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Bilag 27 – Opsamling på tema 2 om næringsstof- og klimaregulering
Baggrund
Der er i perioden fra den 11. til den 26. februar 2021 afholdt i alt ni tekniske møder inden for temaet om
næringsstof- og klimaregulering. De ni møder har omhandlet de tematikker, som fremgår af tabel 1, og
hvortil der er udleveret en række bilag. Til alle møder er oplægsholdernes slideshows delt med
mødedeltagere. Slideshows samt bilag kan desuden tilgås her. Deltagerkredsen på møderne var
fødevareministeren, miljøministeren samt landbrugs- og fødevareordførere samt andre relevante
ordførere fra de politiske partier.
Tabel 1
Mødeoversigt for teknisk spor 2 – næringsstof- og klimaregulering
Møde nr. og tema

Tidspunkt

Oplægsholdere

Udsendt
baggrundsmateriale

1. Værktøjer til grøn omstilling

Torsdag
d. 11. februar

2. Indledende gennemgang af
målsætninger og direktivforpligtelser

Tirsdag
d. 23. februar

3. Fra mark til luft og fjord

Tirsdag
d. 23. februar

4. Marine virkemidler

Onsdag
d. 24. februar

Aarhus Universitet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri
Miljøministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri
Miljøstyrelsen
GEUS
SEGES
Aarhus Universitet
DTU AQUA
Skive Kommune

5. Målbelastning og fagligt grundlag

Onsdag
d. 24. februar

DHI
Miljøstyrelsen

6. Virkemidler og regulering

Onsdag
d. 24. februar

7. Hvad skal fremtidens regulering
kunne?

Torsdag
d. 25. februar

8. Andre vandmiljøindsatser

Torsdag
d. 25. februar

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Bilag 12. Faktaark,
miljøfarlige forurenende
stoffer
Bilag 13. Faktaark, vandløb
og søer

9. Udledninger og tab af næringsstoffer
gennem husdyrproduktionen

Fredag
d. 26. februar

Aarhus Universitet

Intet.

Aarhus Universitet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri
Miljøministeriet
Landbrug & Fødevarer
SEGES
Aarhus Universitet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri

Intet.

Intet.

Intet.
Bilag 10. Faktaark marine
virkemidler
Bilag 9. Faktaark,
indsatsbehov fosfor og
kvælstof
Intet.

