente for de enkelte vådområder. Som tidligere nævnt er der ovenfor alene beregnet
omkostninger for de arealer, som der findes oplysninger om i det Generelle Landbrugsregister
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(GLR). Dette arealer udgør kun omkring halvdelen af vådområdearealet. Det vurderes, at de arealer,
som der ikke er oplysninger om i GLR, enten i forvejen er naturområder eller dyrkes ekstensivt af
hobbylandmænd. Det antages, at disse vil skulle kompenseres med 25.000 kr. pr. ha for at lade
deres arealer indgå i et vådområde.
I analysen er det antaget, at landbrugsarealet udgør den samme andel i alle vådområderne. Analysen
viser, at hvis det vælges at etablere vådområder på de billigste områder først, vil der kunne etableres
vådområder på 2.500 ha til under 1.720 kr. pr. ha og til en gennemsnitsomkostning på 1.386 kr pr.
ha, og ved 3.500 hektar vil under 1.847 kr. pr. ha og en gennemsnitsomkostning på 1.497 kr. pr. ha.
Igen skal det understreges, at der ikke er indregnet anlægsomkostninger i estimaterne, og
omkostningerne ved de arealer, der ikke er produktionsoplysninger for i GLR er baseret på skøn.
Den gennemsnitlige reduktion i udvaskningen estimeret til 100 kg N pr. ha. Det giver en
omkostningseffektivitet på 14 kr. pr. kg. N og 15 kr. pr. kg N ved 2.500 ha henholdsvis 3.500 ha.
De estimerede omkostninger skal endvidere tages med det forbehold, at det antages, at det vil være
muligt at vælge de billigste områder. I praksis kan andre forhold end tabt jordrente, være afgørende
for, hvilke vådområder der gennemføres. Således har analyser fra Fyns Amt vist, at kun omkring
5.400 ha af de potentielle 12.100 ha vil være realistisk at gennemføre som vådområder. Derfor er
det valgt at benytte den gennemsnitlige omkostning for udtagning af landbrugsarealer i vådområder
på 2.907 kr pr. ha i de videre scenarievurderingerne.
Udtagning af landbrugsjord til skovrejsning
Skovrejsningsområdet er udpeget af Fyns amt på basis af igangværende zoneringsarbejde og
regionsplanlægning. Der er i alt udpeget ca. 5050 ha, hvoraf 4583 ha er beliggende i markblokke.
Baseret på oplysninger fra det generelle landbrugsregister (GLR) er det dyrkede areal i
markblokkene estimeret til ca. 3.950 ha.
Figur 7.9 viser omkostningen ved udtagning af landbrugsjord i skovrejsningsområdet, når der rejses
skov på de billigste arealer først. Svarende til analysen af vådområder, er der beregnet en kurve,
som viser den gennemsnitlige reduktion i jordrenten, og en korrigeret kurve, der bl.a. tager højde
for, at bedrifter med en meget lav jordrente ikke vil sælge jord til under den vurderede markedspris
for landbrugsjord.
I Tabel 7.14. er omkostningerne ved gennemførsel af scenarie 1-3 beskrevet, idet det antages, at
skovrejsningen gennemføres på de arealer, som det er billigst at udtage først. I alt berøres 245
bedrifter af skovrejsningen. I beregningerne er der ikke taget højde for, at skovrejsningen også vil få
konsekvenser for bedrifter, hvor der ikke rejses skov. For eksempel, fører skovrejsningen til en
større lokal husdyrtæthed, hvilket øger indtjeningen på bedrifter, som ikke har husdyr. Der er i
analysen ikke taget højde for, at udtagning af arealer til vådområder og omlægning til miljøvenlig
samt økologisk drift vil kunne rette sig mod de samme arealer.

77

Omkostning (kr/ha)

10000

5000

0
0

1000

2000

3000

4000

-5000
Areal skovrejsning på landbrugsjord (ha)

Jordrente korr.

Jordrente

FIGUR 7.9. Jordrente for landbrugsarealer i skovrejsningsområde arrangeret efter stigende jordrente. Jordrente korr. er
der korrigeret for handelsprisen på jord mv.

Den marginale omkostning per hektar ved udtagning af landbrugsjord, når der allerede er udtaget 20
pct. af landbrugsarealet i skovrejsningsområdet (svarende til 792 ha) er beregnet til 2.596 kr. pr. ha,
hvilket er godt 100 kr. pr. ha mere end gennemsnitsomkostningen for udtagningen af de billigste 20
pct. af arealet. Hvis udtagningen til skovrejsning skal gennemføres ved en tilskudsordning, hvor
lodsejerne frivilligt afgiver deres landbrugsjord, vil tilskudssatsen skulle være på minimum 2.596
kr. pr. ha for at få udtaget 20 pct. Det betyder også, at der vil ske en væsentlig overkompensation,
hvis der benyttes kun én tilskudssats uafhængigt af bedrifternes omkostninger ved udtagning.
Sammenlignes den gennemsnitlige omkostning pr. ha ved scenariet, hvor hele skovrejsningsarealet
udtages med den gennemsnitlige omkostning ved udtagning til vådområder, fremgår det, at
omkostningen ved vådområder er knap 100 kr. højere. Dette skyldes blandt andet, at
skovrejsningsområdet er beliggende i et område med forholdsvis få husdyr og dermed har
bedrifterne lavere jordrenter.
TABEL 7.14.. Omkostninger til udtagning af jord ved skovrejsningsscenarier.
Scenarie

1
2
3
*)

Andel af
skovrejsnings
område Landbrugs
(pct.)
jord*)
(ha)
20
50
100

792
1.981
3.962

Udtagningsomkostninger
(kr)
1.967.693
5.112.716
11.137.928

Gens.
Marginal Ændring i
Udtagnings Udtagningsomko udvaskning
omkostning**)
stning
(kr. pr. ha)
(ton)
(kr. pr. ha)
2.483
2.581
2.811

2.596
3.221
5.894

Omk.
effektivitet
.
(kr/ton)

39,6
99,1
198

50
52
56

Dyrket areal baseret på GLR. Kilde: egne beregninger

MVJ-ordninger
Fordelingen af MVJ-ordninger på landsplan er antaget at være 80 pct. græsordninger, 10 pct. 20
årig udtagning og 10 pct. med 40 pct. reduktion i N-norm. Fyns Amt har oplyst, at den faktiske
fordeling under MVJ-ordningen i perioden 1998-2002 har omfattet: Græsordninger (59 pct.),
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ændret afvanding (20 pct.), 20 årig udtagning (14 pct.) og 40 pct. nedsættelse af norm (5 pct.).
Yderligere MVJ-ordninger vil ved denne kombination af ordninger give en effekt på ca. 30 kg N pr.
ha og tilskud vil udgøre ca. 1.800 kr. pr. ha. Dette giver en omkostningseffektivitet på ca. 60 kr. pr.
kg N.
I de scenarievurderingen er det dog antaget, at yderlige MVJ-aftaler vil være ordningerne om
miljøvenlig drift af vedvarende græs. Derfor er der i de økonomiske analyser regnet med en
omkostning på 1.100 kr. pr. ha. og en reduceret udvaskning på 9 kg N pr. ha, svarende til en
omkostningseffektivitet på 122 kr. pr. kg N
Samlet vurdering af omkostninger forbundet med de opstillede scenarier til reduktion af
kvælstofafstrømningen i oplandet til Odense fjord.
I tabel 7.14 - 7.20 er omkostninger og effekten på afstrømningen ved gennemførsel af de foreslåede
virkemidler i de tre scenarier beskrevet. For de virkemidler, som ikke er analyseret specifikt for
Odense fjord opland er der benyttet nationale estimater. Det er i nogle tilfælde sket en tilpasning af
virkemidlerne i forhold til beskrivelsen i scenariegruppens rapport. Dette har været nødvendigt,
fordi inddragelse af vekselvirkninger har reduceret den samlede effekt af de opstillede scenarier. Af
hensyn til de økonomiske sammenligninger af scenarier er det afgørende, at der opnås den samme
effekt i de forskellige scenarier.
Omkostninger ved scenarier baseret på virkemidlerne i den nuværende regulering.
Det fremgår af nedenstående tabeller 7.14-7.17, at den gennemsnitlige omkostningseffektivitet kan
vurderes i forhold til to niveauer - dels udvaskningen fra rodzonen og dels afstrømningen via
vandløb. For så vidt angår udvaskningen fra rodzonen for de analyserede virkemidler i scenarier
baseret på virkemidlerne i den nuværende regulering er omkostningseffektiviteten 27 kr. pr. kg N
ved scenarie 1, stigende til 36 kr. pr. kg N ved scenarie 2 og 39 kr/kg N ved scenarie 3.
Omkostningseffektiviteten mht. til reduktionen i belastningen af fjorden er tilsvarende 38 kr. pr. kg
N ved scenarie 1, 54 ved scenarie 2 stigende til 63 kr. pr. kg N ved scenarie 3. Omfanget af
vådområder i scenarierne spiller en afgørende rolle for omkostningseffektiviteten mht. reduktionen i
kvælstofbelastningen til fjorden da vådområders omkostningseffektivitet forbedres yderligere af, at
hele reduktionen i udvaskningen har effekt på belastningen i fjorden. Det skal understreges, at der i
oplandsanalysen ikke er indregnet sideeffekter. Det skal ligeledes bemærkes, at omkostningerne
forbundet med anvendelse af teknologi ikke er medregnet i scenarier. Med den valgt dosering af de
teknologiske virkemidler har det dog en mindre indflydelse på omkostningseffektiviteten. Udelades
f.eks. teknologien af scenarie 3 tabel 7.17 bliver den gennemsnitlige omkostningseffektivitet 62
kr/kg N i stedet for de anførte 63 kr./kg N.
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Tabel 7.15. Budgetøkonomiske omkostninger forbundet scenarie baseret på en kombination af gødnings- og
arealrelaterede virkemidler med reduktion af belastningen med ca. 275-300 tons N.
Virkemidler

Omfang

Omkostninger

N-udvaskning

mio. kr.
Baseline
Bedre foderudnyttelse
Skærpelse af udnyttelseskrav1)
Målretning af efterafgrøder
Udtagning af arealer til vådområder2)
Udtagning af arealer til skovrejsning3)
4)
SFL-områder
Teknologi

3.200 ha
1.500 ha
1.000 ha
1.000 ha

0
1,9
0
4,4
2,5
1,1

ton N
102
45
94
38
150
50
9
-20

Belastning i fjord

kr/kg N
0
20
0
29
50
122

Ton N
52
23
47
19
150
25
5
-11

kr/kg N
0
40
0
29
99
220

Samlet omkostning
9,8
Reduktion i udvaskning/belastning (tons N)
366(468)
258(311)
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet kr./kg N
27
1)
Beregnet med udgangspunkt i omkostningseffektiviteten ved normreduktion på 10 pct. analysen af virkemidler på
nationalt niveau
2)
Omkostningerne er baseret på gennemsnitsomkostningen for landbrugsarealer, dvs. vådområdearealer uden
produktionsoplysninger i GLR indgår ikke i beregningen.
3)
Omkostningerne er baseret på udtagning af landbrugsjord, dvs. skovrejsningsarealer uden produktionsoplysninger i
GLR er ikke udtaget.
4)
Der er regnet med en gennemsnitlig omkostning på 1.100 kr. pr. ha. svarende til omkostningerne ved aftaler om
miljøvenlig drift af vedvarende græs
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Tabel 7.16. Budgetøkonomiske omkostninger forbundet scenarie baseret på en kombination af gødnings- og
arealrelaterede virkemidler med reduktion af belastningen med ca. 550-600 tons N.
Virkemidler

Omfang

OmkostNinger
mio. kr.

Baseline
Bedre foderudnyttelse
Skærpelse af udnyttelseskrav1)
Målretning af efterafgrøder
Yderligere efterafgrøder
2)
Udtagning af arealer til vådområder
Udtagning af arealer til skovrejsning3)
4)
SFL-områder
Økologisk jordbrug
Biogas
Øvrig teknologi

3.200 ha
2.000 ha
2.500 ha
2.500 ha
2.000 ha
2.500 ha

3,6
0
0,5
7,3
6,5
2,2
7,2
ikke beregnet

N –udvaskning
Ton N
102
45
182
38
74
250
125
18
50
11
-41

kr/kg N

20
0
7
29
52
122
144

Belastning i fjord
ton N
52
23
91
19
37
250
63
9
25
6
-21

kr/kg N

Samlet omkostning
27,2
Reduktion i udvaskning/belastning (tons N)
752(854)
502(554)
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet kr./kg N
36
1)
Beregnet med udgangspunkt i omkostningseffektiviteten ved normreduktion på 10 pct. analysen af virkemidler på
nationalt niveau
2)
Omkostningerne er baseret på gennemsnitsomkostningen for landbrugsarealer, dvs. vådområdearealer uden
produktionsoplysninger i GLR indgår ikke i beregningen.
3)
Omkostningerne er baseret på udtagning af landbrugsjord, dvs. skovrejsningsarealer uden produktionsoplysninger i
GLR er ikke udtaget.
4)
Der er regnet med en gennemsnitlig omkostning på 1.100 kr. pr. ha. svarende til omkostningerne ved aftaler om
miljøvenlig drift af vedvarende græs.

40
0
14
29
102
244
287

54
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Tabel 7.17. Budgetøkonomiske omkostninger forbundet scenarie baseret på en kombination af gødnings- og
arealrelaterede virkemidler med reduktion af belastningen med ca. 1000-1200 tons N.
Virkemidler

Baseline
Bedre foderudnyttelse
Skærpelse af udnyttelseskrav1)
Målretning af efterafgrøder
Yderligere efterafgrøder
2)
Udtagning af arealer til vådområder
3)
Udtagning af arealer til skovrejsning
4)
Reduceret kvælstofnorm (20 pct.)
Reduceret husdyrhold
5)
SFL-områder
Økologisk jordbrug
Biogas
Øvrig teknologi

Omfang

Omk.

N-udvaskning

mio. kr.

ton N

0
3,0
3.200 ha
0
5.000 ha
1,3
4.000 ha
11,6
5.000 ha
14,1
10,2
10.000 DE
16,2
2.000 ha
2,2
2500 ha
7,2
Ikke beregnet

94
37
148
38
185
400
214
508
108
18
50
10
-33

Samlet omkostning
Reduktion i udvaskning/belastning (tons N)
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet kr./kg N

Belastning i fjord

kr/kg N
0
20
0
7
29
66
20
150
122
144

ton N
48
19
74
19
93
400
112
254
54
9
25
5
-17

kr/kg N
0
40
0
14
29
125
40
300
244
287

65,7
(1777)1683

(1094)1047
39

63

Omkostninger ved scenarier baseret på udtagning
Tabel 7.18. Budgetøkonomiske omkostninger forbundet med scenarie for Odense fjord baseret på udtagning med
reduktion af belastningen med 275-300 tons N.
Virkemidler

Omfang

Omkostninger
mio. kr.

Basline
Udtagning ådale 1)
Højbund (grundvand) 2)
Højbund erosion 3)
3)
Bræmmer

2.150 ha
1.000 ha
250 ha
63 ha

6.3
2.5
0.7
0.2

N –udvaskning
Ton N
102
215
50
13
3

kr/kg N
29
50
54
59

Belastning i fjord
ton N
52
215
25
6
3

Samlet omkostning
9.7
Reduktion i udvaskning/belastning (tons N)
(383) 281
(301) 259
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet kr./kg N
35
1)
Omkostninger ved udtagning i ådale er baseret på analysen af omkostninger ved udtagning af vådområder
2)
Omkostninger ved udtagning på højbund er baseret på analysen af omkostninger ved udtagning til skovrejsning i
grundvandsområde.
3)
Omkostninger ved udtagning af erosionsfølsomme højbundsarealer samt bræmmer er benyttet
gennemsnitsomkostningen pr. ha ved udtagning af hele skovrejsningsområdet.

kr/kg N
29
99
117
59

37

81

Tabel 7.19. Budgetøkonomiske omkostninger forbundet med scenarie for Odense fjord baseret på udtagning med
reduktion af belastningen med 550-600 tons N.
Virkemidler

Omfang

OmkostNinger
mio. kr.

Basline
1)
Udtagning ådale
Højbund (grundvand) 2)
3)
Højbund erosion
3)
Bræmmer

4.400 ha
2.000 ha
500 ha
125 ha

12.8
5.1
1.4
0.4

N –udvaskning
Ton N
102
440
100
19
6

kr/kg N
32
51
74
59

Belastning i fjord
ton N
52
440
50
10
6

kr/kg N
32
102
141
59

Samlet omkostning
19.7
Reduktion i udvaskning/belastning (tons N)
(667)565
(558)506
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet kr./kg N
35
1)
Omkostninger ved udtagning i ådale er baseret på analysen af omkostninger ved udtagning af vådområder
2)
Omkostninger ved udtagning på højbund er baseret på analysen af omkostninger ved udtagning til skovrejsning i
grundvandsområde.
3)
Omkostninger ved udtagning af erosionsfølsomme højbundsarealer samt bræmmer er benyttet
gennemsnitsomkostningen pr. ha ved udtagning af hele skovrejsningsområdet.

