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Tid til forandring

Så blev der udskrevet folketingsvalg. 
De 14 opstillingsberettigede partier 
kommer frem mod valget til at angribe 
hinanden på kryds og tværs for at 
opnå vælgernes gunst. Også denne 
gang er der stor sandsynlighed for, at 
landbruget kommer til at stå for skud. 
Mette Frederiksen har her i valgkam-
pens indledning allerede slået fast, 
at står det til hende, skal landbruget 
levere betydeligt mere på klimafron-
ten. På sin vis har hun ret. I landbruget 
skal vi selvfølgelig også levere vores 
del – men løsningen er ikke afgifter, 
der trækker investeringsevnen ud af 
vores erhverv. På mange områder er 
potentialet i vores erhverv enormt, 
men det kan kun udnyttes, hvis vi har 
midlerne til at foretage de fornødne 
investeringer. Disse dage visse med 
stor tydelighed, at der er brug for 
landbruget – både som leverandør af 
fødevarer af høj kvalitet, men i høj grad 
også af grøn energi. 

Fokus på grøn energi
Flere af jer medlemmer leverer alle-
rede ift. både sol, vind og biogas, men 
mange steder hører vi også om store 
projekter, der har svært ved at komme 
igennem myndighedernes nåleøje. 
Når man gerne vil gøre en grøn forskel, 
er det frustrerende, at bureaukrati 
og forskellige tilgange i forskellige 
kommuner skal være stopklods. Vi er 
i en situation, hvor adgangen til (grøn) 
energi er helt afgørende. Priserne på 
alting tordner op – ikke mindst på 
energi og især ikke mindst i landområ-
derne. Vi kan glæde os over, at høsten i 

år for manges vedkommende var rigtig 
god, men meget tyder på, at vi får brug 
for den ekstra polstring i den kommen-
de tid.  Vi har taget energiforsyningen 
for en selvfølge, men nu tales der om, 
at der potentielt kan blive slukket 
helt for strømmen i perioder. Det er 
skræmmende, og det viser, at der 
virkelig er brug for de energiløsninger, 
som landbruget kan levere. Et vigtigt 
mål i den kommende valgkamp bliver 
derfor, at der kommer fokus på alle de 
mange dagsordner, som landbruget 
kan levere på. 

Et andet område, hvor landbruget 
kan komme i fokus, er vores brug af 
pesticider. Langt hen ad vejen bør vi 
jo være stolte af, at vi kan præsentere 
store udbytter. Og at vi kan gøre det 
ved hjælp af moderne teknologi og 
hjælpemidler, der begrænser aftrykket 
på miljøet mest muligt. Blandt andet 
er der negativt fokus på de midler, 
som opnår dispensationer. Det er en 
ærgerlig debat præget af misforstå-
elser. Det er også en historie, der er 
svær at fortælle, for pesticider ses af 
mange uden for erhvervet som noget 
ekstremt skadeligt frem for et helt 
afgørende nytteelement. Længere 
omme i medlemsbrevet gør vi alligevel 
et forsøg.

Nye kræfter skal til
Helt så dramatisk som folketingsvalget 
bliver det forhåbentlig ikke, når Større 
Jordbrug til årsmødet 1. februar næste 
år skal finde sin nye formand. Som 
jeg tidligere har meldt ud, synes jeg, 

at tiden nu er inde til, at jeg overlader 
roret til en anden. 

Til gengæld synes jeg, at jeg afleverer 
et Større Jordbrug, der står et rigtig 
godt sted. I det seneste år har vi brugt 
rigtig mange kræfter på at forhandle 
rammerne for det nye Landbrug & 
Fødevarer. Fremover bliver det et 
samlet forretningsudvalg og en større 
hovedbestyrelse, der kommer til at 
udstikke kursen for organisationen. 
Og Større Jordbrug er repræsenteret 
begge steder. Sammen med vores 
repræsentation i den kommende Plan-
teafgiftsfond, L&F planter, Bæredygtig 
Jagt, Skovrådet og Vildtforvaltningsrå-
det giver det et Sektionen for Større 
Jordbrug, der kan gøre vores indflydel-
se gældende alle de rigtige steder. I 
min tid som formand har jeg oplevet 
et L&F, der har lyttet til vores holdnin-
ger og har inddraget os i de væsent-
ligste fora. Som den nye organisering 
er landet, kan jeg ikke se andet, at det 
fortsat vil gøre sig gældende. 