Bilag 11. Faktaark,
klimaregnskaber på
bedriftsniveau

I de følgende afsnit opsummeres kortfattet det centrale indhold, der er præsenteret eller efterspurgt i
forbindelse med de tekniske møder, eller som er efterspurgt ved skriftlig anmodning fra ordførerne.
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Møde 1. Værktøjer til grøn omstilling
På første møde var fokus på den centrale sammenhæng mellem klima- og næringsstofudfordringerne.
På mødet blev de naturvidenskabelige sammenhænge mellem landbrugets produktion og påvirkningen
af klimaet og miljøet beskrevet i et oplæg fra Aarhus Universitet. Herefter holdt Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et oplæg, der beskrev de overordnede muligheder, der er for at håndtere
den videre grønne omstilling af landbruget gennem en kombination af tilskudsordninger, regulering,
forbrugerdrevet omstilling mv., samt forsknings- og udviklingsindsatser.
Næringsstoffer som kvælstof og fosfor og jordens kulstofindhold er afgørende for landbrugets
produktion og derved indtjening. Som del af landbrugets produktion, tabes disse næringsstoffer i større
eller mindre grad til luften og til vandmiljøet. Omfanget af næringsstoffer som tabes afhænger af
aktiviteterne på landbrugsbedriften. Det kommer f.eks. an på, hvordan stalden er indrettet, hvordan
gødningen håndteres og hvilke afgrøder, der dyrkes. Det afhænger samtidigt af lokale forhold, bl.a.
jordtypen, tilstedeværelsen af ammoniakfølsomme naturområder og placeringen af f.eks.
minivådområder, som tilbageholder en del af det kvælstof, der ellers ville ende i vandmiljøet. Et centralt
aspekt i at adressere landbrugets grønne udfordringer i forhold til miljø og klima er derfor, at
landbrugerne skal have de rette værktøjer og incitamenter til at mindske tabet af næringsstoffer.
Inden for kulstofkredsløbet tabes drivhusgassen metan via dyrenes fordøjelse og via håndtering af
husdyrgødning. CO2 tabes primært på grund af omsætning af jordens organiske materiale til luften bl.a.
fra kulstofrige lavbundsjorde. På mineraljord kan der lagres CO2 i jorden bl.a. ved tilførsel af planterester
eller husdyrgødning.
I kvælstofkredsløbet betyder gødningsanvendelsen på marken, at nitrat tabes til vandmiljøet og naturen,
hvor det i vandmiljøet er en af de væsentligste påvirkninger af tilstanden især for kystvande. Lattergas
tabes til luften bl.a. som følge af tilførslen af kvælstof til marken og omsætning af planterester i jorden.
Ammoniak tabes fra bl.a. staldanlæg og gylletanke med luftbåren forurening af vandmiljø og negativ
påvirkning af mennesker og sårbare naturområder til følge. Det er vigtigt at bemærke, at det er i
landbrugerens interesse at udnytte en større del af næringsstofferne, for derved at opnå et øget udbyttet
fra afgrøderne.
Møde 2. Indledende gennemgang af målsætninger og direktivforpligtelser
På andet møde holdt Miljøministeriet oplæg om direktivforpligtelserne og målsætningerne på
vandmiljøområdet, mens Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri holdt oplæg om målsætninger
på klimaområdet.
Vandmiljø
Med vandrammedirektivet er Danmark forpligtet til at sikre god tilstand i vandløb, kystvande, søer og
grundvand. Direktivet trådte i kraft i 2000 og med frist for opnåelse af mål for vandområdernes tilstand
i december 2015. Dog har der været mulighed for fristforlængelse til december 2027. Direktivet er indtil
videre blevet implementeret gennem to vandområdeplanperioder, 2009-2015 og 2015-2021. Kvælstof
er en væsentlig påvirkning af tilstanden i særligt kystvandene og indsatser til reduktion af udledningen
indgår derfor også som en del af vandområdeplanerne. Ud over reduktion af udledningen af
næringsstoffer, kræver efterlevelse af vandrammedirektivet også fokus på de øvrige væsentlige
påvirkninger af vandmiljøet, som f.eks. vandløbenes fysiske forhold og miljøfarlige stoffer.
Derudover er Danmark gennem nitratdirektivet forpligtet til at nedbringe vandforurening forårsaget
eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget, og at forebygge yderligere forurening af denne
art. Direktivets målsætninger er at beskytte grundvand samt beskytte overfladevandets økologiske
kvalitet, herunder med henblik på at begrænse eutrofiering.
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Vandrammedirektivet og nitratdirektivet spiller således sammen omkring målsætningerne på
vandmiljøområdet.
Klima
Klimaloven indeholder en målsætning om, at Danmarks samlede drivhusgasudledninger i 2030 skal
være nedbragt med 70 pct. i forhold til 1990. Samtidig skal der vedtages strategier for de respektive
sektorer med indikatorer, så vi kan følge udviklingen. Der er i dag ingen specifik klimaregulering af
landbruget i Danmark. En række af de aktiviteter, som er årsag til landbrugets drivhusgasudledninger,
er dog i dag reguleret i kraft af bl.a. kvælstof- og ammoniakreguleringen. Det gælder blandt andet den
målrettede regulering af landbrugets kvælstoftab. I EU reguleres landbrugets udledninger af
drivhusgasser indirekte af Byrdefordelingsforordningen.
Med mindre der iværksættes yderligere tiltag, forventes landbrugets drivhusgasudledninger i 2030 at
udgøre ca. 16 mio. tons CO2-ækvivalenter, svarende til mere end en tredjedel af Danmarks samlede årlige
drivhusgasudledninger i 2030 (jf. basisfremskrivningen 2020). Derfor er der brug for, at der
iværksættes nye tiltag, som sikrer væsentlige reduktioner i landbruget, hvis Klimalovens 70-pct.
målsætning skal nås.
Møde 3. Fra mark til luft og fjord
På det tredje møde i forløbet blev der holdt oplæg om emnerne kvælstofretention og et nyt
retentionskort, målinger af drænvand samt lattergastab fra marken.
Kvælstofretention
Sammenligner man den mængde kvælstof, der udvaskes fra markerne, med den mængde, der udledes
til havet, ses en forskel, som betegnes kvælstofretentionen. Sagt enkelt kan kvælstofretentionen siges at
beskrive et områdes evne til at omsætte kvælstof på vejen fra mark til fjord ved omdannelse af kvælstof
i vandet til luftformig kvælstof, som bl.a. er kendt fra vådområder. Retentionens størrelse varierer
geografisk og afgøres af mange faktorer. Jo højere retentionen er lokalt, jo mindre kan udvaskningen fra
marken alt andet lige ventes at være.
Figur 1. Transport og omsætning af kvælstof fra mark til fjord

Kilde: GEUS
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Retentionen i Danmark fastsat for ca. 3.200 områder (ID15-områder), som i gennemsnit er 1.500 ha
store. På landsplan er retentionen ca. 70 pct., men varierer mellem ca. 20 og 80 pct. Retentionen er
bestemt med en sikkerhed på 15-20 pct.-point.
Effekten af virkemidler afhænger af, om de placeres i områder med høj eller lav retention. Af hensyn til
omkostningseffektiviteten bør indsatser i højere grad målrettes de steder, hvor der udledes mest
kvælstof, og hvor den naturlige retention er lav. Hvis der kan etableres grundlag for en fremtidig mere
detaljeret kortlægning af kvælstoftilbageholdelsen på en skala med højere opløselighed end ID15oplandsniveau, vil det alt andet lige kunne forbedre mulighederne for at målrette indsatserne.
På den tekniske gennemgang redegjorde GEUS for et nyt koncept til målrettet beregning af
kvælstoftilbageholdelsen på markskala. Konceptet er udviklet gennem MapField-projektet, og målet er
at kunne kortlægge undergrundens beskaffenhed med relativ stor nøjagtighed, hvilket er afgørende for
præcise forudsigelser af vandets og kvælstoffets vej og omsætning fra den enkelte mark. I projektet
indgår flere overvågningsområder fra det nationale Landovervågningsprogram (LOOP). Herved
udnyttes den synergi, der ligger i, at der fra LOOP-områderne findes lange tidsserier af måledata, som
kan bruges til validering af modelopstillingen i MapField, og at der samtidigt leveres en mere detaljeret
kortlægning af disse områder. Konceptet i MapField er fortsat under udvikling og kun afprøvet inden
for relativt begrænsede geografiske områder.
Figur 2: Eksempel på detaljeret kortlægning af kvælstofretention inden for et ID15-opland