39

Tabel 7.20. Budgetøkonomiske omkostninger forbundet med scenarie for Odense fjord baseret på udtagning med
reduktion af belastningen med 275-300 tons N.
Virkemidler

Omfang

Omkostninger
mio. kr.

Basline
Udtagning ådale1)
Højbund (bl.a. grundvand) 2)
Højbund erosion 3)
3)
Bræmmer

5.400 ha
25.000 ha
1.000ha
250 ha

15.7
64.5
2.8
0.7

N –udvaskning
Ton N
102
540
974
38
13

kr/kg N
29
66
74
54

Belastning i fjord
ton N
52
540
487
19
13

kr/kg N
29
132
148
54

Samlet omkostning
83.7
Reduktion i udvaskning/belastning (tons N)
(1667)1565
(1111)1059
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet kr./kg N
53
79
1)
Omkostninger ved udtagning i ådale er baseret på analysen af omkostninger ved udtagning af vådområder
2)
Omkostninger ved udtagning på højbund er baseret på analysen af omkostninger ved udtagning til skovrejsning i
grundvandsområde. Dog udtages, der et område, som er større end det analyserede skovrejsningsområde. Derfor
antages det, at der udpeges et område på 50.000 ha, hvoraf de billigste 25.000 ha udtages. Omkostningen er således
sat til gennemsnitsomkostningen ved udtagning af halvdelen af skovrejsningsområdet. Hvis de billigste arealer kunne
vælges for hele oplandet ville omkostningerne være mindre. I modsat retning trækker dog, at skovrejsningsområderne,
der ligger til grund for jordrenteberegningerne er beliggende en mindre intensiv husdyrproduktion end oplandet som
helhed.
3)
Omkostninger ved udtagning af erosionsfølsomme højbundsarealer samt bræmmer er benyttet
gennemsnitsomkostningen pr. ha ved udtagning af hele skovrejsningsområdet.
4) Omkostninger forbundet med omfordeling eller reduktion af husdyrholdet som følge af at der udtages i alt ca. 32000
ha er ikke inddraget.

Det kan bl.a. udledes af den regionale analyse af virkemidlerne til reduktion af
kvælstofudvaskningen, at ved de arealorienterede virkemidler er omkostningerne stærkt afhængig
af, hvor tiltagene gennemføres, da der er stor geografisk variation i indtjeningen. Variationen
skyldes geografiske forskelle i boniteter og bedriftsstrukturerne herunder bedrifternes størrelse,
husdyrholdet og dyrkningen af specialafgrøder. Det er også vigtigt, at der bliver taget højde for
variationen i omkostninger ved udformningen af virkemidlerne. Hvis for eksempel arealerne til
skovrejsning eller vådområder skal ske frivilligt ved etablering af tilskudsordninger, vil de dyreste
arealer, som skal udtages, være bestemmende for tilskudssatsens størrelse, hvis der ikke udformes
differentierede tilskudssatser. Det vil fra et økonomisk synspunkt være mest hensigtsmæssigt at
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designe fleksible ordninger, hvor bedrifterne med den største indtjening ikke behøver at indgå i de
arealorienterede tiltag.
Analysen, som har taget udgangspunkt i Odense Fjord viser, at de analyserede virkemidler
overordnet kan opdeles i to kategorier for så vidt angår omkostningseffektivitet opgjort i forhold til
reduktion af kvælstoftabet til vandmiljøet. Forbedret foderudnyttelse, målrettet etablering af
efterafgrøder, udtagning i ådale, vådområder m.v. samt yderligere reduktion af kvælstofnormen er
de mest omkostningseffektive virkemidler. Målretning af de nuværende efterafgrøder på arealer, der
modtager husdyrgødning samt forbedret foderudnyttelse er vurderet til at være
omkostningsneutrale. Herefter er udtagning af omdriftsarealer i ådale vurderet til at være det mest
omkostningseffektive virkemiddelr efterfulgt af en yderligere normsænkning. Skovrejsning, tilskud
til miljøvenlig jordbrugsdrift, reduceret husdyrhold og omlægning til økologisk drift er de mindst
omkostningseffektive tiltag. For en række virkemidler er der specifikke afledte effekter i form af
bidrag til biodiversitet, reduceret brug af pesticider og rekreative hensyn.
Fokuseres der alene på virkemidlernes evne til at reducere kvælstofudvaskningen, vil det reelt være
muligt at optimere scenarieeksemplerne, således at de ønskede reduktioner opnås mere
omkostningseffektivt. De omkostningsneutrale virkemidler, forbedret fodring og omlægning af de
nuværende 6% efterafgrøder er tilsammen vurderet til at kunne reducere kvælstofafstrømningen
med ca. 42 tons N. Hertil kommer, at det er vurderet, at der kan omlægges yderligere 5.000 ha med
efterafgrøder til ca. 1,3 mio. kr. svarende til en reduceret afstrømning på 93 tons N. Analyser fra
Miljømodelgruppen tyder på, at der kan omlægges ca. 5.400 ha i ådale, vådområder m.v. til en
gennemsnitlig effekt på 100 kg/ha. Det er i øvrigt skønnet at etablering udtagning i ådale, etablering
af vådområder m.v. vil kunne bidrage til at reducere fosfortabet til Odense fjord med i
størrelsesordenen 5 tons fosfor.
Tages alene udgangspunkt i disse virkemidler, skønnes det med de pågældende antagelser muligt at
opstille følgende omkostningseffektive scenarier jævnfør tabel 7.21-7.23. Det fremgår heraf, at det
sandsynligvis vil være muligt at opnå en reduktion i kvælstofbelastningen ca. 300 tons N ved at
udtage 1.200 ha ådale samt ved at udnytte potentialerne ved forbedret fordring og en målrettet
anvendelse af efterafgrøder. Tilsvarende skønnes det muligt at opnå en reduktion i
kvælstofbelastningen på ca. 550 tons N ved at udtage ca. 3.700 ha ånære omdriftsarealer svarende
til ca. 8% af landbrugsarealet samt ved at udnytte potentialerne ved forbedret fordring og en
målrettet anvendelse af efterafgrøder.
Tabel 7.21 . Budgetøkonomiske omkostninger forbundet sammensætning af de mest omkostningseffektive virkemidler svarende til reduktion af belastningen til Odense fjord med 275-300 tons N.
Virkemidler

Omfang

OmkostNinger

N-udvaskning

mio. kr.
Basline
Bedre foderudnyttelse
Målretning af efterafgrøder
Yderligere efterafgrøder
1)
Udtagning ådale
Samlet omkostning
Reduktion i udvaskning/belastning (tons N)
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet kr./kg N

3.200 ha
5.000 ha
1.200 ha

0
0
1,3
3.5

ton N
102
45
38
185
120

Belastning i fjord

kr/kg N
0
0
7
29

ton N
52
23
19
93
120

kr/kg N
0
0
14
29

4.8
(490)388

307(255)
5.3

19

83

Tabel 7.22. Budgetøkonomiske omkostninger forbundet sammensætning af de mest omkostningseffektive virkemidler svarende til reduktion af belastningen til Odense fjord med 550-600 tons N.
Virkemidler

Omfang

Omk.
mio. kr.

Basline
Bedre foderudnyttelse
Målretning af efterafgrøder
Yderligere efterafgrøder
Udtagning ådale
Samlet omkostning
Reduktion i udvaskning/belastning (tons N)
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet kr./kg N

3.200 ha
5.000 ha
3.700 ha

0
0
1,3
10.8
12.1

N-udvaskning
ton N
102
45
38
185
370

Belastning i fjord

kr/kg N

Ton N
52
23
19
93
370

0
0
7
29

(740)638

kr/kg N
0
0
14
29

(557)505
19

24

Tabel 7.23. Budgetøkonomiske omkostninger forbundet sammensætning af de mest omkostningseffektive virkemidler svarende til reduktion af belastningen til Odense fjord med 1000-1200 tons N.
Virkemidler

Omfang

Omk.
mio. kr.

Basline
Bedre foderudnyttelse
Målretning af efterafgrøder
Yderligere efterafgrøder
Udtagning ådale
Skærpelse af udnyttelseskrav
Reduceret kvælstofnorm (20 pct.)1)
Samlet omkostning
Reduktion i udvaskning/belastning (tons N)
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet kr./kg N

3.200 ha
5.000 ha
5.400 ha

0
0
1,3
15.7
2,4
9,0
28,4

N-udvaskning
ton N
102
45
38
185
540
142
603

Belastning i fjord

kr/kg N

ton N
52
23
19
93
540
71
301

0
0
7
29
17
15

(1655)1553

kr/kg N
0
0
14
29
34
30

(1115) 1099
18

26

1) Effekten er af en normsænkning er justeret i forhold til tabel 7.17, hvor der indgår MVJ og Økologi.

Som tidligere nævnt skal scenarieeksemplerne ses i lyset af, at den samlede kvælstofafstrømning fra
landbruget efter fuld implementering af VMP II er i størrelsesordenen 1.500-2.000 tons N. En
reduktion i størrelsesordenen 1.000-1.200 tons N vil derfor alt andet lige indebære udtagning af en
mærkbar del af landbrugsarealet. Alternativt ved at skærpe de generelle krav til
gødningshåndteringen mærkbart. I scenarierne baseret på administrativ regulering vil der blandt
andet være en række vekselvirkninger, som betyder at de estimerede effekter vil være overvurderet.
Som tidligere nævnt er de endelige modelberegninger (fase II af miljømodelgruppens arbejde) af de
opstillede scenarier vedr. effekten af ændringer af landbrugspraksis endnu ikke afsluttet. da
modelopstilling, kalibrering og validering har vist sig betydeligt mere tids- og ressourcekrævende
end forudsat Da det vurderes, at det specielt er i forbindelse med scenarie 3 (ca. 1100 tons N), at
disse vekselvirkninger og adfærdsændringer får afgørende betydning kan scenarie 3 alene benyttes
som et meget overordnet skøn.
Økonomiske konsekvenser af fosforregulering i Odense Fjord Opland
For at vurdere hvilken effekt ændret fodring vil have på P-overskuddet, er der i tabel 7.24 angivet
hvor meget fosfor overskuddet ville blive reduceret, hvis der blev anvendt bl.a. fytase til at reducere
fosfor udskillelsen fra husdyr. Det fremgår at ændringer i fodringen kan anslås til at reducere P
overskuddet med ca. 4 kg P pr. ha. Ændringer i fordringen betyder at P-udskillelsen reduceres med
6,8 kg P pr. DE for svin og andre husdyr samt 2,5 kg P pr. DE for kvæg. Samlet bliver P i
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husdyrgødning reduceret med 22% i forhold til 2001. Det antages som tidligere beskrevet at
ændringer i fodringen kan ske uden meromkostninger.
Tabel 7.24. Markbalance for fosfor under forskellige scenarier for Fyns Amt (tons P)
P-husdyr
P-handelsP-fraført med
P-overskud
Gødning
afgrøde
Baseline 2001 (i alt)
4.730
1.557
4.460
1.900
Baseline 2001 (pr. ha)
21
7
20
8
Fodring –2010
3.720
1.557
4.460
890
Fodring –2010 (pr. ha)
16
7
20
4
Fodring og husdyr –2010
4.115
1.557
4.460
1.280
Fodring og husdyr –2010 (pr. ha)
18
7
20
6
Normer (2010 – fodring)
Max. 10 kg P pr. ha
3.720
1.490
4.460
820
Max. 2,5 kg P pr. ha
3.720
1.060
4.460
390
Max. 0 kg P pr. ha
3.720
670
4.460
0
Bemærkninger:
Der er tildelt fosfor i form af udsæd der samlet er beregnet til 68 tons P.
Ved 2010 fodring reduceres P udskillelsen pr. DE med 25% for svin, 14% for kvæg og 25% for andre jf fosfor
rapporten (se også kapitel 8).
Markbalance på nationalt niveau undervurderer P-overskud med ca. 2 kg P pr. ha (jf tabel 8.1.).
Kilde : Egne beregninger

