
 

 

 

 

 

 

 

En vigtig forudsætning for at realisere fødevare- og landbrugssektorens potentiale er en 

bæredygtig forøgelse af råvaregrundlaget. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal 

sikres gode rammevilkår for landbruget, som gør det muligt for erhvervet at arbejde sig ud 

af krisen. Og her står den generelle miljøregulering af landbruget i vejen.  

Kravene om reducerede gødskningsnormer, randzoner og efterafgrøder tager hverken højde for, 

hvor miljøproblemerne er størst, eller hvilken effekt indsatsen har lokalt. Samtidig stiller kravene 

ufleksible rammer for landmandens drift – og det koster landbruget 1,4-1,9 mia. kroner om året. 

Aftaleparterne er derfor enige om at erstatte de nuværende generelle regler med målrettede 

indsatser og målrettet regulering.  

 

     

Sådan skal fødevare- og landbrugspakken øge råvaregrundlaget: 

 

  Fjerne krav om randzoner og flere efterafgrøder 

- Ophæve randzoneloven og gøre randzoner til et frivilligt virkemiddel. 

- Undlade at gennemføre krav om yderligere 60.000 hektar efterafgrøder. 

 

  Gødskningsloven 

- Udfase de reducerede kvælstofnormer, som i dag er på ca. 20 procent i forhold til økonomisk 

optimal anvendelse. Udfasningen planlægges at ske med 2/3 hurtigst muligt i indeværende 

dyrkningssæson 2015/16 og den resterende 1/3 i dyrkningssæsonen 2016/17. 

 

  Kompenserende miljøtiltag 

- Ændre muligheden for at udlægge brak, lavskov og frivillige randzoner, så disse virkemidler 

ikke både tæller med i opfyldelse af det nationale krav om efterafgrøder og EU’s krav om 

såkaldt miljøfokusareal. 

- Lancere forpagtningsordning fra 2017, der skal resultere i udlægning af flere efterafgrøder. 

- Iværksætte og finansiere frivillige kollektive virkemidler som vådområder, minivådområder og 

skovrejsning. 

 



  Handlingsplan for målrettede tiltag og regulering 

- Indfase en ny målrettet regulering fra 2018, der differentierer, hvor meget kvælstof en bedrift 

må udlede afhængig af geografisk placering, med frihed til at vælge hvilke 

kvælstofreducerende tiltag der anvendes på bedriften. Herunder en kompensationsordning for 

målrettet regulering.  

 

  Ændret jordbearbejdning 

- Udvide muligheden for dispensation fra forbud mod jordbearbejdning, så arealer med 

produktion af roer, tung lerjord og høst af majs på sandjord kan undtages fra forbuddet. 

 

  Virkemidler uden for dyrkningsfladen 

- Afsætte 29 mio. kroner til forskning i mere avancerede minivådområder og andre virkemidler 

som for eksempel muslingebrug, udplantning af ålegræs, iltning mv. 

- Afsætte 20,4 mio. kroner til etablering af et stenrev i Limfjorden. 

 

  Harmonikrav for slagtesvin hæves til EU-niveau 

- Hæve harmonikravet for slagtesvin fra 1,4 til 1,7 dyreenheder pr. hektar jord. Ved omlægning 

bliver der taget stilling til den nødvendige fosforregulering. 

 

  Ny husdyrregulering 

- Adskille regulering af staldanlæg og markarealer, så anlægsreguleringen bliver rettet mod 

output. 

 

  Smidigere husdyrgodkendelser 

- Indføre et loft for sagsbehandling af miljøgodkendelse af husdyrbrug på 6 måneder. 

- Overvåge sagsbehandlingstiderne i kommunerne via halvårlige statistikker. 

- Styrke vejledningen af kommunerne og forbedre kortlægningen af ammoniakfølsom natur. 

 

  Dansk akvakultur i vækst 

- Lancere en vækstplan for akvakultur, der understøtter vækst og strukturudvikling i 

sektoren. Med vækstplanen afsættes inden for vandplansområderne en supplerende 

kvælstofkvote til sektoren med 43 tons kvælstof til kystnære havbrug og 380 tons kvælstof til 

dambrug. Derudover skal der skabes mulighed for at anlægge nye havbrugsproduktioner, der 

kan anvende op til 800 tons kvælstof. 

 

  Stabile rammer for erhvervet og kvælstofindsatsen 

- Med denne politiske aftale om rammerne for landbrugserhvervet sikres stabile rammer for 

erhvervet og kvælstofindsatsen. 

 

 

 