Kilde: GEUS

GEUS angav omkostningerne ved den detaljerede kortlægning af kvælstoftilbageholdelsen til værende
mellem 980-1.060 kr. pr. ha. En kortlægning af hele landbrugsarealet vil derfor være behæftet med
væsentlige omkostninger. Derfor arbejdes der i projektet også med udvikling af et prioriteringsværktøj
for udvælgelse af ID15-oplande, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at starte en mere detaljeret
kortlægning. Her kan f.eks. indsatsbehovet og den forventede forskel i retentionen i de enkelte ID-15oplande indgå som kriterier.
Førend metoder til en mere detaljeret kortlægning af kvælstofretentionen vil kunne implementeres i
reguleringen, er der behov væsentlige faglige og administrative afklaringer, herunder hvordan en
detaljeret kortlægning kan spille sammen med det nationale retentionskort. Dette ville f.eks. kunne ske
gennem lokale pilotprojekter, som vil kræve særskilt finansiering.
Målinger af drænvand
Bl.a. på baggrund af et GUDP-projekt om emissionsbaseret kvælstofregulering, som er gennemført i
samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet og GEUS, redegjorde SEGES for potentialerne ved
drænvandsmålinger i en reguleringssammenhæng.
Dræning af jorden har først og fremmest betydning for dens egnethed til planteproduktion, men har
også stor betydning for omsætning af næringsstoffer i jorden og for de mekanismer, der styrer
transporten af vand og næringsstoffer fra marken og frem til vandløb, søer og kystvande. Når jorden
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vandmættes, mindskes luftskiftet mellem jorden og atmosfæren. Ilt bliver mindre tilgængeligt, hvilket
hindrer afgrødernes rødder i at vokse og optage næringsstoffer. Vandmætning over længere tid er derfor
skadeligt for mange afgrøder. Denne viden om betydningen af vandmætning i jorden førte allerede på
et tidligt tidspunkt til, at man i landbrugsmæssig sammenhæng begyndte at sænke vandspejlet i de øvre
jordlag gennem dræning. Ca. 52 pct. af det dyrkede areal eller ca. 1,3 mio. ha vurderes at være drænet i
Danmark.
Figur 3: Drænet areal i Danmark

Kilde: Aarhus Universitet

Måling af vand- og stoftransport i dræn kan være et bidrag til at bestemme kvælstofudledningen fra
dyrkede arealer, men kan samtidig ikke stå alene. Vand, der strømmer via dræn, kommer ofte fra mindre
arealer, hvorimod målinger i vandløb integrerer over meget større arealer, der kan indbefatte flere
bedrifter. Hvis drænmålinger skal skal kunne bidrage til opgørelser af kvælstofbelastningen er det
afgørende, at drænvandet repræsenterer de lokale forhold. Derfor er det et helt centralt punkt for at
kunne bruge drænmålinger, at der kan foretages en afgrænsning af det opland, der bidrager med vand
til drænet. Vandet, der strømmer i drænene, er ikke nødvendigvis kun dannet af den nedbør, der
nedsiver igennem jorden, men kan også være indstrømmende grundvand fra et større opland.
Hvis målinger af kvælstoftransporten i dræn skal være retvisende, er det ikke tilstrækkeligt at kunne
redegøre for den del af kvælstofudvaskningen fra en mark, der strømmer af via drænene. Det er
nødvendigt også at have kendskab til den del, der strømmer forbi drænene, samt hvor stor omsætningen
af kvælstof er i grundvandet. Det er derfor begrænsninger på, hvordan drænmålinger vil kunne
anvendes, og samtidig er der krav til målinger, prøvetagningstidspunkt og frekvens samt opgørelse af
arealets samlede kvælstoftransport. Dertil kommer, at måling af drænafstrømning og vandanalyser kan
være dyre at foretage afhængigt af det nødvendige antal af drænstationer på den enkelte bedrift.
På denne baggrund konkluderede SEGES, at en kvælstofregulering ud fra drænmålinger ikke er en
farbar vej, og at en udledningsbaseret regulering i stedet bør baseres på en model og beregninger ud fra
viden om den enkelte bedrift. Sikres de rette faglige forudsætninger kan drænmålinger dog være et
værktøj som bidrager til at opgøre effekten af lokalt målrettede virkemidler.
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Lattergastab fra marken
Københavns Universitet redegjorde for forholdene omkring lattergastabet fra marken. Hovedparten af
landbrugets lattergasudledning kommer fra gødningshåndtering, det vil sige primært fra udbringning
af gødning på markerne, men også fra opbevaring af gødningen. Lattergas udledes direkte når gødning
spredes, men også indirekte via ammoniakfordampning og nitratudvaskning. Ligeledes udledes
lattergas ved dyrkning af kulstofrig jord, og når planterrester nedbrydes. Det komplekse samspil mellem
kvælstof- og kulstofkredsløbene gør, at nogle virkemidler har modsatrettede effekter. Det gælder f.eks.
efterafgrøder, som udleder lattergas, men optager CO2.
Tabel 2.Udledningskilder af lattergas opgjort i den nationale emissionsopgørelse fra 2020 for året 2018.
Udledningskilder

Udledninger i 2018 (mio. ton CO2-ækv.)