Ifølge basislinien vil antallet af husdyr i Fyns amt stige, idet antallet af svin vil stige med 25 pct.
mens antallet af køer falder med 17 pct. Samlet giver dette en stigning i fosformængden fra husdyr
på ca. 400 tons eller ca. 10 pct. (2 kg P pr. ha).
En norm for P-overskud på 10 kg P. pr. ha vil efter fodring 2010 er implementeret betyde, at kun de
mest husdyrintensive (fjerkræ og intensive kvægbedrifter) påvirkes. Omkostningerne for bedrifter
med andre husdyr er ikke beregnet, men omkostninger kan være ret høje, for enkelte fjerkræ
bedrifter da harmoniarealet måske skal fordobles, hvilket kræver flere gylleaftaler. Den mængde
fosfor der her skal omfordeles er ca. 70 tons P ved en grænse på max. 10 kg P. pr. ha. De samlede
omkostninger for erhvervet ved denne fase 1 vurderes derfor som begrænsede.
Som det fremgår af figur 7.4. er der en række oplande hvor P-overskuddet samlet når over 10 kg P
pr. ha. Ved ændret fodring (2010) så vil der ikke være områder med et overskud på over 10 kg P pr.
ha, men der vil være egne med et P-overskud på over 5 kg P pr. ha. Bedrifter med et relativt lavt Poverskud er som det fremgår af figuren placeret ved fjordens udløb.
Den ændrede fodring betyder endvidere, at en række bedrifter kommer i underskud for fosfor (U0).
Det er her antaget, at de vil kompensere med husdyrgødning fra andre bedrifter. Såfremt disse
bedrifter ikke modtager husdyrgødning, men i stedet køber P i handelsgødning kan der blive tale om
et merforbrug af P i handelsgødning.
Ved en grænse på 0 kg P pr. ha skal hele overskuddet på 800 tons P omfordeles. Her bliver opgaven
specielt at få endnu flere små planteavlere (P0) til at modtage P i husdyrgødning. Disse bedrifter
køber i dag ca. halvdelen af alt P i handelsgødning.
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En analyse af det problem, hvor det antages at harmonikravene reduceres til 1,0 DE pr. ha hvilket
giver fosforbalance i forhold til udgangssituationen i 2001. Det vurderes overordnet at dette kræver
omfordeling af ca. 40 pct. af gyllen, svarende til forholdet mellem fosfor fra husdyrgødning og
overskuddet af fosfor i 2001.
Herefter viser en analyse, at den overskydende husdyrgødning i gennemsnit skal transporteres ca.
18 km baseret på udveksling af gylle på kommuneniveau. Omfordelingen omfatter husdyrgødning
fra ca. 13.800 dyreenheder (ca. 7 pct.) og den største udveksling af gylle vil foregå mellem Ejby og
Odense Kommune omfattende gylle fra næsten 3.000 dyreenheder. Samlet vil denne transport øge
omkostningerne med 4-5 mio. kr. ved 1 kr. pr. tons gylle og 17 tons gylle pr. dyreenhed. Gyllen
transporteres her fra centrum af en kommune til centrum af en anden kommune og afstanden variere
fra 8 til 35 km. Dertil kommer så fordelingen indenfor kommunerne, der omfatter større mængder
(ca. 30 pct. ), men kortere afstande. Omkostningerne ved denne omfordeling kan beregnes til ca. 6
mio. kr. ved en antagelse om at ca. 1-1,5 mio. tons gylle transporteres 5 km i gennemsnit. De
samlede transportomkostninger bliver herefter ca. 10 mio. kr.
Omvendt så vil de bedrifter der modtager gødningen spare omkostninger til fosfor i handelsgødning
svarende til 13 mio. kr. ved ca. 1.550 tons P og 8,5 kr. pr. kg P. Det antages at bedrifterne (typiske
mindre planteavlere) på Fyn ikke længere køber fosfor i handelsgødning. Det antages at forbruget
af kvælstof er uændret, selvom fordelingen mellem bedrifter vil være en anden, idet de bedrifter der
transporterer fosfor skal købe handelsgødning, mens de bedrifter der modtager husdyrgødningen
kan reducere deres køb af handelsgødning (kvælstof), mens de ikke behøver at købe fosfor.
I praksis vil en sådan omfordeling af husdyrgødningen være mere bekostelig og besværlig en
angivet her, hvorfor transportomkostningerne i praksis ville være højere. Omvendt viser analysen
også at der er betydelige omkostninger, der kan spares, såfremt der ikke er behov for at købe fosfor
i handelsgødning. Samlet viser analysen, at meromkostningerne ved en bedre omfordeling af
husdyrgødningen er begrænsede.
Ved niveau 3, hvor fosfor er baseret på behovsbetinget tilførsel, er der behov for at der udpeges
egentlige risikoarealer eller søer hvor der er behov for at fosfor tildelingen reduceres eller ophører i
en årrække. Der er ikke lavet nogen analyse af dette aspekt da datagrundlaget for denne udpegning
endnu ikke er tilstede.
Odense Fjord opland
Den ovenstående diskussion har relateret sig til Fyns Amt og mange af konklusionerne er de samme
for Odense Fjord oplandet. Der er samlet et fosforoverskud i oplandet på ca. 8 kg P pr. ha svarende
til ca. 650 tons P. Ved 2010 fodring bliver overskuddet reduceret til ca. 400 tons P, svarende til ca.
5 kg P pr. ha. Der vil i den situation være behov for yderligere omfordeling fra husdyrbedrifter til
plantebedrifter således at det faldende P-indhold i husdyrgødning ikke erstattes af P i
handelsgødning.
Andre virkemidler til reduktion af fosforafstrømningen
Som det fremgår af ovenstående, vil der for Fyns Amt være behov for en bedre fordeling af
husdyrgødning, hvis P i indkøbt handelsgødning fortsat skal reduceres. Her kan separation og
biogasanlæg spille en rolle. Dette behov for omfordeling vil naturligt blive øget såfremt
husdyrproduktionen øges i årene fremover som antaget i prognosen frem mod 2010.
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Et biogasanlæg vil således koste mellem – 5 til +5 kr. pr. tons for de involverede landmænd og et
typisk anlæg vil have en kapacitet på 550 tons pr. dag svarende til 200.000 tons gylle eller ca. 400
tons fosfor.
De arealrelaterede virkemidler vil nogle tilfælde være sammenfaldende med virkemidler til
reduktion af kvælstofudvaskningen (fx vådområder). Den anvendte ordning kan således være den
samme som for kvælstof, men den optimale placering kan være forskellig alt efter og kvælstof eller
fosfortilbageholdelsen skal bestemme placeringen. Der er ikke regnet specifik på disse tiltag da der
ikke er udpeget konkrete risikoområder.
Analyse af sammenhængen mellem tilstanden i Odense fjord og landbrugspraksis i oplandet.
Med det gennemførte projekt, som tager udgangspunkt i Odense fjord, er der gennemført en analyse
som lever op til flowdiagrammet som skitseret i figur 3.1. Det er illustreret, hvordan man kan
beskrive sammenhængen mellem en ønsket målsætning og landbrugspraksis i oplandet.
Det har ikke været muligt indenfor den afsatte tids- og ressourceramme at færdiggøre en opstilling
af en valideret grundvands-overfladevandsmodel samt en stoftransportmodel at simulere
hydrologien og kvælstoftransporten i oplandet (Miljømodelgruppens fase II arbejde). Det har
således endnu ikke med denne model været muligt med forbedret sikkerhed at opgøre
konsekvenserne af en ændret landbrugspraksis i oplandet for så vidt angår reduceret
kvælstofafstrømning. Beregninger af effekten af forskellige virkemidler er baseret på overslag af
den potentielle effekt af forskellige tiltag i oplandet jf. tabel 7.3- 7.5 og notatet ”Analyser af VMP
III scenarier for Odense fjord” Jørgensen et al., 2003.
Det vurderes imidlertid, at afprøvningen af den oplandsbaserede analyse har bidraget med
erfaringer om muligheder og begrænsninger i at analysere sammenhængen mellem miljøtilstand,
ændringer i belastningen og ændringer i landbrugsdriften i oplandet. Det er en væsentlig nyskabelse
i det faglige grundlag for videreudvikling af vandmiljøbeskyttelsen, og det er i overensstemmelse
med forventningerne i arbejdsgruppernes kommissorium. Grundet de faglige analysers nyskabende
karakter, er det ikke alle delanalyser, der har været afsluttede og kvalitetssikrede i et omfang, så det
kunne indgå i nærværende redegørelse.
Analysen er vigtig i forberedelsen af en Vandmiljøplan III, og der er skitseret muligheder i en
udvikling, der i større omfang tager udgangspunkt i en beskrivelse af opland og vandområder.
Resultatet for projektet kan ikke uden videre overføres til andre vandområder og oplande da de
lokale/regionale forhold er afgørende for effekten af en gennemført indsats, ligesom det vurderes at
der alt andet lige en væsentlig usikkerhed på beregningerne. Projektet kan tjene som eksempel på,
hvad der kan opnås i forbedret miljøtilstand ved forskellige typer af tiltag.
Analysen har også vist, at der indenfor et opland er områder hvor der foregår en stor
kvælstofomsætning (denitrifikation) og andre områder, hvor der kun omsættes en begrænset del af
det kvælstof, der forlader rodzonen. Ved at gennemføre en målrettet indsats i de delområder hvor
kvælstoftilbageholdelsen er minimal, kan effekten af tiltag overfor den landbrugsrelaterede
kvælstofudvaskning til overfladevand optimeres.
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Tilsvarende er de angivne analyser af virkemidlernes omkostningseffektivitet primært gennemført
på baggrund af de forhold, der er gældende i Odense Fjord oplandet, men niveauerne for de enkelte
virkemidlers omkostningseffektivitet illustrerer klart, at der er virkemidler, som alt
andet lige er mere omkostningseffektive end andre, når der tages udgangspunkt i virkemidlernes
evne til at reducere nitratudvaskning.
Tages alene udgangspunkt i de mest omkostningseffektive virkemidler, skønnes det med de
pågældende antagelser muligt at opnå en reduktion i kvælstofbelastningen på ca. 300 tons N alene
ved at udnytte potentialerne forbundet med forbedret fodring, målretning af efterafgrøder samt
etablering af 1.200 ha vådområder (1,7% af omdriftsarealet).
Det er skønnet muligt at reducere udvaskningen med ca. 560 tons N ved at udtage ca. 3.700 ha
ånære omdriftsarealer svarende til ca. 5,2% af landbrugsarealet samt ved at udnytte potentialerne
ved forbedret fordring, målrettet anvendelse af efterafgrøder.
Det er skønnet muligt at reducere udvaskningen med ca.1000 tons N ved at udtage ca. 5.400 ha
ånære omdriftsarealer svarende til ca. 8% af landbrugsarealet samt ved at udnytte potentialerne ved
forbedret fordring, målrettet anvendelse af efterafgrøder, skærpelse af kravene til udnyttelse af
husdyrgødningen, normsænkning samt udtagning af 2.500 til skovrejsning. Som tidligere omtalt er
det sandsynligt at effekterne af de beskrevne virkemidler er overestimeret i nærværende
sammenhæng, hvorfor disse overordnede skøn skal vurderes nøjere.
Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at der er flere af de omtalte virkemidler, som har
forskellige sideeffekter. Specielt udtagning i ådale, etablering af vådområder m.v., som er et af de
meste omkostningseffektive virkemidler, kan etableres så der opstår positive sideeffekter i form af
reduceret fosfortab til vandmiljøet og forbedret naturbeskyttelse. Tilsvarende vil tilskud til
miljøvenligt jordbrugsdrift, omlægning til økologi og skovrejsning - som er mindre
omkostningseffektive målt i forhold til reduceret kvælstofudledning - også have positive
sideeffekter.
Det bemærkes afslutningsvist, at der er forskellige virkemidler (vådområder, ådale og
skovrejsning), som det ikke er muligt at implementere over en kort årrække. Det gælder f.eks.
projekter, der er baseret på udtagning af arealer som i dag er i omdrift. Projektering,
forundersøgelser og jordfordeling gør det nødvendigt, at sådanne initiativer gennemføres med en
lang tidshorisont.
Vidensgrundlaget i dag er langt større, end det var i 1987, og det vurderes, at der i dag eksisterer
viden hos de lokale og regionale myndigheder, som gør det muligt at implementere virkemidler for
at begrænse den lokale og regionale udledning til sårbare vandområder og naturområder allerede i
dag. For så vidt angår udtagning i ådale, vådområder m.v. gælder, at der i dag er udpeget 120.000
ha potentielle vådområder på landsplan, som kan danne udgangspunkt for en indsats. De potentielle
vådområder er udpeget efter et cirkulære nr 132 af den 15. juli 1998; hvori der står følgende: "Ved
lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder, forstås i denne sammenhæng
lavbundsarealer, hvor der ved genskabelse af det naturlige vandstandsniveau vil blive fjernet
kvælstof ved denitrifikation (nitratfjernelse), svarende til den i Vandmiljøplan II forudsatte
kvælstofreduktion på 200-500 kg kvælstof pr. ha pr. år. Kriterierne for områdernes udpegning er
præciseret i Miljø- og Energiministeriets vejledning nr. 133 af 15. juli 1998.
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Samlet vurdering - Forholdet mellem fjordens tilstand og landbrugspraksis
De samlede modelberegninger for Odense fjord viser, at såfremt der skal ske væsentlige
forbedringer i miljøtilstanden, skal kvælstofbelastningen af fjorden nedbringes markant
sammenlignet med belastningen idag.
Fjordmodelresultaterne viser, at kvælstof har afgørende betydning for mængden af søsalat i
inderfjorden. En markant reduktion i mængden af søsalat i den indre del af Odense Fjord
forudsætter, at tilførslen af kvælstof reduceres med omkring 2/3 i forhold til belastningen i år 2000.
Både kvælstof og fosfor er af stor betydning for miljøstilstanden i Yderfjorden, hvilket mængden af
planteplankton illustrerer.
De gennemførte beregninger viser, at ved forskellige kombinationer af tiltag/virkemidler i oplandet
til fjorden er der mulighed for reduktioner af udledningen af kvælstof til fjorden. Mange forskellige
kombinationer af virkemidler kan føre til det samme reduktionsmål i en størrelsesorden, som ifølge
fjordmodelberegningerne giver markante forbedringer i fjordens tilstand.
Scenarieberegninger viser, at en mindre reduktion i udledningen til fjorden på 300 tons kvælstof
årligt kan nås ved en kombination af yderligere/anden anvendelse af VMPII virkemidler (forbedret
foderudnyttelse, målrettet anvendelse af efterafgrøder og udtagning i ådale). Det vurderes, at de
samlede omkostninger som følge af denne indsats vil være i størrelsesordenen ca. 5 mio. kr. årligt.
Scenarieberegningerne viser, at en reduktion af udledningen til Odense Fjord med 500-600 tons
kvælstof årligt kan opnås uden at nedsætte husdyrproduktionen og uden en større reduktion i
planteproduktionen. Denne reduktion opnås ved yderligere at anvende virkemidlet udtagning i
ådale. Det vurderes, at de samlede omkostninger som følge af denne indsats vil være i
størrelsesordenen 12 mio. kr. årligt.
Der er desuden sammensat et scenarie for en yderligere reduktion i udledningen til fjorden på op til
500 tons kvælstof årligt svarende til en samlet reduktion i udledningen på ca. 1100 tons kvælstof
årligt. Denne yderligere reduktion kan opnås ved bl.a. at bringe virkemidlet nedsættelse af
gødningsnormen samt skærpede krav til udnyttelse af husdyrgødningen i anvendelse samt endnu
højere grad at udnytte virkemidlet udtagning af omdriftsarealer i ådale m.v.. Denne yderligere
reduktion i udledningen fordrer ikke nødvendigvis en væsentlig reduktion i husdyrproduktionen,
men vil givet vis betyde en vis reduktion i planteproduktionen. Det vurderes at de samlede
omkostninger som følge af denne indsats vil være i størrelsesordenen 30-84 mio. kr. årligt.
Størrelsen af miljøeffekten og dermed også de økonomiske beregninger af disse yderligere tiltag er
meget usikkert bestemt, ligesom de produktionsmæssige effekter er usikre. Der skal derfor som
nævnt tages forbehold herfor.
Ovenstående vurderinger er udtryk for en forsimplet fremstilling af virkeligheden. Spørgsmål om
vekselvirkning og tilpasning indebærer usikkerhed om vurdering af miljøeffekten. På den positive
side vil der være supplerende miljøgevinster i form af reduceret drivhusgasudledning, og der vil
være en række naturkvaliteter, der bliver styrket som følge af udtagningen af yderligere arealer til
vådområder.
Indsatsen for en bedre foderudnyttelse kan yde et væsentligt bidrag til at reducere
kvælstofudledningen både nationalt og i det enkelte opland. Frem mod 2010 er det muligt ved en
bedre foderudnyttelse af reducere N-udskillelsen med 23.000 tons på landsniveau. Af dette opnås
50 % uden egentlige tiltag, mens de sidste 50% kræver en yderligere forskningsindsats. Skønnet er
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dog usikkert fastsat. Det skønnes derfor er et sådant tiltag vil være forholdsvist billigt. En Nudskillelse har desuden den fordel, at det reducerer selve inputtet i kvælstofkredsløbet, hvorved de
øvrige tabskilder også mindskes f.eks. ammoniakfordampningen. Ved en række andre virkemidler,
der er målrettet kvælstofudvaskningen, f.eks. de arealrelaterede virkemidler, overføres kvælstof blot
til en anden kvælstofform, som evt. senere kan tabes til miljøet.
Efterafgrøder kan også yde et væsentligt bidrag til at reducere kvælstofudledningen – både i et
nationalt perspektiv og i det enkelte opland. Efterafgrøder er et billigt virkemiddel målrettet mod
kvælstofudvaskningen. Det er dog en forudsætning at efterafgrøderne er veletablerede, så de
effektivt kan optage kvælstof fra jorden i efteråret og dermed hindre det fra at udvaskes i løbet af
vinteren. Det vurderes, at der i gennemsnit er en årlig udgift på ca. 250 kr per ha ved etablering af
efterafgrøder. Effekten er vurderet til i gennemsnit 37 kg N/ha, hvilket giver en pris på 7 kr. per kg
N. Der er dog meget stor forskel på effekten og omkostningerne, det er derfor vigtigt, at
etableringen af efterafgrøder målrettes til de arealer, hvor effekten på udvaskningen er størst og
hvor omkostningerne for landmanden er mindst.
Ovennævnte vurdering har alene taget udgangspunkt i et mål om at reducere nitratudledningen til
fjorden, hvorfor der er valgt de virkemidler, som er mest omkostningseffektive i forhold til at nå
dette mål. Det bemærkes dog, at der kan være andre grunde til at vælge andre virkemidler,
eksempelvis kan der være mål om at rejse skov som følge af et ønske om en effektiv balance i
grundvandsbeskyttelsen eller som følge af rekreative formål. Tillige er der en række flere
instrumenter under støtteordningen til miljøvenligt landbrug, som også fortsat er ønskelige Her
tænkes ikke mindst på støtte til forskellige former for pleje og afgræsning, der er væsentlige i
forhold til nogle af de nationale og internationale målsætninger for de tørre naturtyper.
En anvendelse af disse virkemidler i Odense fjord oplandet vil fordyre omkostningen ved indførelse
af miljø- og naturpolitikken, til gengæld vil der være en bredere målopfyldelse set i forhold til de
natur- og miljøpolitiske målsætninger som en integreret størrelse. Det sidste er væsentligt i forhold
til at Danmark skal opfylde sine forpligtigelser, både i forhold til Vandrammedirektivet og
Habitatdirektivet.
Vurdering af de velfærdsøkonomiske omkostninger ved kvælstofregulering i Odense Fjord
oplandet
Budget- og velfærdsøkonomiske analyser
Omkostningseffektiviteten for virkemidlerne i Odense fjord oplandet er beregnet med modeller, der
er udviklet særligt for denne analyse, og de økonomiske konsekvenser er opgjort for økonomien i
landbrugssektoren. Herefter kaldet en budgetøkonomisk opgørelse.
Forskellen på en budget- og en velfærdsøkonomisk opgørelse er beskrevet forholdsvis detaljeret i
Økonomigruppens rapport, men kort beskrevet er forskellen at mens den budgetøkonomiske
opgørelse viser konsekvenserne for landbrugssektoren viser de velfærdsøkonomiske analyser
konsekvenserne for samfundets samlede økonomi. De budgetøkonomiske priser er de faktorpriser,
der gør sig gældende for landbrugssektoren, inklusive de tilskud som landbruget modtager. De
samfundsøkonomiske opgørelser foretages med velfærdsøkonomiske priser. Disse priser er
markedspriser, der afspejler det generelle afgiftsniveau (fx moms), mens nationalt finansierede
tilskud til landbruget ikke medregnes. Det er således især interessant, at udføre velfærdsøkonomiske
analyser, når der er store forskelle mellem virkemidlerne og scenarierne, når det gælder fx omfanget
af offentlig finansiering .
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Der er derfor også udført velfærdsøkonomiske vurderinger for Odense fjord resultaterne. Denne
vurdering bygger på sammenstilling af de budgetøkonomiske beregninger for Odense fjord, og de
budget- og velfærdsøkonomiske opgørelser for de samme virkemidler i Mariager studier (se kap 8),
samt på baggrund af resultaterne fra de nationale beregninger i Økonomgruppens rapport.
Vurdering af de Velfærdsøkonomiske konsekvenser i Odense Fjord-oplandet
Tabel 7.25. Opsamling på velfærdsøkonomisk og budgetøkonomisk omkostningseffektivitet, Odense Fjord, virkemidler
beregnet enkeltvis.
Virkemiddel

Velfærd omk. kr./kg N

Budget omk.
kr./kg N

Øget udnyttelse af husdyrgødningen
28
20
Reduceret norm, yderligere 10 procent
28
20
Reduceret husdyrproduktion, de første 10.000 DE
126
99
Reduceret husdyrproduktion, fra 10.000 til 25 000
221
158
DE
Forbedret foderudnyttelse
0
0
Efterafgrøder, målretning
0
0
Efterafgrøder, yderligere arealer
8
7
Udtagning i ådale
72
29
Udtagning højbund, skov, scenario 1(jf tabel 7.11)
226
50
Udtagning højbund, skov, scenario 2(jf tabel 7.11)
235
52
Udtagning højbund, skov, scenario 3 (jf tabel 7.11)
299
66
MVJ
1516
122
* Det bemærkes, at de beregnede gennemsnitlige jordrentetabene per ha er lidt større (ca. 17%) i Odense Fjord
beregningerne end de højeste tab i Mariager. Som nævnt er Mariager estimaterne usikre da de er baseret på beregnede
tal for hele landet.