Udbringning af kunstgødning

1

Udbringning af husdyrgødning

1,2

Opbevaring af husdyrgødning

0,7

Dyrkning af kulstofrig lavbundsjord

0,7

Nedbrydning af planterester

0,5

Indirekte via udvaskning, afstrømning, og fordampning

0,5

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Det umiddelbart mest effektive klimatiltag til lattergasreduktion er at reducere gødningsforbruget og
optimere gødskningen, så mest muligt kvælstof optages i planten. Udledningen af lattergas ved
gødskning varierer afhængigt af jordtype, sædskifte, gødningstype og udbringningstidspunkt. Derfor vil
der i realiteten udledes meget forskellige mængder lattergas fra de enkelte bedrifter, som det også er
tilfældet for nitratudvaskningen.
Reduktioner i forbruget af kunstgødning og i mængden af husdyrgødning afspejles i
emissionsopgørelsen. FN’s klimapanel, IPCC, har udviklet retningslinjer for drivhusgasopgørelser, som
tager højde for klimaeffekten af reduceret gødningsforbrug. Danmark bruger IPCC’s
standardemissionsfaktor på 1 pct. N2O-N/kg N tilført for alle jord- og gødningstyper og sædskifter.
Standardemissionsfaktorer skal afspejle mange forskellige landes forhold. Emissionsfaktoren på 1 pct.
repræsenterer en variation under danske forhold på mellem 0,1 pct. og 2 pct. Danske målinger indikerer
dog, at udledningerne i Danmark som gennemsnit er mindre end 1 pct. De nyeste IPCC retningslinjer
anbefaler at bruge en standard faktor på 0,6 pct. for husdyrgødning og 1,6 pct. for kunstgødning for
lande beliggende i vådt tempereret klima som Danmark.
Det vil først være muligt at bruge nationalt tilpassede og differentierede emissionsfaktorer, når
målegrundlaget er mere solidt og inkluderer flere år, lokaliteter og forhold. Dette er afgørende for at
landbrugeren gives andre muligheder end en reduktion i gødningsanvendelsen til at reducere
lattergasudledningen. Her er der behov for viden om f.eks. management, virkemidler, afgrøder,
jordtyper, geologi/hydrologi og sædskifters påvirkning på lattergasudledningen.
Møde 4. Marine virkemidler
Marine virkemidler placeres i selve vandmiljøet og kan binde eller fjerne næringsstoffer (ved høst) fra
vandet. Aarhus Universitet har i en rapport fra april 2020 vurderet, at muslingbrug, tangdyrkning og
udplantning af ålegræs som udgangspunkt kan anvendes som marine virkemidler i vandplanlægningen.
Imidlertid udestår der afklaring af en række udfordringer inden virkemidlerne kan tages i brug, blandt
andet hvor virkemidlerne kan placeres og hvordan virkemidler kan administreres og forvaltes.
DTU AQUA holdt oplæg om potentialer og barrierer for anvendelse af de marine virkemidler dyrkning
af sukkertang, udplantning af ålegræs og opdræt af muslinger. Muslingeopdræt virker ved at
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muslingerne filtrerer vandet for partikler og ved høst af muslinger fjernes både kvælstof og fosfor fra det
marine miljø. Der er umiddelbart potentiale for muslingeopdræt i især de jyske østvendte fjorde og
Limfjorden. Dyrkning af sukkertang medvirker ligeledes til fjernelse af kvælstof og fosfor når tangen
høstes. Tang kan umiddelbart dyrkes i de indre danske farvande. Potentialet for kvælstof og fosfor
fjernelse er størst ved opdræt af muslinger. Udplantning af ålegræs binder kvælstof og fosfor i
plantematerialet og rodnet, øger sigtdybden og er et kvalitetselement. Der er en række barrierer
forbundet med anvendelse af de marine virkemidler af både fysisk/biologisk, administrativ, logistisk,
social og forvaltningsmæssig karakter.
Skive Kommune har erfaring med muslingeopdræt, idet kommunen i dag har 26
muslingeopdrætsanlæg, hvoraf en er en såkaldt smart farm, mens de resterende er linemuslinger, der
sælges som konsum. Skive Kommune er en landbrugskommune med en relativ stor udledning af
næringsstoffer til Limfjorden. Der er derfor en interesse for tiltag, der kan hjælpe fjorden på vej mod et
godt vandmiljø.
Der er imidlertid en del ulemper eller gener ved muslingeanlæggene, det drejer sig om visuel eller
landskabelige forurening, bekymring over støj fra fugleskrig, risiko for tilslamning af fjordbunden,
påvirkning af anden brug af fjorden, ligesom uklare ejerforhold skaber bekymring. Men der er også
potentielt arbejdspladser i muslingeopdræt, hvis de anvendes i større omfang som marint virkemiddel.
Der er endnu ikke udarbejdet en administrationsmodel, der afklarer, hvornår og i hvilket omfang de
marine virkemidler kan indgå som virkemidler i vandområdeplanerne for 2021-2027. Et centralt
element heri er udarbejdelse af en administrationsmodel. Administrationsmodellen skal bl.a. omfatte
en afklaring af mulige forvaltnings- og forretningsmodeller, herunder mulig finansiering/tilskud til
implementering af virkemidlerne samt evt. tilrettelæggelse af en tilskudsordning.
Møde 5. Målbelastning og fagligt grundlag
Der er frem mod udarbejdelsen af vandområdeplanerne for 2021-2027 arbejdet på at forbedre det
faglige grundlag til fastsættelse af næringsstofindsatsen. Dette er sket i et samarbejde mellem DHI,
Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen gennem en række faglige udviklingsprojekter. Centrale forskelle
mellem grundlaget for de nuværende vandområdeplaner (2015-2021) og de kommende (2021-27) er, at
flere vandområder er dækket af modeller. Disse modeller er tilpasset i forhold til anbefalinger i den
internationale evaluering samt inddragelse af effekter fra andre lande og atmosfære. Endvidere indgår
beregninger af betydningen af fosfor i de enkelte kystvandoplande. Derudover har faglige projekter
analyseret betydningen af sæsonmæssige variationer i udledningen, samt historiske klimaforandringers
påvirkning af udledningerne af næringsstoffer. Resultatet af disse projekter viser, at der i en del af
vandområderne er et potentiale i at regulere udledningerne i sommerhalvåret.
DHI præsenterede de scenarier, der fastsætter målbelastningen i de i alt 107 kystvande. I grundscenariet
er forudsat, at andre lande lever op til deres internationale forpligtelser og de indsatser, der er fastlagt i
deres respektive vandplaner. Derudover er scenarierne baseret på forskellige antagelser om reduktioner
i nabolandene, kvælstofemissioner og -depositioner (den kvælstof, som tilføres via luften) og
sikkerhedsbetragtninger. Effekter af forskellige niveauer af danske landbaserede fosforreduktioner
inddrages i scenarierne. Der er beregnet i alt 12 scenarier.
DHI har i grundscenariet – som i vandområdeplanerne for 2015-2021 – regnet med målbelastninger
svarende til god/moderat grænsen. Der regnes til grænsen god/moderat for at tage højde for, at der er
usikkerheder ved beregningerne. Det vurderer forskerne er en robust måde at regne på. Det er samme
metode som hidtil er blevet anvendt, og metoden er desuden blevet accepteret i forbindelse med den
internationale evaluering af de danske marine modeller. Forskerne har tilkendegivet, at hvis der ønskes
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en større sikkerhed ved beregningerne, er dette et politisk spørgsmål. Der er desuden udregnet
betydningen af et ændret klima de seneste 100 år for målbelastninger, og at i fosforfølsomme
vandområder vil en fosforindsats kunne reducere kvælstofindsatsbehovet.
Miljøstyrelsen præsenterede de videre beregninger af indsatsbehov.
Der blev præsenteret en foreløbig opgørelse af indsatsbehovet til de kommende vandområdeplaner. Ud
over den ovenfor omtalte målbelastning, anvendes to elementer til fastsættelse af indsatsbehovet:
1.
2.

Statusbelastningen, som udtrykker den aktuelle belastning
Baselineeffekten, det vil sige effekten af allerede vedtagne tiltag

Den fastsatte statusbelastning er ca. 56.000 tons kvælstof (gennemsnit af belastningen i årene 20162018). Baseline er fastsat til ca. 4.000-5.000 tons kvælstof. Med en målbelastning på ca. 37.000 tons
kvælstof i grundscenariet ender det estimerede indsatsbehov på ca. 15.000 tons kvælstof. Dette er med
forbehold for et der stadig pågår en kvalitetssikring, og stadig arbejdes med det faglige grundlag,
herunder også i forhold til sæsonmæssige variationer og den klimabetingede andel af indsatsbehovet.
Møde 6. Virkemidler og regulering
Ved det sjette møde blev der holdt oplæg om den generelle og målrettede kvælstofregulering, Aarhus
Universitets kvælstofvirkemiddelkatalog fra 2020, samt den eksisterende husdyrregulering.
Den generelle og målrettede kvælstofregulering
Landbrugets kvælstofudledning reguleres i dag gennem henholdsvis en generel og en målrettet
regulering. Begge typer af regulering har, udover at begrænse udledningen af kvælstof til vandmiljøet,
desuden positive klimaeffekter.
Den generelle regulering består af en række regler og krav, der som udgangspunkt gælder i hele
Danmark, og som bidrager til at opfylde kravene i nitratdirektivet. Kravene lægger dermed en baseline,
som alle landmænd skal leve op til uden tilskud.
Den målrettede regulering består af lokalt tilpassede krav, hvor der ifølge vandplanerne er behov for at
gøre en ekstra indsats for at forbedre tilstanden i vandmiljøet for at leve op til kravene i
vandrammedirektivet. I den målrettede regulering kan landbrugerne opnå tilskud til at gennemføre en
frivillig indsats med en række virkemidler. Tilskuddet finansieres i dag via landdistriktsprogrammet.
I dag er der otte forskellige alternativer i spil, som landbrugerne under visse forudsætninger kan
anvende til at levere på kvælstofindsatserne i efterafgrødeordningerne. For hvert alternativ er der
tilknyttet en omregningsfaktor, som er fastsat for at sikre, at den samme miljøeffekt opnås uanset hvilke
virkemidler den enkelte landbruger anvender. Udvalget af virkemidler bidrager til
omkostningseffektiviteten i ordningen, og der arbejdes derfor løbende med at gøre nye virkemidler
tilgængelige for landbrugerne.
Aarhus Universitets kvælstofvirkemiddelkatalog fra 2020
Aarhus Universitet har i sommeren 2020 færdiggjort arbejdet med en rapport, der omfatter et opdateret
katalog over virkemidler til at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Forskerne har i
udarbejdelsen af kataloget samtidigt haft fokus på at beskrive sideeffekterne af virkemidlerne i forhold
til blandt andet klima, fosfor og natur. Kataloget spænder over en række velkendte virkemidler som
efterafgrøder, skovrejsning og vådområder, men også nyere, potentielle virkemidler såsom intelligente
bufferzoner og afbrydning af dræn indgår.
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Aarhus Universitets rapport er bestilt af det daværende Miljø- og Fødevareministerium. Det skal
bemærkes, at der er tale om en bruttooversigt over mulige kvælstofvirkemidler, som nu indgår i
Landbrugsstyrelsens igangværende arbejde med at udvikle eksisterende og nye virkemidler i bl.a. den
målrettede regulering. Det skal endvidere bemærkes, at der er en række forhold som har betydning for
effekten af virkemidlerne, afhængigt af bl.a. deres placering, jf. tekniske møde nr. 3 Fra mark til luft og
fjord.
Som eksempel kan det fremhæves, at fødevareministeren, bl.a. på baggrund af det nye faglige grundlag
fra Aarhus Universitet, primo 2021 har meldt ud, at det fremadrettet vil være muligt at anvende
efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter (under visse forudsætninger) samt
præcisionslandbrug som alternativer til de ukompenserede efterafgrødekrav. Der arbejdes desuden for,
at alternativerne kan udbredes til den frivillige indsats i den målrettede regulering. De nye virkemidler
giver erhvervet større fleksibilitet i forhold til hvordan krav i efterafgrødeordningerne håndteres, og kan
derved bidrage til at reducere tilpasningsomkostningerne på den enkelte bedrift.
I Aarhus Universitets rapport estimeres desuden omkostningerne ved de virkemidler, hvor det er muligt
at kvantificere disse. Det skal imidlertid bemærkes, at de erhvervs- og samfundsøkonomiske
konsekvenser ved virkemidlerne i praksis vil afhænge af, hvordan de implementeres i konkrete
ordninger, f.eks. tilskuds- eller reguleringsordninger. Dette emne blev belyst nærmere ved møde nr. 2 i
teknisk spor 7, jf. Bilag 26 – Opsamlingsnotat for teknisk spor 7 – Økonomi og i tilknyttede oplæg.
Aarhus Universitets virkemiddelrapport kan findes her.
Husdyrreguleringen
Miljøministeriet gjorde kort rede for reguleringen af husdyrproduktionen ift. drivhusgasser og mulige
virkemidler, især på kort sigt. Fokus var på den eksisterende husdyrregulering og udfordringerne på
klimaområdet, herunder at der på nuværende tidspunkt kun er få omkostningseffektive virkemidler til
rådighed, især ift. regulering af de eksisterende anlæg, hvorfor der er stort behov for forskning og
udvikling.
Møde 7. Hvad skal fremtidens regulering kunne?
På syvende møde blev der holdt oplæg om mulighederne for at udvikle bedriftsregnskaber til brug for
en fremtidig regulering, det betydelige forskningsbehov på området, samt bud på, hvad en fremtidig
regulering skal kunne.
Muligheder for udvikling af bedriftsregnskaber og fremtidens regulering
Det er ikke teknisk muligt at måle hver bedrifts påvirkning af miljø og klima. I stedet er det Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris vurdering, at en fremtidig regulering af landbruget kan baseres på
bedriftsregnskaber, som skal gøre det muligt at beregne det enkelte landbrugs forventede udledninger,
og sikre den mest omkostningseffektive tilpasning til klima- og miljøkrav for både landbruget og
samfundet.
Et fremtidigt bedriftsregnskab for den enkelte landbrugsbedrift vil kunne give et samlet overblik over
bedriftens udledninger fra markdrift og husdyrproduktion. Da det ikke er muligt at måle udledninger
fra den enkelte bedrift, vil et regnskab være baseret på en række emissionsfaktorer, standardtal, nøgletal
og evt. modeller. Det samlede regnskab kan bl.a. tydeliggøre, hvordan de samme virkemidler kan
anvendes til at begrænse mere end én slags udledning, og hvordan bedriften kan opnå den samlet set
mest gunstige påvirkning af både miljø og klima. I dag reguleres tabet af næringsstoffer via flere
forskellige regelsæt, og der er ingen direkte regulering af landbrugets udledning af klimagasser.
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Bedriftsregnskaber vil derfor være et afgørende værktøj til at få et samlet overblik over landbrugets
miljø- og klimaudledninger, til brug for fremtidens regulering af landbrugets drivhusgasser, herunder
som grundlag for en evt. CO2e-afgift. Ved hjælp af bedriftsregnskabets planlægningsmodul vil
landbrugeren – evt. i samarbejde med sin konsulent – kunne vurdere, hvordan bedriftens klima- og
miljøpåvirkning reduceres billigst muligt.
Figur 40. Eksempel på flowoversigt af et digitalt værktøj til opgørelse af klimaregnskab for en landbrugsbedrift. Konceptet vil
kunne udvides til også at omfatte tab af kvælstof og ammoniak og eventuelt fosfor.