Af tabel 7.25 fremgår det, at for udtagninger, hvor der indgår en relativt stor andel MVJ ( hvor der
er en stor andel miljøvenlig græs), er beregnet en meget ringe omkostningseffektivitet, både budgetog velfærdsøkonomisk. Årsagen til den høje velfærdsøkonomiske omkostning skal bl.a. findes i at
EU-tilskuddet ikke tæller med som indtægt, det gør kun den dansk finansierede del af tilskuddet (jf
Økonomigruppens rapport).
Endvidere skyldes det, at de velfærdsøkonomiske omkostninger er høje for udtagningsordningerne.
Overvejelser om samspil mellem generel og regional regulering
Ved generel regulering forstås en regulering, som er rettet mod hele landbruget. Og ved en regional
regulering forstås regulering, som alene udmøntes i et givet opland eller en anden regional
afgrænset størrelse. Det er tidligere diskuteret, hvor snittet går i forhold til hvornår det er mest
hensigtsmæssigt at høre op med at anvende generelle regler og skifte til regional baseret regulering
med henblik på at føre en omkostningseffektiv og effektiv miljø- og naturpolitik.
Belyst ved eksempler fra Odense fjord oplandet er det helt indlysende, at en indsats for at give
landbruget et incitament til en bedre foderudnyttelse er væsentlig, for at man kan nedbringe
udledningen fra landbruget i oplandet. Dette virkemiddel anses for at være omkostningsneutralt og
det er således nærliggende at denne udvikling i landbrugspraksis med fordel kan ske miljømæssigt
set nationalt. På tilsvarende vis kan en målretning af efterafgrøder give en større effekt uden at det
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forbundet med erhvervsøkonomiske omkostninger sålænge at arealet med efterafgrøder holder sig
inden for den hidtidige nationale målsætning. Det vurderes derfor som hensigtsmæssigt at en række
generelle reguleringer tilpasset således at efterafgrøderne i stigende omfang målrettes og potentialet
for forbedret fordring udnyttes. Supplerende efterafgrøder kan være af stor værdi i ikke mindst
husdyrintensive områder, hvor landbrugsarealerne i stor udstrækning modtager husdyrgødning. Det
er imidlertid ikke givet at generel regulering vil være det mest omkostningseffektive instrument til
at opnå en yderligere miljøbeskyttelse, idet der vil være regioner hvor husdyrintensiteten er lav og
at et generelt krav om yderligere efterafgrøder derfor ikke vil være afgørende i et opland med en lav
husdyrintensitet i forhold til at nå en reduceret udledning fra landbruget.
Beslutningen om udlægning af vådområder eller anden form for udtagning af landbrugsaraler må
siges at være et klassisk regional virkemiddel, idet der kan være væsentlige forskelle i hvorledes
effekten vil være alt efter hvor områderne udtages. Det er derfor næppe omkostningseffektivt at det
besluttes, at der skal være en generel regel om at der i hvert enkelt opland skal etableres en vis
procentdel vådområder eller anden form for udtagning i forhold til det samlede landbrugsareal.
Spørgsmål omkring forskelle mellem husdyrintensive oplande og planteproduktionsdominerende
oplande er i det hele taget af væsentlig betydning for spørgsmål om generel kontra regional
regulering. I de husdyrtætte områder kan indgreb mod udbringning af kvælstof og fosfor i
husdyrgødning være af væsentlig betydning for at nedbringe udledningen fra landbrugsarealerne.
Det er derimod indlysende, at i planteproduktionsdominerede oplande vil denne regel kun være af
mindre betydning og muligvis påføre husdyrproducenter i disse områder en overregulering, som
miljø- og naturmæssigt set ikke er relevant.
Samlet set kan det endvidere konkluderes, at hvad der nationalt set måtte være en korrekt prioritering af virkemidler i
forhold til hinanden kan ud fra et regionalt synspunkt være uhensigtmæssigt.

92

8. Mariager fjord
For så vidt angår en detaljeret beskrivelse af Mariager fjord og opland samt de scenarier, der
tidligere er gennemført her henvises til debatoplæg vedr. Mariager fjord og Miljømodelgruppens
fase I rapport (Nielsen et al., 2003).
Ud over miljøberegninger er der udført økonomiske konsekvensberegninger af scenarierne, hvor det
er søgt at vurdere omkostningseffektiviteten af hvert enkelt virkemiddel anvendt i Mariager Fjord
oplandet, og af scenarierne.
Karakteristik af Mariager fjord
Mariager Fjord er 42 km lang og 1-3 km bred. Den er delt i en Inderfjord og en Yderfjord af
omtrent samme længde. Yderfjorden er lavvandet, 0-2 m, og store områder er ofte tørlagt.
Vandskiftet til inderfjorden foregår gennem en lang smal sejlrende, og er derfor begrænset.
Inderfjorden er karakteriseret ved at være dyb, maksimumdybden er 30 m og middeldybden 10 m.
Ferskvandstilførslen er relativ lav i forhold til fjordens volumen, hvilket sammen med den
begrænsende vandudskiftning gennem Yderfjorden betyder, at vandets opholdstid i fjorden bliver
relativt lang, omkring 1 år. Det betyder at tilførte næringsstoffer forbliver i fjorden i lang tid, og
påvirker derfor miljøet relativt mere end i andre fjorde.
De tilførte næringsstoffer har sammen med den relativt lange opholdstid medført kraftig
eutrofiering. Algevæksten er den højeste som er målt i danske fjorde, og masseforekomst af
makroalger, især søsalat, præger de lavvandede områder. Mariager Fjord modtager ca. 1.450 tons
kvælstof pr. år og 27 tons fosfor (gennemsnit 1991-2001). I sommerperioden er vandet uklart med
en middelsigtdybde omkring 3 m som gennemsnit for perioden april-september.
Mål for forbedring af tilstanden i Mariager fjord
Det fremgår af debatoplægget, at de to amters regionplaner (Nordjylland og Århus Amt) indeholder
målsætninger for vandkvaliteten i Mariager Fjord. Målsætningen for Inderfjorden er den generelle
basismålsætning, der skal sikre, at vandkvaliteten gør området anvendeligt til badning og alsidigt
fiskeri, samt at dyre- og plantelivet kun i begrænset omfang påvirkes af den menneskelige aktivitet.
For Inderfjorden betyder denne målsætning blandt andet, at udbredelsen af ålegræs skal være mere
end 2 meters dybde, at sigtdybden i sommerperioden skal være mindst 4 meter, samt at der året
rundt skal være mere end 4 mg ilt pr. liter fra 0-10 meters dybde. Ingen af disse forhold er opfyldt.
Når effekterne af Vandmiljøplan II mv. inkluderes er det beregnet, at der fortsat skal ske en
reduktion i kvælstoftilførslen til fjorden på i størrelsesordenen 125-150 tons N – afhængigt af hvor
meget der kan reduceres i punktkildebidraget. Da tilførslen fra punktkilderne er af mindre betydning
(< 7 %) er det primært det diffuse tab, som skal reduceres. Reduktionen skal ses i forhold til
størrelsesordenen af den samlede kvælstofbelastning af fjorden, denne er opgjort til ca. 770 tons pr.
år.
Det fremgår således af debatoplægget vedr. Mariager Fjord, at der for at få en forbedret
miljøtilstand i Mariager Fjord snarest skal iværksættes tiltag, der medfører en yderligere reduktion i
tilførslen af kvælstof i størrelsesordenen 130 tons pr. år fra landbruget og en samlet yderligere
reduktion i tilførslen af fosfor med omkring 6 tons pr. år. For landbrugets andel af udledningen til
Mariager Fjord, se Figur 8.1.
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I figur 8,1 er vist fordelingen mellem de forskellige kilder til næringsstofbelastningen.
Fosfor - kildeopsplitning

Kvælstof - kildeopsplitning
Dambrug 2%
Regnbet. afløb 1%
Renseanlæg 3%

Spredt bebyggelse
1%
Atmosfærisk
bidrag 4%

Renseanlæg
7%
Regnbet. afløb
12%

Baggrundsbidrag
12%

Dambrug
6%
Spredt
bebyggelse
6%
Atmosfærisk
bidrag 2%

Landbrug
35%

Landbrug
77%

Baggrundsbidrag
32%

Figur 8,1 Fordeling af kvælstof- og fosfortilførslen til Mariager Fjord på de
forskellige kilder til næringsstofbelastningen. Gennemsnit for årene 19992001.

Jævnfør Miljømodelgruppens fase 1 rapport vil målsætningen for Mariager fjord kunne opfyldes
ved forskellige kombinationer af reduceret fosfor- og kvælstoftilførsel – en mindre reduktion i
tilførslen af det ene næringsstof kan kompenseres af en større reduktion af et andet.
Da en stor del af ferskvandsafstrømningen fra oplandet til Mariager fjord (MFO) går via
grundvandet er det skønnet, at der vil være ca. 20-30 års forsinkelse før fuld effekt af en reduceret
udvaskning fra landbrugsarealerne vil vise sig.
Eksempelscenarier fra Mariager – mulig reduktion
Oplandet til Mariager Fjord er domineret af landbrugsdrift. Det er derfor muligt at beskrive en
række virkemidler i forskellige doseringer, som vil føre til at udledningen af næringsstoffer fra
landbrugsdriften i oplandet vil falde. Som det var tilfældet i kapitel 7 med oplandet for Odense
Fjord er der også opstillet eksempelscenarier for reduktion af næringsstofudledningen fra
landbruget i oplandet til Mariager Fjord.
Som for Odense Fjord er der opstillet dels et scenarium baseret på tiltagene i den nuværende
regulering (gødnings- og arealrelaterede virkemidler), og som et alternativ hertil dels et scenarium
baseret på udtagning i ådale m.m. Udgangspunktet for de opstillede scenarieeksempler er dels en
reduktion i kvælstofbelastningen på ca. 130 tons N svarende til den målsætning der er fastsat i
regionplanen og dels en mindre reduktion i belastningen på ca. 60 tons N.
Med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte virkemidlers effekt jævnfør bilag III opstilles
nedenstående eksempelscenarier for reduktion af udledningen fra landbrugsdriften i oplandet til
Mariager fjord. Generelt gælder det, at de angivne estimater for de enkelte virkemidler er
gennemsnitsbetragtninger, som kan dække over betydelig variation.
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Estimaterne er baseret på baggrund af en vurdering af det samlede omdriftareal og husdyrhold i
oplandet til Mariager Fjord, en opgørelse over andelen af lavbundsområder i oplandet, som vurderes
at kunne anvendes til etablering af vådområder samt de standardeffekter, som undergrupper har
angivet til hvert virkemiddel.
Det bemærkes, at forudsætningen for at nå den forventede effekt er, at alle landmænd i oplandet
omfattes af regler, som bygges oven på den eksisterende generelle, nationale regulering.
Som tidligere nævnt er det i oplandet til Mariager fjord vurderet, at der som gennemsnit omsættes
49 % af kvælstoffet i rodzonevandet inden det når frem til vandløbet - jævnfør Miljømodelgruppens
rapport. Der er indenfor oplandet stor variation på, hvor stor denne tilbageholdelse er.
Der er taget udgangspunkt i, at oplandet til Mariager Fjord er 572 km2,. Det er via oplysninger
hentet fra GLR vurderet, at det dyrkede areal i oplandet udgør ca. 35.500 ha. og at det samlede
husdyrhold i oplandet i 2002 udgjorde ca. 35.000 DE. I tabel 8.1 er en oversigt over væsentlige
forudsætninger for nedenstående beregninger af ændret landbrugsopraksis i oplandet til Mariager
Fjord. For en nærmere beskrivelse henvises til notatet ”analyse af VMP III scenarier for Mariager
Fjord) Jørgensen et al., 2003)
Tabel 8.1. Oversigt over forudsætninger for beregningerne på Mariager Fjord oplandet
Areal dyrket
35.500 ha
Heraf økologisk
3.708 ha
Dyreenheder
35.000 DE
Heraf på økologiske brug
3.400 DE
Kvælstofkvoten før
148 kg N/ha
reduktion

Som beskrevet i kap 6 er der en række kvalitetselementer (miljøindikatorer) som kan benyttes til at
beskrive sammenhængen mellem tilstand og belastning. Jævnfør Miljømodelgruppens fase I rapport
er der tidligere opstillet en empirisk model for Mariager Fjord, der illustrerer hvordan fjorden
responderer på en ændret belastning med kvælstof og fosfor. For Odense Fjord er der opstillet en
procesbaseret model. Forskellen er drøftet under kapitel 6.
Baseline
Jævnfør notat om ”Analyse af VMPIII scenarier for Mariager Fjord” er der foretaget en vurdering
af hvilken effekt den generelle udvikling indenfor landbruget kan forventes at få på tabet af
næringsstoffer til omgivelserne uanset vedtagelsen af nye reguleringer.
Der forventes ændringer i:
•

Antal og sammensætning af husdyr samt ændret staldindretning

•

Foderudnyttelsen

• Det dyrkede areal
• Afgrødefordelingen
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I nedenstående tabel 8,2 er de skønnede effekter af den ”generelle udvikling” opgjort i forhold til
reduceret ammoniakemission og reduceret kvælstofudvaskning til fjorden. I bilag III er der nærmere
redegjort herfor.
Virkemiddel

Areal,
hektar

Foderudnyttelse N –basislinjen
Ændret husdyrsammensætning og
staldindretning, basislinje
Arealreduktion, basislinje
735
i alt
tabel 8,2. Skønnede effekter af baseline

Reduceret
Reduceret
udvaskning
afstrømning.
tons N rodzone Vandløb v.
retention = 49 %

Reduceret
ammoniakemis
sion
Tons N

Ca. 28
Ca. 7

Ca.14
Ca. 4

Ca. 34
Ca. 28

Ca. 37
Ca. 72

Ca. 19
Ca. 37

Ca. 5
Ca. 67

Som det fremgår forventes en relativ stor effekt af forbedret fodring og arealreduktion som følge af
den ”generelle udvikling frem til 2010 og en mindre effekt af ændret sammensætning af
husdyrholdet i oplandet m.v. og ændret staldindretning. Det har ikke været muligt at vurdere
effekten af et forventet afgrødeskifte.
Effekten af de enkelte virkemidler
Der er gennemført en vurdering af den potentielle effekt, som en række virkemidler vurderes at
have under forudsætning af fuld implementering af VMP II. Vurderingen er gennemført for hvert
enkelt virkemiddel uden at tage hensyn til vekselvirkninger virkemidlerne imellem, idet en
vurdering heraf forudsætter, at der er taget hensyn til hvilke virkemidler, der skal fungere sammen
og i hvilken rækkefølge. Den estimerede effekt forbundet med de gødningsrelaterede og
arealrelaterede samt teknologiske virkemidler fremgår af tabel 1 og 2 i bilag III. For en beskrivelse
af baggrunden for denne analyse henvises til ”Analyse af VMPIII scenarier for Mariager Fjord” (
Jørgensen et al 2003).
Vekselvirkninger mellem virkemidler
Som tidligere nævnt er der virkemidler som vekselvirker. Specielt vil effekten i form af reduceret
udvaskning ved et krav om øget udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen være afhængig af en
række andre forhold som påvirker mængden af total-N i husdyrgødningen.
Generelt er effekten af en skærpelse af udnyttelseskravet vurderet til at medføre fortrængning af
handelsgødning og dermed en reduceret udvaskning. Det vil imidlertid ikke gælder på økologisk
brug som ikke anvender handelsgødning, hvorfor der skal tages højde for andelen af husdyrgødning
fra økologiske brug i oplandet.
Tilsvarende vil forbedret fordring, der medvirker til en bedre fordøjelse af fodret betyde at
mængden af total-kvælstof i husdyrgødningen reduceres. En reduktion i husdyrholdet i oplandet,
som angivet i basislinen vil tilsvarende reducere mængden af total N i oplandet og dermed
potentialet ved at skærpe udnyttelseskravene. Modsat kan implementering af ny teknologi m.v.
medvirke til at øge indholdet af total-N i husdyrgødningen og dermed effekten af at skærpe kravene
til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen.
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Et andet virkemiddel som vil påvirke effekten af en række andre tiltag er en reduktion af
kvælstofnormen. Dette vil blandt andet medvirke til at reducere effekten af efterafgrøder, idet der er
mindre kvælstof, som kan opsamles. Reducerede normer vil ligeledes kunne medvirke til at
reducere effekten af vådområder, idet der kan være mindre kvælstof til rådighed for denitrifikation.
Udtagning af omdriftsarealer vil medvirke til at koncentrere husdyrtætheden i oplandet. Den
skitserede udtagning i scenarierne inklusiv den indskrænkning, som er beskrevet i basislinien
vurderes dog ikke at koncentrere husdyrtætheden væsentligt i oplandet – og det er således ikke
vurderet at tiltagene vekselvirker væsentligt med øvrige tiltag, idet husdyrgødningsmængden
indenfor MFO fortsat kan udnyttes på det resterende areal.
Med hensyn til de teknologiske virkemidler som er inddraget i scenariet er der også
vekselvirkninger. F.eks vil forsuring af gylle reducere ammoniakemissionen kraftigt både i stald,
lager og ved udbringning. Der vil således ikke være nogen yderligere effekt af betydning ved at
nedfælde den forsurede gylle. I de scenarier, hvor der opereres med begge tiltag, er det antaget at
ske på forskellige brug.
Omvendt vil der efter biogasbehandling af gylle blive en stigende effekt af nedfældning, idet der er
øget risiko for ammoniakfordampning efter behandlingen. Disse to tiltag bør derfor så vidt muligt
kombineres på de samme brug.
Eksempelscenarier
Jævnfør kapitel 6 er der således opstillet i alt 4 scenarieeksempler for reduktion af udledningen af
næringsstoffer fra landbrugsdriften i oplandet. Scenarierne omfatter en reduktion i afstrømningen til
fjorden på hhv. ca. 60 og 130 tons kvælstof pr. år, og er sammensat med fokus på enten
gødningsrelaterede virkemidler eller udtagning.
Scenarier omfatter alene en kvantitativ vurdering for kvælstof. For fosfor er det pt. for usikkert at
relatere reduktioner direkte til landbrugsdriften.
I rangordningen af de enkelte virkemidler i nedenstående eksempler er omkostningseffektivitet
forbundet med reduktion af nitratudvaskning benyttet som kriterium, således at de mest
omkostningseffektive tiltag er søgt anvendt først. Dette har betydning for vurderingen af
vekselvirkninger.
Som tidligere nævnt er det i oplandet til Mariager fjord vurderet, at der som gennemsnit omsættes
ca. 50 % af kvælstoffet i rodzonevandet inden det når frem til vandløbet.
Tabel 8,3. Scenarium for reduktion af udledningen fra landbrgusdriften i oplandet til Mariager fjord, niveau I (ca. 55-65
tons N). Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Areal,
Reduceret
Reduceret
Reduceret
Reduceret P-tab til
Virkemiddel
hektar
udvaskning
afstrømning.
ammoniakemis vandmiljøet
tons N rodzone Vandløb v.
sion
Tons P
retention = 49 % Tons N
Foderudnyttelse N –basislinjen
Ændret husdyrsammensætning og
staldindretning, basislinje
Arealreduktion, basislinje

735

Ca. 28
Ca. 7

Ca.14
Ca. 4

Ca. 34
Ca. 28

Ca. 37

Ca. 19

Ca. 5

+
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Foderudnyttelse N – VMP tiltag
Målrettet anvendelse af nuværende
6% efterafgrøder (12 kg N/ha)
Udtagning i ådale (100 kg N/ha, 5
kg P/ha)
Forsuring af gylle i 10 % af de
gyllebaserede kvæg - og svinestalde
Nedfældning af yderligere 10 % af
gyllen
I alt

Ca. 28

Ca.14

Ca. 34

+
+

1700

Ca. 19

Ca. 10

100

Ca. 10
Ca. –13

Ca. 10
Ca. -7

Ca.1
Ca. 51

Ca. 0,5

Ca. –2

Ca. -1

Ca. 6

+ (på erosionstruede arealer)

0

Ca. 114 tons
N

Reduktionsmålsætning

Ca. 63 tons N Ca. 159 tons N
Ca. 55-65 tons N

Ca. 6 tons P

Tabel 8,4. Scenarium for reduktion af udledningen fra landbrgusdriften i oplandet til Mariager fjord, niveau II (ca. 125135 tons N). Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Areal, Reduceret
Reduceret
Reduceret
Reduceret P-tab t.
Virkemiddel
hektar udvaskning tons afstrømning.
ammoniakemis vandmiljøet
N rodzone
Vandløb v.
sion tons N
retention = 49 %)
Tons P
Foderudnyttelse N –basislinjen
Ændret husdyrsammensætning og
staldindretning, basislinje
Arealreduktion, basislinje
Foderudnyttelse N – VMP tiltag
10 % skærpelse af udnyttelseskrav t.
husdyrgødning.
Målrettet anvendelse af nuværende
6% efterafgrøder (12 kg N/ha)
Udtagning i ådale (100 kg N/ha og 5
kg P/ha)
Udtagning/Skovrejsning. (50 kg
N/ha og 0,1 kg P/ha)

Ca. 28
Ca. 7

Ca.14
Ca. 4

Ca. 34
Ca. 28

Ca. 37
Ca. 28

Ca. 19
Ca.14

Ca. 5
Ca. 34

Ca. 101

Ca. 51

Ca. 6

1700

Ca. 19

Ca. 10

0

250

Ca. 25

Ca. 25

250

Ca. 13

Ca. 6

Ca. 2

Ca. -27

Ca. –14

Ca. 101

Ca. 9

Ca. 5

Let øget

Ca. –3

Ca.- 2

Ca. 21

735

+

+
+
+

Ca 1
Ca. 1,3

+ 1)
Forsuring af gylle i 20 % af de
gyllebaserede kvæg - og svinestalde.
Bioafgasning af yderligere 20% af
gyllen
Nedfældning af yderligere 20 % af
gyllen
I alt
Reduktionsmålsætning

2500
ha

+
(fordeling)
+ 1)

Ca. 237 tons N

Ca. 132 tons N Ca. 232 tons N
Ca. 125-135 tons
Ca. 6 tons P
N
1) ved anvendelse på erosionstruede arealer og når skovrejsning sker med løvtræ og plantedække mellem træerne

Udtagning
Som et alternativ til ovenstående scenarieeksempler, som er baseret på en kombination af
arealrelaterede og gødningsrelaterede virkemidler, er der opstillet eksempler, som alene er baseret
på udtagning, primært i ådale m.v.
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Det bemærkes at udtagning af omdriftsarealer i ådale, vådområder i øvrigt, ikke giver en betydende
reduktion i reduceret nitratudvaskning til rodzonen, men en betydende reduktion i nitrat
udledningen til søer og fjorde. Derfor er der i de skitserede udtagningsscenarier antaget en fordeling
hvor ca. 65% udtages i ådale, 30% udtages på højbund til beskyttelse af grundvand mod nitrat og 5
% placeret på højbund som bræmmer til reduktion af erosion og fosfortab. Bræmmer antages
etableres med 5 m bredde ud over det nuværende lovkrav (2 m ved de fleste vandløb) til at
forhindre erosionsmateriale i at nå frem til vandløb i de områder, hvor der er risiko for erosionstab,
og ikke nødvendigvis placeret langs vandløb.
Det skal bemærkes, at såfremt fokus alene er at reducere kvælstofafstrømningen til Mariager Fjord
og dermed ikke inddrage drikkevandsbeskyttelse samt etablering af bræmmer til begrænsning af
fosfortabet vil det formentlig være muligt at opnå den ønskede effekt ved alene at udtage arealer i
ådale og etablere vådområder i øvrigt.
Det skal dog bemærkes, at landbrugsjorden i MFO er ikke i særligt stort omfang drænet, og
lavbundsarealerne i oplandet tilføres således primært vand fra grundvandet, og fra oversvømmelse
af åer (fx Kastbjerg å).
Nordjyllands og Århus Amt har udpeget 1506 ha potentielle VMP II vådområder (Wiggers et al.,
2002). Af disse vurderer amterne dog at nogle har naturværdier, som vil være i modstrid med ønsket
om ophør af dræning m.m. ved udtagning af omdrift. Det vurderes derfor sandsynligt, at i
størrelsesordenen 1000 ha er den maksimale grænse for udtagning af arealer i ådale i MFO
(Jørgensen et al 2003)..
Tabel 8,5. Scenarium for reduktion af udledningen fra landbrugsdriften i oplandet til Mariager fjord – fokus på
udtagning, niveau I (ca. 55-65 tons N). Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Udtaget areal
Reduceret
Reduktion i N
Reduktion af P
Virkemiddel
udvaskning tons N
transport i vandløb
transport i vandløb
rodzone
t N/år
t P/ år
Foderudnyttelse N –
Ca. 28
Ca.14
+
basislinjen
Ændret
7
4
husdyrsammensætning
og staldindretning,
basislinje
Arealreduktion,
(735 ha)
37
19
basislinje
Ådale (100 kg N/ha
210 ha
21
21
1
og 5 kg P/ha)
Højbund
100 ha
5
3
(grundvand) (50 kg
N/ha)
Højbund (erosion)
10 ha
0,5
0,3
0,001
(50 kg N/ha og 0,1
kg P/ha)
Bræmmer (+ 5 m)
5 ha (10 km)
0,25
0,3
0,02
(50 kg N/ha og 1
kg P pr. km
bræmme)
I alt
325 ha
Ca. 100 tons N
Ca. 62 tons N
Ca. 1 tons P
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Tabel 8,6. Scenarium for reduktion af udledningen fra landbrugsdriften i oplandet til Mariager fjord – fokus på
udtagning, niveau II (ca. 125-135 tons N). Inklusive basislinjen og vekselvirkninger mellem tiltag.
Reduktion af P
Reduktion i N
Udtaget areal
Reduceret
Virkemiddel
transport i vandløb
transport i vandløb
udvaskning tons N
t P/ år
t N/år
rodzone
Foderudnyttelse N –
Ca. 28
Ca.14
+
basislinjen
Ændret
7
4
husdyrsammensætning
og staldindretning,
basislinje
Arealreduktion,
(735)
37
19
basislinje
Ådale (100 kg N/ha
800 ha
80
80
4
og 5 kg P/ha)
Højbund
375 ha
19
10
(grundvand) (50 kg
N/ha)
Højbund (erosion)
38 ha
2
1
0,004
(50 kg N/ha og 0,1
kg P/ha)
Bræmmer (+ 5 m)
25 ha (50 km)
1
1
0,05
(50 kg N/ha og 1
kg P pr. km
bræmme)
i alt
1.238 ha
Ca. 174 tons N
Ca. 129 tons N
Ca. 4 tons P

Ovenfor er der således vurderet effekten af fire eksempelscenarier for at nedbringe udledningen fra
landbrugsdriften i Mariager Fjord oplandet udover VMP II niveauet. Som det fremgår vil den
generelle udvikling bidrage til at reducere tabet af kvælstof til Mariager fjord. Den reduktion som
opnås herigennem er dog ikke tilstrækkeligt til at opfylde den målsætning som er angivet i
regionplanen. Sammensætningen af eksempelscenarierne er et valg af en række
virkemidler, som er anvendt i en given dosering. Der kunne være valgt andre scenarieeksempler
med andre kombinationer af de tilgængelige virkemidler. De opstillede scenarieeksempler
illustrerer, hvordan der kan tilvejebringes en reduktion i næringsstof på i størrelsesordenen hhv. ca.
60 og ca.130 tons N/år
Effekten af scenarieeksemplerne skal desuden vurderes i forhold til de lokale afstrømningsforhold
og transportveje for afstrømningen i det hele taget. Således at der gøres rede for dels effekten i
forhold til at reducere udledningen fra rodzonen og dels gøres rede for
reduktionen i belastningen til Mariager Fjord.
Eksempelscenarierne viser, at der kan opnås en reduktion fra landbrugsdriften i oplandet på ca. 60
henholdsvis ca. 130 tons i afstrømningen til fjorden. Den relativt lave dosering i de enkelte
virkemidler giver gode muligheder for at udbytte et virkemiddel med et andet alt efter f.eks. afledt
effekt og omkostningseffektivitet. Der er ikke i nærværende eksempelscenarier lagt vægt på, hvilke
afledte effekter i form af positiv bidrag til naturtilstanden eller bidrag til reduktion af emission af
drivhusgasser de foreslåede virkemidler kan give. Det vurderes dog, at de meget nuancerede
scenarier der er sammensat her med fokus på en bredere række virkemidler vil være med til at
levere relativt bredt i forhold til miljø- og naturmålsætningerne. Hvilket selvfølgelig også kan gøre,
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at disse scenarier der er gennemgået her er lidt dyrere end det mest omkostningseffektive pakke til
at reducere nitratudvaskningen.
For vurdering af mulighederne for at nedbringe udledningen af fosfor fra landbruget gælder det
imidlertid, at det effektive virkemiddel i de skitserede eksempelscenarier er udtagning i ådale. Det
gælder sandsynligvis at der for visse af de andre virkemidler også vil være en positiv effekt i
forhold til at nedbringe fosforudledningen fra landbrugsarealerne. Det er imidlertid på det
foreliggende grundlag ikke muligt at kvantificere denne reduktion af udledningen. Se i stedet
nedenfor i afsnit 8.4 for en gennemgang af vurderingen af mulighederne for at bruge oplysninger
om status for fosfor i landbrugsjorden som et udtryk for den potentielle udledningsrisiko.
Beskrivelse af hvordan tilstanden i Mariager Fjord ændres som følge af reduceret belastning
med fosfor og kvælstof
For at klarlægge, hvor stor en reduktion af næringsstoftilførslerne fra oplandet, som er nødvendig
for at reducere belastningen af fjorden til et niveau, hvor det sikres at fjordens tilstand forbedres
som mål, er der opstilet en empirisk model for sammenhæng mellem næringsstoftilførsler, klima og
fjordens tilstand – her udtrykt ved sigtdybden.
Formålet med analysen er at kvantificere fjordens respons på en ændring i tilførslerne af
næringsstoffer. Baseret på opstillede koefficienter for tilførsel af fosfor og kvælstof er der opstillet
Figur 8.2, som illustrerer en modelberegnet sammenhæng mellem næringsstoftilførsel og
sigtsdybde. På tilsvarende vis kan man ved hjælp af tabel 8.7 aflæse hvorledes sigtdybden, som et
udtryk for fjordens tilstand, vil forbedres ved forskellige kombinationer af reduktionen af tilførsel af
næringsstoffer.
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6
Beregnet sigtdybde (m)

A. april - juni
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

Fosfortilførsel (tons P

40

50

60

år-1)

6
Beregnet sigtdybde (m)

B. juli - september
5
4
3
2
1
0
0

500

1000

1500

2000
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Fig. 8.2. Sammenhæng mellem kvælstoftilførsel og sigtdybde.
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Tabel 8.7 Middelsigtdybde (m), april til september som funktion af kombinationer af tilførsler af kvælstof
og fosfor (tons/år).
Fosfor (tons/år)
3,8 5,7 7,7 9,6 11,5

13,4

15,3

17,2

19,1

21,0

23,0

24,9

26,8

28,7

30,6

Kvælstof 143

4,7 4,7 4,6 4,6 4,6

4,5

4,5

4,5

4,4

4,4

4,4

4,3

4,3

4,3

4,2

(tons/år)