Kilde: Landbrugsstyrelsen

I dag er det faglige grundlag ikke tilstrækkeligt til at udarbejde bedriftsregnskaber, som giver
landbrugeren reelle muligheder for at nedbringe bedriftens klimapåvirkning ud over ved reduktion af
gødningsinput eller reduktion af antallet af husdyr. Uanset hvordan en regulering baseret på den enkelte
bedrifts beregnede udledninger skrues sammen, vil der være behov for at udarbejde dette faglige
grundlag.
Der er gennem de seneste 30 år opnået stor viden om, hvordan og i hvilket omfang kvælstof og
ammoniak tabes til vandmiljøet og luften. Men der er ikke en tilsvarende grundig viden om tabet af
metan fra husdyrene og gødningen, lattergas fra dyrkningen af markerne og gødningshåndteringen,
samt CO2 fra jorderne.
Forskningsbehov
Aarhus Universitet redegjorde på den tekniske gennemgang for det udestående forskningsbehov. Et
bedriftsregnskab forudsætter en væsentlig forskningsindsats, hvor der især er behov for dokumentation
af emissionsfaktorer for drivhusgasser for areal, dyr, fodring, stald og lager, og hertil dokumentation af
påvirkninger fra management og reduktionseffekter af teknologier og virkemidler. Der er også brug for
mere viden om, hvilke typer af landbrugsaktiviteter, der giver de største tab, og hvilke virkemidler, der
kan sættes ind for at begrænse tabet. Aarhus Universitet vurderede, at de første forskningsindsatser til
bedriftsregnskaber, som giver landbrugeren andre muligheder end nedgang i produktionen til at opfylde
klima- og miljøkrav, tidligst kan være klar i 2025.
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Det vil tage tid at få dækket det markante forskningsbehov. Derfor er det en central forudsætning for
udviklingen af bedriftsregnskaber, at der afsættes betydelig ressourcer til forskning og udvikling. Det er
ligeledes en central forudsætning for udviklingen af en ny regulering, der i højere grad inddrager
bedriftsregnskaber, at der afsættes betydelige ressourcer til udvikling, it, kontrol og administration.
Tabel 3: Eksempler på væsentlige forskningsbehov for, at et bedriftsregnskab til regulering eller CO2e-afgift, kan give landbrugeren
andre virkemidler end at reducere kvælstofinput eller antal husdyr.
Afgrøder

Tab og emissionsfaktorer af drivhusgasser forbundet med dyrkning af relevante afgrøder på forskellige
jordtyper, samt typiske sædskifter og produktionsformer, samt forskellige gødningstyper og –strategier og
forskellige typer af jordbehandling.