214

4,6 4,6 4,6 4,5 4,5

4,5

4,4

4,4

4,4

4,3

4,3

4,3

4,2

4,2

4,2

286

4,6 4,6 4,5 4,5 4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

4,3

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

357

4,5 4,5 4,5 4,4 4,4

4,4

4,3

4,3

4,3

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

4,1

429

4,5 4,4 4,4 4,4 4,3

4,3

4,3

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

4,1

4,0

4,0

500

4,4 4,4 4,4 4,3 4,3

4,3

4,2

4,2

4,1

4,1

4,1

4,0

4,0

4,0

3,9

572

4,4 4,3 4,3 4,3 4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

4,1

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

643

4,3 4,3 4,2 4,2 4,2

4,1

4,1

4,1

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

3,8

715

4,3 4,2 4,2 4,2 4,1

4,1

4,1

4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

786

4,2 4,2 4,1 4,1 4,1

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,7

857

4,1 4,1 4,1 4,0 4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

929

4,1 4,1 4,0 4,0 4,0

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

1000 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

3,6

1072 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

3,6

3,5

3,5

1143 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

3,4

1215 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

3,4

3,4

1286 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7

3,6

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

1358 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

1429 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6

3,5

3,5

3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

1501 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5

3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

1572 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,1

1643 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

1715 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,0

3,0

1786 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,0

3,0

3,0

1858 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,0

3,0

3,0

2,9

2,9

Det fremgår af Tabel 8.7., at ved reduktion af kvælstofudledningen til 643 tons/år og en reduktion
af fosforudledningen til 21 tons/år, så kan regionplanens målsætning opfyldes.
Erfaringer med den potentielle næringssaltbegrænsning viser, at fosfor er det primært begrænsende
næringsstof forår/forsommer, og at kvælstof hovedsageligt er begrænsende i sensommeren. Dette
mønster genfindes i den empiriske modellering, hvor det er fosfor som har en signifikant effekt først
på sommeren, og kvælstof som har det sidst på sommeren. Ved modelleringen af fjorden er
vækstsæsonen derfor delt op i perioderne april-juni og juli-september.
Det fremgår af Figur 8.2, at sigtdybden i april-juni ændres 0,5% pr. procent ændring i
fosfortilførslen, og i juli-september 0,7-0,8% pr. procent i kvælstoftilførslen. Man kan da beregne
sigtdybden i et år med gennemsnitligt klima (alle klimaindeks=100) som funktion af tilførslerne.
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I konsekvensberegningerne er tilførslerne omregnet til årlige tilførsler, men modelresultaterne
indikerer, at tilførsler om sommeren påvirker fjordens tilstand betydeligt mere end tilførsler som
sker efterår-vinter. Det betyder, at effekten af virkemidler som reducerer tilførslerne forår/sommer,
antageligt vil være større end tiltag, som reducerer tilførslerne om vinteren.
Der er ikke foretaget en samlet analyse af usikkerheden på modellen. Den direkte beregnede
usikkerhed på modellens koefficienter for tilførsler er omkring 30%.
Usikkerheden kan reduceres betydeligt ved at anvende flere variable i beskrivelsen af tilstanden i
fjorden, dvs. at lave modelleringen på både sigtdybde, algeproduktion, iltforhold og koncentrationer
af alger og næringsstoffer. Derved får man flere uafhængige estimater af effekten af ændringerne i
tilførslerne for fjordens tilstand. Dette svarer til den modeltilgang, som er udviklet for Odense fjord
og præsenteret i kapitel 7, hvor der er opstillet og anvendt seks variable til at udtrykke miljøtilstand.
En bedre miljøtilstand i Mariager Fjord er afhængig af, at både tilførslen af kvælstof og fosfor
reduceres. Fjordmodellen viser, at en opfyldelse af regionplanernes generelle basismålsætning for
fjordens vandkvalitet hvad angår sigtdybde vil kunne opnås fx ved en reduktion i fosfortilførslen til
i størrelsesordenen 16 tons og kvælstoftilførslen til i størrelsesordenen 770 tons. Målsætningen vil
også kunne opnås ved fx en mindre reduktion i fosforbelastningen og en større reduktion i
kvælstofbelastningen - fx en fosforbelastning på omkring 20 tons og en kvælstofbelastning på 640
tons.
Reduktion af fosforoverskuddet i Mariager Fjord
Der er forskellige muligheder for at reducere fosfortabet fra landbrugsdriften i oplandet til fjorden.
Der kan således anlægges en strategi hvor målsætning for fjordens tilstand søges opnået ved hjælp
af en indsat baseret på udtagning.
Ønskes målsætningen opnået ved brug af virkemidler, der er målrettet til at begrænse transporten af
fosfor til vandmiljøet typisk på risikoarealer, er det vurderet ud fra en konkret vurdering af
mulighederne for at gennemføre de forskellige virkemidler, hvordan enkelte udvalgte virkemidler
kan bidrage til at opnå målsætningen. Følgende er baseret på estimerede reduktioner i transport af P
(t(år) igennem vandløb til havet fra MFO ved udtagning:
Tabel 8.8 Virkemidler og reduktion af fosfor
Virkemiddel (effekt)

Udtaget areal (ha)

Reduktion af P transport i vandløb
(ton P per år)
5,5 ton P per år
0,006 ton P per år
0,068 ton P per år

Ådale (5 kg P per ha)
1100 ha
Højbund (erosion)*(0,1 kg P/ha)
55 ha
Bræmmer (+5 meter)(1 kg P per km.
34 ha (68 km)
bræmme)
I alt
1189 ha
5,57 ton P per år
*Herved forstås bræmmer/udtagning på f.eks. arealer med kraftig hældning uden det er langs et vandløb.
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Økonomiske konsekvensvurderinger
Omkostningseffektiviteten af hvert enkelt virkemiddel og af scenarierne er beregnet for Mariager
Fjord oplandet med udgangspunkt i beregningerne af omkostningerne ved hvert enkelt virkemiddel
i Økonomigruppens rapport, beregningerne for Odense Fjord oplandet samt scenariebeskrivelserne i
Jørgensen et al (2003) for Mariager Fjord.
De to scenariemålsætninger vedr. opfyldelse af regionplanens målsætning og en halvering af denne
målsætning er som i Odense Fjord og i de nationale analyser tænkt gennemført på to måder: Dels
ved et mix af virkemidler og dels ved udtagning. Der er beregnet økonomiske konsekvenser for
begge typer af opfyldelse af målsætningerne. På grund af tidsbegrænsninger er der ikke beregnet
jordrentetab som følge af virkemidlerne specifikt for Mariager fjord, men der er brugt nationale
gennemsnitlige jordrenteforudsætninger i beregningen samt estimater fra Odense fjord.
Omkostningseffektiviteten er beregnet med udgangspunkt i både landbrugssektoren og samfundets
samlede økonomi. Det første gøres med udgangspunkt i såkaldte budgetøkonomiske priser, dvs.
med anvendelse af de faktorpriser der gør sig gældende for landbrugssektoren, inklusive de tilskud
som landbruget modtager. De samfundsøkonomiske opgørelser foretages med velfærdsøkonomiske
priser. Disse priser er markedspriser, der afspejler det generelle afgiftsniveau (fx moms), mens
nationalt finansierede tilskud til landbruget ikke medregnes. Det er således især vigtigt at udføre
velfærdsøkonomiske analyser, når der er store forskelle mellem virkemidlerne og scenarierne når
det gælder fx omfanget af offentlig finansiering.
De afledte miljøeffekter er vurderet. Det er muligt at medregne effekterne på ammoniak og
klimagasser, mens afledte effekter på natur og landskab fx ikke kan medregnes. Det skyldes ikke at
disse effekter er uvæsentlige, tværtimod kan de være vigtige i forbindelse med
udtagningsordningerne. Det skyldes imidlertid at natureffekterne ikke er opgjort for alle
virkemidler, og at det ikke er sat en pris på disse effekter. Der henvises til Økonomimodegruppens
rapport kapitel 10, for en mere uddybende redegørelse herfor.
Beregning af omkostningseffektivitet ved virkemiddel for sig , uden vekselvirkninger
Reduceret N-Norm
Økonomigruppen har beregnet de budget- og velfærdsøkonomiske konsekvenser af den
eksisterende norm på 10 procent og en yderligere normstramning på 10 procent. Sammenlignet med
en situation hvor der er fuld implementering af Vandmiljøplan II vil en 10 procent yderligere
normsænkning ud over de nuværende 10 procent medføre et budgetøkonomisk jordrentetab på 81
kr./ha. Det tilsvarende velfærdsøkonomiske jordrentetab er beregnet til 99 kr./ha. Den
velfærdsøkonomiske omkostning for dette tiltag alene i Mariager Fjord vil derfor koste i alt 3,0
mill. kr./år opgjort i velfærdsøkonomiske priser og 2,5 mill. kr./år i budgetøkonomiske priser. Det
er ikke regnet på en normstramning ud over disse 20 procent.
Omkostningseffektiviteten af virkemidlet i Mariager Fjord er beregnet til 19 kr./kg N ud fra
forudsætningerne i Jørgensen et al (2003). Imidlertid har Jørgensen et al anvendt en responsfaktor
på 0,35 i beregningen af udvaskningen på 159 tons. Responsfaktoren angiver hvor meget af det
anvendte handelsgødning som udvaskes. I Blicher-Mathiesen og Grant 2003: 20 november er der
anvendt en responsfaktor på 0,265 for 10 procents reduktion i norm ud over den nuværende
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reduktion på 10 procent.8 Dette giver en mindre udvaskning, nemlig 120 tons. Med denne
udvaskningseffekt bliver den beregnede omkostningseffektivitet noget dårligere, nemlig 25 kr./kg
N. Landsestimatet der er på 21 kr./kg N, som også er beregnet med denne responsfaktor9. Beregnet
med den budgetøkonomiske opgørelse er omkostningseffektiviteten 21 kr./kg N i Mariager Fjord
oplandet.
Det kan bemærkes, at hvis reducerede kvoter/normer tænkes indført i et regionalt område, kan der
forekomme utilsigtede effekter, som det ikke har været muligt at tage højde for beregningerne.
Disse utilsigtede effekter kan medføre at omkostningseffektiviteten ved reducerede normer som
regionalt virkemiddel er dårligere, end når virkemidlet anvendes nationalt, selv om det modsatte
virker intuitivt mere logisk. Et eksempel der bygger på beregninger i et notat af Gårn Hansen
(2003) kan kaste lys over dette: Den generelle kvote er reduceret med 10 procent (som nu), og der
indføres en regional norm hvor kvoten er reduceret med 20 procent. I det område hvor kvoten er
reduceret med 10 procent ville en landmand A tjene 2 kr. ved at øge gødskningen med et kilo ud
over sin kvote (”skyggeprisen” er 2 kroner), mens en landmand B i lokalområdet med strammere
normer vil tjene 4 kr. ved at øge gødskningen med et kilo. Uagtet at det ikke ville være lovligt, så
vil denne situation gøre det fristende for de to landmænd at handle med kvælstofkvoterne. Det
skyldes, at landmand A’s tab på 2 kr. dækkes rigeligt af landmand B’s fortjeneste på 4 kr. Sker
det, vil den tilsigtede reduktion i lokalområdet måske ikke finde sted, da det vil være meget svært at
kontrollere og sikre at denne form for handel ikke finder sted.
Skærpelse af kravet til udnyttelsen af husdyrgødning
Økonomigruppen har ikke opgjort omkostningerne ved dette virkemiddel da det ikke er
fuldstændigt klart hvilke teknologiske løsninger, der vil kunne føre til en forøget udnyttelse. Det er
således ikke estimater for dette virkemiddel, men hvis den forøgede udnyttelse ikke kan opnås ved
bedre planteoptagelse er virkemidlet at regne som en normreduktion på husdyrbedrifterne. Derfor
er det her skønnet, at omkostningerne ved at opnå øget udnyttelse svarer til normreduktion på
husdyrbedrifterne. Sammenlignet med en situation hvor der er fuld implementering af
Vandmiljøplan II skønnes der, at en yderligere udnyttelse af husdyrgødningen med 10 procent
koster 21 kr./kg N ha i budgetøkonomiske priser, og det tilsvarende velfærdsøkonomiske
jordrentetab er beregnet til 25 kr./ kg N (her er anvendt de resultater for nedsat norm fra Mariager
Fjord). De samme omkostninger per kg N antages at gælde for en forøgelse på 5 procent af
udnyttelsen. Denne omkostning er dog overvurderet, da det kan antages en stigende
marginalomkostning fra 5 til 10 procents øget udnyttelse.
Den samlede omkostning for Mariager Fjord oplandet ved en øget udnyttelse på 10 procent er
skønnet til 2,3 mill. kr. i budgetøkonomiske priser, og 2.8 mill i velfærdsøkonomiske priser10. Med
8

Blicher Mathisen og Grant skriver, at en yderligere 10%-point normreduktion vil medføre at det årlige forbrug af
handelsgødning skal reduceres med 32.700 tons N. Effekten på udvaskningen beregnes ud fra den generelle betragtning
at udvaskningen reduceres med 26, 5 procent af nedgangen i forbruget af handelsgødning. Herved reduceres den årlige
udvaskning med ca. 8.700 tons N.
9
Den samme responsfaktor er anvendt i beregningen af effekten af afgifter (dvs. en aftagende respons).
10
Omkostningen ved øget udnyttelse er beregnet med udgangspunkt i at den samlede udvaskning fra husdyrgødningen
er beregnet til 111 tons N. Imidlertid er denne udvaskning beregnet under forudsætning af at udvaskningen reduceres
med 35 procent af nedgangen i handelsgødningsforbruget, mens der i Blicher Mathisen og Grant (2003) er anført, at der
for 10 procent normreduktion ud over VMP II niveauet vil være en aftagende udvaskningsreduktion, fordi afgrøderne
optager mere kvælstof. På dette niveau reduceres udvaskningen med 26,5 procent af nedgangen i forbruget af
handelsgødning (jf fodnote 1). Denne antagelse er også anvendt for udvaskning, og for udnyttelse af husdyrgødningen.
Ved anvendelse af 26,5 procent fås at udvaskningsreduktionen er mindre end 111 tons, nemlig 83,7 tons. Omkostningen
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antagelse om en lavere udvaskningsgrad (Blicher-Mathiesen & Grant 2003) på 26,5 procent, som
forudsat i beregningen af omkostningseffektiviteten ved dette virkemiddel, fås der en lavere
omkostning på 1,8 mill. i budgetøkonomiske priser, og 2,1 mill. kr. i velfærdsøkonomiske priser.
Ved en øget udnyttelse på 5 procent er den samlede omkostning skønnet til det halve af en øget
udnyttelse på 10 procent.
Reduceret husdyrproduktion
Reduktioner i husdyrproduktionen er i Økonomigruppens rapport beregnet til ca. 1160 kr./DE i
velfærdsøkonomiske omkostninger, og 885 kr./DE i budgetøkonomiske omkostninger. Ved
antagelse om en husdyrtæthed på 1 DE /ha som landsgennemsnittet svarer disse beløb til
omkostningerne per ha. I beregningen er den kapital11, der er overflødig, eller som kan anvendes til
andre formål, forrentet med 6 procent. I Odense Fjord er det beregnet, at omkostningen er fra ca.
900 til 2000 kr./DE, hvis det forventes at overflødig kapital finder anden anvendelse, mens
virkemidlet er dyrere hvis dette ikke finder sted – fra 1600 til 2600 kr./DE.
I nærværende beregninger anvendes estimatet fra den nationale beregning gengivet i kapitel 11 i
Økonomigruppens rapport.
Det er i Jørgensen et al angivet en gennemsnitlig reduktion i N udvaskningen per dyreenhed på 16
kg, men med stor variation, idet den er 12,5 kg/DE for svin, og 25,75 kg/DE for dybstrøelse.
Med anvendelse af 16 kg N/DE, og en antagelse om et husdyrtryk tæt på 1 De/ha (34.500/35.220)
(svarende til landsgennemsnittet) fås en omkostningseffektivitet på ca. 70 kr./kg N, hvilket er det
samme som for den nationale beregning. Med en budgetøkonomisk opgørelse er
omkostningseffektiviteten 55 kr./kg N.
Forbedret foderudnyttelse
I Økonomigruppens rapport er dette virkemiddel sat til nul omkostninger, men der er usikkerhed
knyttet til omkostningsopgørelsen ved dette virkemiddel.
Målrettet anvendelse af efterafgrøder
Målretning af eksisterende efterafgrødeareal, dvs. flytning fra plantebedrifter uden husdyr til
bedrifter med husdyrgødning på sandjord er ikke forbundet med meromkostninger, og tiltaget er
således omkostningsfrit.
Krav om nye efterafgrødearealer ud over de nuværende vil medføre en omkostning på 250 kr./ha i
budgetøkonomiske priser, og 293 kr./ha i velfærdsøkonomiske priser. Denne omkostning gælder
kun indtil det niveau, hvor kravet medfører ændringer i sædskiftet, hvorefter der må forventes
højere omkostninger, både budget- og velfærdsøkonomisk. Omkostningseffektiviteten er ligesom
for den nationale beregning estimeret til 8 kr./kg N (velfærdsøkonomisk opgørelse). Tages der
udgangspunkt i den budgetøkonomiske opgørelse er omkostningseffektiviteten beregnet til knap 7
kr./kg N.