Stald og lager

Forbedret og ny dokumentation af drivhusgas- og ammoniakemissioner fra landbruget, herunder for

(emissioner)

specifikke dyretyper, stald- og gødningssystemer

Mineral og organiske

Drivhusgasemissioner inkl. kulstoflagring samt relevante sideeffekter af tiltag på organiske jorde, herunder

jorde

forskellige typer af udtagning, management og tidslig udvikling

Kortgrundlag

Forbedret kortgrundlag for jordbundsforhold og hydrologi på markniveau samt udvikling af dynamisk
kortgrundlag med mulighed for fastsættelse af en differentieret tilbageholdelse af kvælstof- på markniveau
og udvikling af kortgrundlag med differentierede lattergasemissioner

Teknologi og virkemidler

Udvikling af nye virkemidler særligt til reduktion af drivhusgasser, herunder effektvurderinger, praktiske
udfordringer, økonomi etc. Dokumentation af reduktionseffekter på drivhusgas- og ammoniakemissioner
for eksisterende og nye teknologier til husdyrproduktion i produktionsled fodring, stald og lager samt
effekten af reduktion i stald og lager ved udbringning

Målemetoder

Udvikling af metoder og værktøjer til måling og opgørelse af drivhusgasemissioner og kulstoflagring i
relation til indsatser på bedriftsniveau. Nye målemetoder og dokumenterede teknologier til henholdsvis
kvantificering og reduktion af metan fra husdyr.

System- og

System- og kædebetragtninger for at undgå sub-optimeringer og understøtte en sammenhængende og

kædebetragtninger

omkostningseffektiv indsats i hele produktionskæden areal-fodring-stald-lager-udbringning