11

Til stalde mv. der ikke længere kan udnyttes i produktionen, og som heller ikke kan sælges.
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Udtagning af arealer i omdrift i ådale
Udtagning af vandløbsnære omdriftsarealer til vådområder vil iht. Økonomimodelgruppen medføre
jordrentetab, der spænder over et meget vidt interval, jf. Odense-beregningerne i kapitel 7. De
jordrentetab, der er anvendt for vådområdeudtagninger i det nationale kapitel, er beregnet for to
jordrenteniveauer, nemlig 1.180 til 2.480 kr./ha i budgetøkonomiske omkostninger, hvilket svarer
til 2.900 til 6.000 kr./ha i velfærdsøkonomiske omkostninger. Disse omkostninger anvendes som et
interval her. Omkostningerne er beregnet som det årlige jordrentetab inden udtagningen, og der
henvises til Økonomigruppens rapport for yderligere beskrivelse. Som det fremgår af kapitel 7 er
der i Odense beregningerne konkluderet at det gennemsnitlige jordrentetab er ca. 2.900 kr./ha,
(budgetøkonomisk opgørelse) men at de højeste tab er langt højere, op mod 10.000 -15.000 kr./ha.
For arealer hvor driften i forvejen er forholdsvis ekstensiv (fx fritidslandmænd), er det
gennemsnitlige jordrentetab imidlertid også en god del lavere mellem 1.300-1.400 kr./ha, beregnet
med udgangspunkt i en engangserstatning på 25.000 kr./ha(jf. kapitel 7.) det foran beskrevne
interval vurderes på baggrund af dette som værende realistisk12.
Med de beskrevne jordrenteforudsætninger er den velfærdsøkonomiske omkostningseffektivitet
mellem 29 og 60 kr./kg N, og mellem 11,8 og 24,8 kr. opgjort budgetøkonomisk
Udtagning af højbundsjord
Svarende til udtagning af ådale anvendes der i denne beregning estimater for jordrentetabet fra
Økonomigruppens rapport, kapitel 11. I dette jordrentetab er der indregnet indtægter fra arealerne i
form af tilskud til skovrejsning og ekstensiv pleje af græsarealer. For skovrejsning er det beregnet et
budgetøkonomisk jordrentetab (inklusive indtægter) mellem 121 kr. i indtægt fra arealerne til 1.200
kr. i årlig udgift per ha, i budgetøkonomiske priser. I den velfærdsøkonomiske opgørelse er
jordrentetabet meget større på grund af justering for tilskuddet, mellem 2.100 og 5.400 kr./ha i tab.
Opgjort velfærdsøkonomisk er omkostningseffektiviteten mellem 39 og 100 kr./kg N, mens den er
langt lavere opgjort budgetøkonomisk på grund af effekten af tilskuddene.
Omkostningseffektiviteten er i budgetøkonomiske priser fra 2 kr. i indtægt per kg N, til 22 kr./kg
N.
For ekstensivt græs er jordrenten tilsvarende positiv i den budgetøkonomiske opgørelse, fra mellem
112 og 1415 kr./ha. I den velfærdsøkonomiske opgørelse er jordrentetabet negativt, mellem 1.100
og 4.500 kr./ha, også på grund af justering for tilskud. Den velfærdsøkonomiske
omkostningseffektivitet er mellem 110 og 450 kr./kg N pga. en ringe udvaskningsreduktion (10
kg/ha); men budgetøkonomisk er det en positiv omkostningseffekt på grund af tilskuddet.

12

Ved annuisering af engangserstatningsbeløb på 80.000 kr/ha fås årlige erstatningsbeløb per ha i overkanten af det her
beregnede, og disse beløb omfatter landmændenes reservationspris for afskaffelse af arealerne, mens det her regnes med
at der ikke sker en ekspropriation men et krav om udtagning mod en erstatning for jordrentetabet. Ved ekspropriation
vil omkostningen således blive noget højere.
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Tabel 8.9. Opsamling på velfærdsøkonomisk og budgetøkonomisk omkostningseffektivitet, Mariager Fjord, virkemidler
beregnet enkeltvis.
Virkemiddel
Velfærd omk. kr./ha
Budget omk.
Velfærd omk. kr./kg
Budget omk.
kr./ha
N
kr./kg N
Øget udnyttelse af
99
81
25
21
husdyrgødningen
Reduceret norm,
99
81
25
21
yderligere 10 procent
Reduceret
1160
885
70
55
husdyrproduktion
Forbedret
0
0
0
0
foderudnyttelse
Efterafgrøder,
0
0
0
0
målretning
Efterafgrøder,
293
250
8
7
yderligere arealer
Udtagning i ådale
2900 til 6000
1180 til 2480
29 til 60
12 til 25
Udtagning højbund,
2100 til 5400
1200 (tab) til 121
39 til 100
0 til 22
skov
(gevinst)
Udtagning til græs
1100 til 4500
1415 (tab) til 112
110 til 450
0
(gevinst)

Omkostningseffektivitet ved scenarierne
Det er en del usikkerhed ved de beregnede omkostninger for alle tiltag. For de to første scenarier
skyldes det primært at omkostningerne ved øget udnyttelse er skønnet til samme niveau som
reduceret norm per kg N. Usikkerheden skyldes bl.a. at metoderne ved de foreslåede forøgelser af
udnyttelsen af husdyrgødningen ikke er specificerede (jf Økonomigruppens rapport).
Alle omkostninger er beregnet i velfærdsøkonomiske priser.
De beregnede omkostninger for scenarie ”Lav målsætning” (reduktion ca. 60 tons) fremgår af tabel
8.10.
Tabel 8.10. Beregnede omkostninger for scenarie ”Lav målsætning”.
Virkemiddel
Tons N reduceret
Ha
ved rodzonen
Foderudnyttelse
28
Ændret husdyrproduktion*
7
Arealreduktion
37
735
Skærpet udnyttelse af
50
husdyrgødning, 5 pct.
Målrettet anvendelse af
19
1700
efterafgrøder
Udtagning i ådale
10
100
I alt, SUM
Ca. 164

Kr./ha

Kr. i alt

0
1160
Ikke specificeret
99

0
508.000
Ikke specificeret
1.000.000

0

0

2900-6000

290.000-600.000
1.798.000 til
2.108.000

* 7 tons reduktion er omregnet til en reduktion på 438 DE (ud fra udvaskning på 16 kg/DE).

Af tabel 8.10 fremgår at scenariet ”Lav målsætning” vil koste mellem 1,8 og 2.1 mill kr. årligt.
Udvaskningsreduktionen er 151 tons. Dvs. at omkostningseffektiviteten for dette scenarie er mellem
11 og 14 kr./kg N.
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Tabel 8.11. Beregnede omkostninger for scenarie ”Høj målsætning”.
Virkemiddel
Tons N reduceret
Ha
Kr./ha
ved rodzonen
Foderudnyttelse
28
Ændret husdyrproduktion*
7
1160
Arealreduktion
37
735
Ikke specificeret
Skærpet udnyttelse af
101
99
husdyrgødning, 10 pct.
Målrettet anvendelse af
19
1700
0
efterafgrøder
Udtagning i ådale
25
250
2900-6000
Udtagning skovrejsning
13
250
2100-5400
I alt, SUM
237
* 7 tons reduktion er omregnet til en reduktion på 438 DE (ud fra udvaskning på 16 kg/DE).

Kr. i alt
508.000
Ikke specificeret
2.100.000
0
725.000-1.500.000
525.000 – 1.350.000
3.858.000- 5.458.000

Af tabel 8.11. ses, at scenariet ”Høj målsætning” vil koste mellem 3,9 og 5,5 mill. kr./år.
Udvaskningsreduktionen er 237 tons, dvs. omkostningseffektiviteten er mellem 16 og 23 kr./kg N
for dette scenarie.
.
Tabel 8.12. Beregnede omkostninger for scenarie ”lav målsætning”, udtagning.
Virkemiddel
Tons N reduceret
Ha
Kr./ha
ved rodzonen
Foderudnyttelse
28
Ændret husdyrproduktion*
7
1160
Arealreduktion
37
735
Ikke specificeret
Udtagning i ådale
55
550
2900-6000
Udtagning højbund (skov)
13
250
2100-5400
Udtagning erosion (græs)
1
25
1100-4500
Udtagning bræmmer
1
17
1100-4500
(græs)
I alt, SUM
142
842
* 7 tons reduktion er omregnet til en reduktion på 438 DE (ud fra udvaskning på 16 kg/DE).

Kr. i alt
508.000
Ikke specificeret
1.595.000 –3.300.000
525.000 – 1.350.000
27.500 –112.500
18.700 – 76.500
2.674.200 til 5.347.000

Af tabel 8.12. fremgår at scenariet ”Lav målsætning” med udtagning vil koste mellem 2,7 og 5,3
mill. kr. årligt. Den beregnede omkostning er derfor højere end for det andet scenarie med lav
målsætning, og omkostningseffektiviteten er 19 til 38 kr./kg N.
Tabel 8.13. Beregnede omkostninger for scenarie ”Høj målsætning”.
Virkemiddel
Tons N reduceret
Ha
ved rodzonen
Foderudnyttelse
28
Ændret husdyrproduktion*
7
Arealreduktion
37
735
Udtagning i ådale
110
1.100

Kr./ha
1160
Ikke specificeret
2900-6000

Udtagning højbund (skov)

28

550

2100-5400

Udtagning erosion (græs)
Udtagning bræmmer
(græs)
I alt, SUM

3
2

55
34

1100-4500
1100-4500

216

1739

Kr. i alt
508.000
Ikke specificeret
3.190.000 til
6.600.000
1.155.000 til
2.970.000
60.500 til 247.500
37.400 til 153.000
4.950.900 til
10.478.500
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* 7 tons reduktion er omregnet til en reduktion på 438 DE (ud fra udvaskning på 16 kg/DE).

Af tabel 8.13. fremgår at scenariet ”Høj målsætning” med udtagning vil koste mellem 4,9 mill. og
10,5 mill. kr. årligt. Den beregnede omkostning er også højere for dette scenarie end det andet
scenarie med ”høj” målsætning, og omkostningseffektiviteten er beregnet til 23 til 49 kr./kg N.
Afledte miljøeffekter
I økonomigruppens rapport er der beregnet værdien af, at virkemidlerne har afledte effekter fordi
virkemidlerne også reducerer ammoniak- og klimagasemmissioner. Der er også andre afledte
effekter på natur og landskab, men det er ikke fundet muligt at kvantificere disse effekter
konsistent for alle virkemidler, og de er derfor ikke opgjort.
Hvis de afledte effekter på ammoniak og klimagasser medtages ændres omkostningseffektiviteten
for virkemidlerne noget.
• For reducerede gødningsnormer og øget udnyttelse af husdyrgødningen reduceres
omkostningerne fra 25 til 19 kr./kg N, dvs. med 24 procent.
• For reduceret husdyrhold reduceres omkostningerne fra 71 til 54 kr./kg N, dvs. med 24 procent,
• For udtagningerne (vådområder) reduceres omkostningerne fra 29 til 21, dvs. med 28 procent,
og 27 procent for skov.
• For efterafgrøder reduceres omkostningerne fra 8 til 6 kr./kg N, dvs. med 25 procent.
Dvs. at omkostningen reduceres for alle virkemidler men mest for normreduktionen.
Udtagning ved braklægning – et alternativ
De udtagningsordninger der indgår i scenarierne er alle forholdsvis dyre i velfærdsøkonomiske
omkostninger. Scenariegruppen nævner muligheden for at udnytte mulighederne for frivillig og
målrettet anvendelse af braklægning langs arealer med højt prioriteret natur, samt ændringer af
braklægningsordningen, således at brakarealer kan afgræsses med henblik på natur- og
landskabspleje. Det er derfor også relevant at forudsætte at en del af udtagningen kan finansieres
med braklægningstilskud.
Der er fx mulighed for, at frivillig brak anvendes til at kompensere udtagning af bræmmer, højbund
og arealer i ådale. Der kan dog ikke modtages både braklægningstilskud og MVJ tilskud til de
samme arealer.
Braklægningstilskuddet er et årligt tilskud pr. ha, og den budgetøkonomiske pris er 2450 kr./år,
mens den velfærdsøkonomiske pris er 3.060, i det denne er multipliceret med nettoafgiftsfaktoren
på 1,25 for internationalt handlede varer. I den velfærdsøkonomiske beregning indgår hele
tilskuddet i beregningen da det er et tilskud der er fuldt finansieret af EU.
Mens de velfærdsøkonomiske jordrenter er negative for de øvrige udtagningsmetoder på trods af at
der er EU tilskud, så er resultatet mere positivt for brak, idet jordrenten ligger mellem 100 kr. i
indtægt og 3.000 kr. i omkostning. Men udvaskningsreduktionen er iht. Miljøgruppen også lav (20
kg/ha). Dog må det formodes at udvaskningseffekten fra braklægning vil afhænge af
arealanvendelsen inden braklægningen, og må derfor konkluderes, at braklægning har et potentiale
der kan konkurrere med de billigste virkemidler.
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De mest omkostningseffektive virkemidler i Mariager Fjord oplandet
Som det fremgår at tabel 8.9. er målretning af de eksisterende efterafgrødearealer et
omkostningseffektivt middel, men dette virkemiddel har en ret begrænset effekt, da det er
begrænset af omfanget af eksisterende efterafgrødearealer i Mariager Fjord oplandet (1600 ha, dvs.
en maksimal effekt på 19 tons N). Således kan virkemidlet kun anvendes til at opnå en reduktion på
19 tons. Dyrkning af efterafgrøder på nye arealer kan bringes i spil som regionalt virkemiddel, og
dette er det mest omkostningseffektive virkemiddel (8 kr./kg N) op til det punkt hvor der vil ske
sædskifteændringer. Dette er angivet til mellem 4 og 5000 ha for oplandet, dvs. en maksimal effekt
på mellem 5000*37 kg = 185 tons. Efter dette punkt vil efterafgrøderne blive dyrere, da de vil
gennemtvinge ændringer i afgrødevalget for hovedafgrøderne.
Herefter er udtagning til vådområder det mest omkostningeffektive til en omkostning mellem 29 og
60 kr./kg N, hvor det kan antages, at den lave omkostning vil gælde for de første vådområder,
stigende til den høje omkostning når grænsen for anlæggelsen af vådområder nærmer sig.
Regionale reduktioner i normerne med 10 procent ud over de nuværende 10 procent vil i princippet
være billigere end de sidste vådområder, men normreduktioner i regionalt afgrænsede områder vil
have nogle potentielle negative virkninger. Det skyldes, at skyggeprisen på kvælstoffet bliver højere
i områderne med reduceret norm end udenfor disse områder, hvilket vil motivere til ulovlige
handler med kvoterne mellem regulerede og uregulerede områder. Dette vil være meget svært at
kontrollere, og derfor er dette virkemiddel ikke at anbefale som regionalt virkemiddel.
Regionale krav om skærpet udnyttelse vil i princippet have den samme konsekvens, i og med at
dette krav vil virke som en nedsættelse af normen for husdyrbedrifter, hvorefter skyggeprisen på
gødningen vil stige for disse bedrifter. Dette vil også være meget svært at kontrollere, og derfor er
dette virkemiddel heller ikke at anbefale som regionalt virkemiddel
Efter vådområdepotentialet er brugt op, vil det billigste virkemiddel være at rejse skov, målt i
forhold til udvaskningseffekten. Det vil være billigere end at reducere husdyrproduktionen. Men er
der andre hensyn som fx lugt og reduktioner i ammoniak, kan reduceret husdyrhold overvejes i
stedet. Ved at vurdere omkostningen inklusive afledte effekter kan dette belyses. Mens
omkostningen for skov reduceres til 29 til 60 kr./kg N inklusive afledte effekter, reduceres den til
ca. 50 kr./kg N for reduceret husdyrhold. Dvs. at de billigste skovrejsningsprojekter bør iværksættes
før reduktioner i husdyrholdet.
Braklægning kan endvidere være billigere end de øvrige udtagningsordninger per kg N.
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Bilag
Bilag I. Arbejdsgruppens kommissorium
Kommissorium for arbejdsgruppe til gennemgang af virkemidler i en regionalt baseret
beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor- som led i forberedelsen af Vandmiljøplan
III
Baggrund
Regeringen ønsker at føre en aktiv miljøpolitik, som sikrer, at fremtidige generationer kan leve i et
rent miljø. Regeringens målsætning er at placere Danmark blandt de bedste til at nedbringe
forurening og nå de fastsatte miljømål på den økonomisk mest effektive måde. Endvidere er det et
erklæret mål, at den offentlige sektor skal gøres enklere, mere åben og mere lydhør overfor borgere
og virksomheder, ligesom reguleringen af den private sektor skal forenkles og administrative byrder
lettes.
Regeringen forbereder en implementering af EU's Vandrammedirektiv (2000/60/EF) med henblik
på at målrette den videre beskyttelse af vandmiljøet. Ifølge Vandrammedirektivet skal den
fremtidige regulering tage udgangspunkt i miljøtilstanden i det enkelte vandområde og belastningen
i oplandet til det enkelte vandområde. Den danske indsats vil følge de fælles beskyttelsesprincipper
og medvirke til at konkretisere beskyttelsen af det europæiske vandmiljø. Det indledende skridt er
at få defineret målsætningen for det enkelte vandområde. På baggrund af den fastlagte målsætning
fastsættes den maksimalt tilladelige tilførsel af kvælstof og fosfor til vandområdet. Derefter
udarbejdes indsatsplaner for oplandet, der skitserer hvilke tiltag, som skal til for at opnå den
fastsatte målsætning på den økonomisk mest effektive måde.
Vandrammedirektivet vil medvirke til at fastlægge rammerne for en fremtidig beskyttelse af
vandmiljøet og skal integreres i forbindelse med udarbejdelse af en Vandmiljøplan III.
For at tilvejebringe et grundlag for forhandlinger om Vandmiløplan III nedsættes 3 arbejdsgrupper.
Én arbejdsgruppe skal udarbejde en strategi for regulering af landbrugets fosforforbrug, en anden
arbejdsgruppe skal arbejde med generelle virkemidler. Nærværende arbejdsgruppe skal beskrive
virkemidler, der fokuserer på regionalt baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor.
Formål
Arbejdsgruppens formål er, med udgangspunkt i igangværende udviklingsarbejder vedr. principper
for fastsættelse af miljømål jævnfør vandrammedirektivets principper for regional baseret
beskyttelse af overfladevand mod kvælstof og fosfor:
•

At udarbejde principper for afgrænsning af indsatsoplande og udvikling af principper for
anvendelse af virkemidler i udarbejdelse af indsatsplaner, som vil være nødvendige for at
nå de fastsatte miljømål.

Arbejdet fokuseres på beskyttelse af overfladevand. I områder med særlige drikkevandsinteresser
samt i områder med drikkevandsinteresser er der iværksat en grundvandsbeskyttelsesindsats i amter
og kommuner. Grundvandsbeskyttelse vil indgå i arbejdet, hvor det er relevant.
Opgaver.
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Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for virkemidler i
forbindelse med gennemførelse af en regional baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og
fosfor. Arbejdsgruppen skal udarbejde en teknisk rapport.
Arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i det igangværende arbejde med at tilvejebringe principper
for at fastsætte miljømål for vandområderne med henblik på at kunne opfylde
Vandrammedirektivet, herunder typeopdeling af vandområder og fastsættelse af typespecifikke
referencetilstande. Tanken er, at vanddistriktsmyndigheden fremover skal kunne operere med
præcise krav til miljøtilstanden i form af biologiske, fysiske eller fysisk/kemiske kvalitetskriterier.
For at kunne beskrive relevante regionale virkemidler vil der i arbejdsgruppen skulle tilvejebringes
principper for anvendelsen af virkemidler i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner til
opfyldelse af målsætninger. Der skal således tilvejebringes retningslinier for afgrænsning af de
relevante indsatsoplande, og det skal beskrives hvilke virkemidler, der kan tænkes anvendt for, at de
enkelte vandtyper kan opfylde deres målsætning.
Som led heri skal mulighederne for en bedriftsorienteret- og oplandsbaseret indsats vurderes,
herunder potentialet for at opstille handleplaner opbygget omkring et grønt regnskab, hvor der
blandt andet er fastsat referencetal (måltal) for maksimalt overskud af næringsstoffer. Der skal heri
indgå en beskrivelse af baggrunden for årsagerne til de store forskelle i kvælstoftabet, der er inden
for de forskellige bedriftstyper og mulighederne for fastsætte referencetal for forskellige
bedriftstyper.
Arbejdsgruppen skal i relation til kvælstoftab inddrage såvel udvaskning som
ammoniakfordampning herunder i relation til regionale virkemidler bl.a.:
− udforme et oplæg til en strategi for en bedriftsorienteret indsats overfor landbrugets kvælstoftab
− udforme retningslinier for fastlæggelse af bedste landbrugspraksis for forskellige bedriftstyper,
− belyse konsekvenserne ved at hæve udnyttelsesprocenterne for kvælstof i husdyrgødning til
bedste praksis for det pågældende staldsystem,
− belyse mulighederne for at udvikle staldsystemer og metoder til gødningshåndtering, der både
kan sikre en høj husdyrvelfærd og en høj udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen,
− belyse virkemidler til nedsættelse af kvælstoftabet fra kvægbrug.
De forskellige virkemidler skal vurderes for deres:
• Miljømæssige konsekvenser, herunder eventuelle uønskede sideeffekter
• Forenklingspotentiale samt lettelse af administrative byrder, herunder hvorvidt eksisterende
reguleringer kan afvikles
• Samfundsøkonomiske konsekvenser
• Statsfinansielle konsekvenser
• Erhvervsøkonomiske konsekvenser
• Administrative konsekvenser
• Regionaløkonomiske konsekvenser
Spørgsmålet om beskyttelsen af de kvælstoffølsomme naturområder er omdrejningspunktet i det
naturpolitiske oplæg som regeringen fremlagde i august måned. Regeringen vil fremlægge en
handlingsplan for biologisk mangfoldighed, som bliver den overordnede ramme for den fremtidige
indsats for naturbeskyttelsen. Regeringen vil i sammenhæng hermed se nærmere på de problemer,
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der knytter sig til beskyttelse af særligt sårbare naturområder mod forurening med bl.a. ammoniak
fra landbrugsproduktionen.
Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdets tilrettelæggelse
Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra:

•

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

•

Miljøministeriet

•

Finansministeriet

•

Amtsrådsforeningen

•

Kommunernes Landsforening

•

Op til tre repræsentanter fra de grønne organisationer

•

Op til tre repræsentanter fra erhvervets organisationer

Formandsskabet varetages af Miljøministeriet.
Arbejdsgruppen kan nedsætte diverse tekniske undergrupper efter behov. Her vil Danmarks
Jordbrugsforskning, Fødevareøkonomisk Institut og Danmarks Miljøundersøgelser være centrale
deltagere i arbejdet. Deres opgaver vil blandt andet omfatte udrednings- og analyseopgaver i
forbindelse med afdækning af virkemidler, miljøkonsekvensvurderinger, økonomiske
konsekvensanalyser for erhverv og samfund.
Arbejdet igangsættes september 2002 og afrapportering skal ske senest september 2003.
Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdets tilrettelæggelse
Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra:

Deltagere:
Formand for arbejdsgruppen kontorchef Søren S. Kjær, Miljøministeriet
Vicedirektør Jørgen Dan Petersen, Amtsrådsforeningen
Vicedirektør Niels Peter Nørring, Landboforeningerne (nu Dansk Landbrug)
Afdelingschef Ole Bjørn Johansen, Dansk Familielandbrug (nu Dansk Landbrug), som er afløst af
erhvervspolitisk konsulent Johnny M. Andersen
Afdelingschef Sybille Kyed, Økologisk Landsforening
Fuldmægtig Flemming Pedersen, Finansministeriet
Agronom Mads Leth-Petersen, Miljøministeriet
Chefkonsulent Jacob H. Simonsen, Kommunernes Landsforening, som er afløst af chefkonsulent
Helene Sneftrup Jensen
Videnskabelig medarbejder Peter Blanner, WWF
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50 kg N/ha
9 kg N/ha

20 kg N/ha

50/38 kg N/ha

100 kg N/ha

37 kg N/ha

Effekt kg N/ha
12 kg N/ha

13,5 kg N/DE

10 % (650 ha)
20 % (1300 ha)
40 % (2600 ha)
10 % (7.000 ha)
20 % (14.000 ha)
40 % (28.000 ha)
10 % (7.000 ha)
20 % (14.000 ha)
40 % (28.000 ha)
10% (110 ha)
10 % (200 ha)

3200 ha
(nuværende areal
med 6 %
efterafgrøder)
6.000 ha

10 % Point
20 %Point
10 % (6200 DE)
20 %
40 %

Ca. 65
Ca. 130
Ca. 260
Ca. 290
Ca. 556
Ca. 1088
Ca. 140
Ca. 280
Ca. 560
Ca. 6
Ca. 2

Ca. 222

Ca. 65
Ca.130
Ca. 260
Ca. 178
Ca.278
Ca. 544
Ca. 70
Ca. 140
Ca. 280
Ca. 6
Ca. 1

Ca. 111

Ca. 19

Ca. 23

Ca. 45
Ca. 38

Ca. 173
Ca. 331
Ca. 47
Ca. 95
Ca. 189

Ca.346
Ca.661
Ca. 95
Ca. 189
Ca. 379

Ca. 5
Ca. 9
Ca. 18
Ca. 49
Ca. 98
Ca. 196
Ca. 0
Ca. 0
Ca. 0
Ca. 1
Ca. 0,1

0

0

Ca. 59

Ca. 23
Ca. 46
Ca.137
Ca. 274
Ca. 548

+++

+

2)++

+++

2)+

2)+

+

++

Reduceret
Natur 1)
Reduktion i kvælstof- Reduceret
afstrømningen via
ammoniakemissio fosfortab til
vandmiljøet
vandløb -tons N ved n – tons NH3-N
retention på 50%
Ca 51
Ca. 7
+
Ca. 101
Ca. 13

2) Den positive effekt i forhold til reduceret fosfortab til vandmiljøet er under forudsætning af udtagning i risikoområder.
Tabel 2. Estimeret reduktionspotentiale for ammoniakemission og nitratudvaskning ved anvendelse af staldteknologi, biogasbehandling og gyllenedfældning.

1) Disse vurderinger er ikke revurderede

Reduceret N-norm i forhold til
nuværende norm
Reduceret husdyrproduktion i
forhold til nuværende på 62.000
DE
Øget foderudnyttelse
Arealrelaterede
Målretning af eksisterende 6 %
efterafgrøder til arealer som
modtager husdyrgødning (og evt.
JB 1-3)
Målrettet etablering af
efterafgrøder på husdyrbrug med
udgangspunkt i et potentiale på
6.000 ha
Udtagning af arealer i omdrift i
ådale/vådområder (med udgp. i at
der kan etableres 5.400 ha )
Udtagning på højbund
/drikkevand (% af
landbrugsarealet i opland)
Yderligere omlægning til
Økologisk Jordbrug (% af
landbrugsarealet i opland)
Bræmmer, + 5 m
MVJ-ordninger

Yderligere skærpelse af krav til
udnyttelse af N i husdyrgødning

Reduktion i
kvælstofudvasknin
g fra rodzonen tons N
5 % point
Ca. 101
10%point
Ca. 202

Yderligere
anvendelse af
virkemidlet

Bilag II Scenarier for Odense Fjord . Tabel 1. Oversigt over effekter tilknyttet de enkelte potentielle virkemidler.

Gødningsrelaterede

+

++.

+++

++

+

+
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++

+

+

++

++

+

+

+++

Klima 1)

Nedfældning af gylle

Biogasbehandling af den del af
husdyrgødningen, som pt. Ikke behandles

V-formede gyllekanaler i svinestalde (30 %
reduktion af ammoniakfordampningen)

V-formede gyllekanaler i kvægstalde (30 %
reduktion af ammoniakfordampningen)

Luftvasker/scrubber i svinestalde
(80 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Staldseparering i svinestalde
(50 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Køling af gylle i svinestalde
(35 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Skrabere i kvægstalde
(50 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Forsuring i svinestalde
(60 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Forsuring i kvægstalde
(70-75 % reduktion af
ammoniakfordampningen)

Teknologi

10 %
20 %
40 %
100 %
10 %
20 %
40 %
100 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10%(300 tons N)
20%(710 tons N)
40%(1420 tons N)
10% (283 tons N)
20% (567 tons N)
40% (1134 tons N)

Andel af
husdyrgødningen,
som teknologien
anvendes på
Tons N/år
-5
-10
-20
-50
-12
-25
-50
-125
-1
-2
-3
-3
-6
-11
-4
-8
-16
-8
-16
-32
-0,5
-1
-2
-2
-5
-10
7
13
26
-3
-6
-11

Skønnet reduktion af
nitatudvaskningen alt
andet lige
2
3
7
17
4
8
17
42
0,2
1
1
1
2
4
1
3
5
3
5
11
0,2
0,4
1
1
2
3
25
49
98
1
2
4

Skønnet reduktion i
nitratudvaskningen ved en
reduktion af gødningstilførslen
svarende til det øgede NH4
indhold i gyllen tons N
Reduceret
fosfortab
til vandmiljøet

20
40
80
201
50
101
202
504
3
7
13
11
23
45
16
32
65
32
64
129
2
5
9
10
19
39
Sandsynligvis
+
svagt øget (fordeling)
emission
11
+ (på
23 erosionstrue
45 de arealer)

Reduceret
ammoniak
emission.
Tons NH3N/år
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++

+

+

+++

++

+

++

++

++

Natur 1)

+++

+

+

+

+

Klima 1)

37 kg N/ha

Effekt kg N/ha
12 kg N/ha

16 kg N/DE

10 % (100 ha)
20 % (200 ha)
40 % (400 ha)
10 % (3500 ha)
20 % (7000 ha)
40 % (14.000 ha)
10 % (3500 ha)
20 % (7000 ha)
40 % (14.000 ha)

1600 ha
(nuværende areal
med 6 %
efterafgrøder)
4.500 ha

10 % (3500 DE)
20 %
40 %

10 % Point
20 %Point

Ca. 10
Ca. 20
Ca. 40
Ca. 175
Ca. 350
Ca. 700
Ca. 70
Ca. 140
Ca.280

Ca. 167

Ca. 10
Ca.20
Ca. 40
Ca.89
Ca.179
Ca. 357
Ca. 36
Ca. 71
Ca. 143

Ca. 85

Ca. 10

Ca. 14

Ca. 28
Ca. 19

Ca. 33
Ca. 66
Ca. 132

Ca. 82
Ca. 153

Ca. 65
Ca. 130
Ca. 260

Ca.160
Ca.304

Ca. 1
Ca. 1
Ca. 3
Ca. 25
Ca. 49
Ca. 98
0
0
0

0

0

Ca. 34

Ca.105
Ca. 210
Ca. 420

Ca. 10
Ca. 20

+++
++.
+

2)++
+

++

+

+

+++

2)+

2)+

+

++

1) Disse vurderinger er ikke revurderede 2) Den positive effekt i forhold til reduceret fosfortab til vandmiljøet er under forudsætning af udtagning i risikoområder.
Tabel 2. Estimeret reduktionspotentiale for ammoniakemission og nitratudvaskning ved anvendelse af staldteknologi, biogasbehandling og gyllenedfældning

Udtagning af arealer i omdrift i
100 kg N/ha
ådale/vådområder (med udgp. i at
der kan etableres 1000 ha )
Udtagning på højbund
50 kg N/ha
/drikkevand (% af
landbrugsarealet i opland)
Yderligere omlægning til
20 kg N/ha
Økologisk Jordbrug (% af
landbrugsarealet i opland)

Reduceret husdyrproduktion i
forhold til nuværende på 35.000
DE
Øget foderudnyttelse
Arealrelaterede
Målretning af eksisterende 6 %
efterafgrøder til arealer som
modtager husdyrgødning (og evt.
JB 1-3)
Målrettet etablering af
efterafgrøder på husdyrbrug med
udgangspunkt i et potentiale på
4-5.000 ha

Reduceret N-norm i forhold til
nuværende norm

Yderligere skærpelse af krav til
udnyttelse af N i husdyrgødning

Reduktion i
Skønnet reduktion i
Reduceret
Reduceret
Natur 1)
kvælstofudvaskning kvælstofafstrømningen ammoniakemission fosfortab til
fra rodzonen -tons N via vandløb -tons N
– tons NH3-N
vandmiljøet
ved retention =49%
5 % point
Ca. 56
Ca 28
Ca. 3
+
10%point
Ca. 111
Ca. 57
Ca. 7

Yderligere
anvendelse af
virkemidlet

Bilag III Scenarier for Mariager Fjord. Tabel 1. Oversigt over effekterne tilknyttet enkelte virkemidler.

Gødningsrelaterede
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++

+

+

++

++

+

+

+++

Klima 1)

Nedfældning af gylle

Biogasbehandling af den del af
husdyrgødningen, som pt. Ikke behandles

V-formede gyllekanaler i svinestalde (30 %
reduktion af ammoniakfordampningen)

V-formede gyllekanaler i kvægstalde (30 %
reduktion af ammoniakfordampningen)

Luftvasker/scrubber i svinestalde
(80 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Staldseparering i svinestalde
(50 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Køling af gylle i svinestalde
(35 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Skrabere i kvægstalde
(50 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Forsuring i svinestalde
(60 % reduktion af ammoniakfordampningen)

Forsuring i kvægstalde
(70-75 % reduktion af
ammoniakfordampningen)

Teknologi

Andel af
Skønnet reduktion af
husdyrgødningen, som nitatudvaskningen alt
teknologien anvendes andet lige
på
Tons N/år
10 %
20 %
40 %
100 %
10 %
20 %
40 %
100 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10 %
20 %
40 %
10%(300 tons N)
20%(710 tons N)
40%(1420 tons N)
10% (158 tons N)
20% (316 tons N)
40% (632 tons N)
-7
-14
-28
-71
-6
-12
-25
-62
-1
-2
-5
-1
-3
-6
-2
-4
-8
-4
-8
-16
-1
-2
-3
-1
-2
-5
5
9
18
-2
-3
-7

Skønnet reduktion i
nitratudvaskningen ved en
reduktion af gødningstilførslen
svarende til det øgede NH4
indhold i gyllen tons N
2
5
9
24
2
4
8
21
0,4
1
2
0,4
1
2
1
1
3
1
3
5
0,3
1
1
0,4
1
2
15
30
60
1
1
2

27
54
108
270
24
47
94
236
4
9
18
5
11
21
8
15
30
15
30
60
3
6
12
5
9
18
Sandsynligvis
svagt øget
emission
6
12
25

Reduceret
ammoniak
emission.
Tons NH3-N/år

+ (på erosionstruede
arealer)

+
(fordeling)
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++

+

+

+++

++

+

++

++

++

Reduceret
Natur 1)
fosfortab til
vandmiljøet

+

+

+

+

+++

Klima 1)