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Bud på fremtidens regulering
På den tekniske gennemgang kom Landbrug & Fødevarer med deres bud på fremtidens regulering.
Foruden behovet for udvikling af bedriftsregnskaber præsenterede de en ny tilgang til
kvælstofreguleringen, den såkaldte markmodel. Til forskel fra den nuværende kvælstofregulering, som
har fokus på regulering af input – f.eks. efterafgrøder og kvælstofkvote, så er markmodellen en
udledningsbaseret kvælstofmodel med en beregnet udvaskningsadgang (output). Markmodellen har
den væsentlige fordel, at den i højere grad belønner de dygtige landbrugere, som reducerer bedriftens
miljøpåvirkning gennem f.eks. management, afgrøder og nye teknologier. Modellen forudsætter en
række mere bedrifts- og produktionsspecifikke data, som fremtidige bedriftsregnskaber og
digitaliseringen i landbruget vil kunne understøtte.
Der er forskellige tilgange til, hvordan en omkostningseffektiv regulering af landbrugets drivhusgasser
kan indrettes på baggrund af bedriftsregnskaber. Regeringen har som led i aftale om en grøn
skattereform nedsat en ekspertgruppe, der skal vurdere hhv. en reguleringsløsning, en tilskudsløsning
inden for EU’s landbrugsstøtte og en CO2e-afgift eller en kombination af disse. Ekspertgruppen skal i
2022 levere sine anbefalinger til indretningen af en regulering af landbrugets udledning af
drivhusgasser.
Møde 8. Andre vandmiljøindsatser
Vandområdeplanerne præsenterer indsatserne, der skal sikre god tilstand i søer, vandløb, kystvande og
grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. For at opnå målsætningerne i
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vandrammedirektivet er det nødvendigt at at forbedre de fysiske forhold, reducere udledning af kvælstof
og fosfor, samt reducere forurening fra f.eks. renseanlæg og kloakoverløb.
Det vil sige, at ud over reduktion af udledningen af næringsstoffer, kræver efterlevelse af
vandrammedirektivet også fokus på de øvrige væsentlige påvirkninger af vandmiljøet, som f.eks.
miljøfarlige stoffer. Det er nødvendige indsatser, der indgår i vandområdeplanerne ligesom
næringsstofindsatsen.
En vandområdeplan præsenterer vandområdernes mål og tilstand samt de indsatser, som skal anvendes
for at leve op til EU’s vandrammedirektiv. Med vandområdeplanerne planlægges indsatser, der skal
sikre at der opnås god økologisk tilstand/godt økologisk potentiale i overfladevandområder, god
kvantitativ tilstand i grundvand, samt god kemisk tilstand i 2027. Under visse forudsætninger er det
tilstrækkeligt at indsatsen er gennemført i december 2027. Herudover forpligter vandrammedirektivet
Danmark til at arbejde for at forebygge forringelse af tilstanden og til at sikre en gradvis forbedring.
På mødet fortalte Miljøministeriet om miljøfarlige forurenende stoffer og grundvand, mens
Miljøstyrelsen fortalte om vandløb og søer, således at der blev givet et overblik over de samlede
vandmiljøindsatser, som indgår i vandområdeplanerne.
Miljøfarlige stoffer dækker over en række stofgrupper, som kan skade miljøet eller menneskers sundhed.
Miljøfarlige stoffer er f.eks. lægemidler, metaller, pesticider, biocider og phtalater. Miljøfarlige stoffer
stammer både fra diffuse kilder og punktkilder. Diffuse kilder er f.eks. landbrug, atmosfærisk
deposition, overfladeafstrømning fra veje mv. Punktkilder er f.eks. renseanlæg, virksomheders
udledninger, regnbetingede udløb, dambrug, klapning og mange flere. Der overvåges for en række
forskellige miljøfarlige stoffer i de danske vandområde og forekomsten af miljøfarlige stoffer indgår i
tilstandsvurderingerne i vandområdeplanerne.
Men der mangler viden om miljøfarlige stoffer i vandmiljøet. 98 pct. af vandløbsvandområderne er i
ukendt tilstand, og det gælder tilsvarende 7-8 ud af 10 søer. Det skyldes både, at der mangler målinger,
og at der mangler miljøkvalitetskrav, det vil sige grænseværdier at sammenholde
overvågningsresultaterne med.
Der er sat en række faglige projekter i gang, som skal give mere viden om kilder og tilstand. Blandt andet
har DHI i et projekt for Miljøstyrelsen undersøgt tilførslen af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse
kilder til hovedvandoplande og overfladevandområder, hvor miljøkvalitetskrav for stofferne er
overskredet. Afrapporteringen kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside her.
Miljømålet for grundvand er god kvantitativ tilstand og kemisk tilstand. Med den kvantitative
tilstandsvurdering ses der på, om der er balance mellem den mængde grundvand, som indvindes, og
den mængde grundvand, som dannes. Der er god kvantitativ tilstand, når der dannes tilsvarende eller
mere grundvand, end der indvindes. Den kemiske tilstandsvurdering er baseret på fem kategorier. Det
vil sige at der laves en individuel kemisk tilstandsvurdering for henholdsvis miljøfarlige stoffer,
pesticider, nitrat (kvælstof), sporstoffer og salte. For de kemiske stoffer anvendes som udgangspunkt de
samme grænseværdier som for drikkevand.
Et af de væsentligste forhold, som påvirker vandløbene, er ensartede fysiske forhold i vandløbet,
eksempelvis, hvor af vandløbene er udrettet og nedgravede, og spærringer, som hindrer kontinuiteten i
vandløbet. Ensartede fysiske forhold medfører blandt andet færre skjulesteder for fisk og smådyr, og
ringere mulighed for at planter kan etablere sig og gro. Spærringer i vandløb hindrer især fiskenes frie
vandring til og fra havet. Derudover er spildevandspåvirkning en væsentlig påvirkning i vandløbene,
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hvilket særligt påvirker smådyrene. Udledningen af næringssalte (kvælstof og fosfor) har dog mindre
betydning i vandløbene – i modsætning til søer og kystområder. Miljømålet er opfyldt i ca. 30 pct. af
vandløbene.
Miljømålet for søerne er som hos de naturlige vandløb "god økologisk tilstand". Som for vandløbene
måles tilstanden ved brug af en række kvalitetselementer, som for søer er f.eks. planteplankton, planter
og fisk. Basisanalysen fra 2019 viser, at målene for de biologiske kvalitetselementer samlet set kun er
opnået i 30 pct. af søerne – for de andre 70 pct. er målene således ikke nået. Målopfyldelsen er højst for
planter og lavest for plankton.
Fosfor er den væsentligste påvirkning af tilstanden i søerne. Det skyldes, at et højt fosforindhold
medfører opvækst af alger, og dermed en påvirkning af det biologiske system i søerne. I enkelte tilfælde
kan kvælstof også udgøre et problem.
Møde 9. Udledninger og tab af næringsstoffer gennem husdyrproduktionen
Husdyrproduktionen står for en høj andel af landbrugets samlede udledninger, primært i form af
udledninger af metan fra husdyrenes fordøjelse samt metan og lattergas fra gødningsopbevaring og
-håndtering. Aarhus Universitet redegjorde for den historiske udvikling og fortalte om en række af de
centrale produktionsparametre, der bl.a. har bidraget til en udvikling for dansk landbrug med store
reduktioner i udledningerne per produceret enhed og en placering blandt de allermest klimavenlige
landbrug i verden. Malkekvægbestanden i Danmark er reduceret betydeligt samtidig med, at
mælkeproduktionen er fastholdt ved at øge mælkeydelsen pr. ko. Dermed er foderforbruget imidlertid
også øget, hvorfor reduktionen i malkekvægbestanden ikke slår tydeligt igennem i det samlede billede
af udledningerne. Der kan fremadrettet ske reduktioner fra flere af kilderne til udledninger på
bedrifterne, herunder både via effektivitetsforbedringer og brug af teknologi og management.
På fodringssiden blev der peget på mulighederne for at opnå reduktioner i udledning af enterisk metan
via fedtfodring og potentielle nye tilsætningsstoffer. Der blev peget på behovet for sideløbende at forske
i alternative teknologier såsom f.eks. udnyttelsen af græsprotein, som kan bidrage til at reducere
importen af f.eks. soja. På husdyrgødningssiden er der i særlig høj grad mulighed for at reducere tabene,
og her skal der bl.a. ses på management og tekniske løsninger til at få reduceret temperaturen ved
opbevaring enten via køling eller hyppigere udslusning fra staldene, ligesom der skal udvikles nye
løsninger til reduktioner af udledninger fra overdækkede lagre. Det blev imidlertid understreget, at det
er helt centralt, at få dokumenteret de faktiske udledninger fra hele kæden og se på løsninger på tværs
af hele bedriften, der f.eks. kan identificeres ved hjælp af sammenhængende modelleringsværktøjer.
Spørgsmål og svar
Der er på møderne fremkommet en række mundtlige spørgsmål fra ordførerne, som er besvaret på
møderne Som bilag til forløbet vedlægges desuden en oversigt over reduktionspotentialer i forhold til
drivhusgasudledninger ved forskellige klima- og kvælstofvirkemidler (bilag 28). Oversigten er
udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet.
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