Min afgang fra Udvalget for Større 
Jordbrug betyder, at vi nu skal have i 
hvert fald ét nyt udvalgsmedlem ind. 
Jeg håber, at der sidder én eller flere 
blandt jer derude, der har mod på at 
engagere sig i foreningsarbejdet, for 
der er brug for alle gode kræfter.  

Leder Christina 
Ahlefeldt-Laurvig 

formand for 
Udvalget for 

Større Jordbrug
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Vi sætter dagsordenen og er dit talerør i Landbrug & Fødevarer på 

de forhold, der har særlig betydning for de større jordbrug.

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

Sektionen for Større Jordbrug 
kommer fortsat til at sidde med 
de helt rigtige steder ift. at få 
indflydelse på L&F’s politik

L&F vil fra nytår være organiseret i tre 
niveauer: Ét samlet formandskab på 6, 
et forretningsudvalg med 30 medlem-
mer og en bred hovedbestyrelse på 
77 medlemmer. Dermed går organisa-
tionen fra syv ledelseslag til tre. 

Sektionen for Større Jordbrug får 
sæde i forretningsudvalget, der bl.a. 
har til opgave at fastlægge L&F’s 
erhvervspolitik og føre tilsyn med 
Formandskabet. Forretningsudvalget 
kan desuden nedsætte ad hoc-udvalg, 
som følger særligt vigtige sager.

Ud af forretningsudvalgets 30 per-
soner vælges 11 af foreningerne, 11 
af virksomhederne, seks af branche-
fællesskaberne kvæg, gris, planter, 
økologi, økonomi og fjerkræ og så 
– som noget helt nyt – to kompeten-
cepladser.

Repræsentanten fra Større Jord-
brug får desuden en plads i L&F’s 
hovedbestyrelse, der er den øverste 
myndighed i den nye organisation. 
Hovedbestyrelsen er bl.a. ansvarlig 
for L&F’s overordnede strategi og kan 
beslutte mandater af særligt principiel 
karakter. Hovedbestyrelsen består 
for størstedelens vedkommende af 
repræsentanter fra primærsiden samt 
af repræsentanter fra L&F’s medlems-
virksomheder og branchefællesska-
ber. 

Det nye L&F-formandskab vil, som i 
dag, bestå af seks personer - tre fra 
primærsiden og tre fra virksomheds-
siden.

Større Jordbrug står fortsat stærkt 
i omstruktureret L&F

Governanceorganer

Hovedbestyrelse
77 medlemmer

Forretningsudvalg
30 medlemmer

Formandskab
6 medlemmer 

Ad hoc
udvalg
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Som et led i den kommende 
landbrugsreform skal danske 
landmænd braklægge 4 pct. af 
deres omdriftsareal, men hvad 
tæller egentlig med, og skal vi 
til at pløje natur op for at etab-
lere det igen? 

Danske landmænd skal i 2023 udlæg-
ge 4. pct. ikke-produktive arealer som 
et basiskrav under EU’s landbrugspoli-
tik. Denne artikel giver et kort overblik 
over, hvilken type arealer det vil være 
muligt at tælle med i det nye krav. 

Her kan du læse lidt mere om, hvad 
vi ved om det nye 4 pct. krav indtil 
nu – men selvfølgelig med et stort 
forbehold for, at vi endnu ikke kender 
de endelige regler.
 
Hvad er 4 pct. kravet?
Ifølge EU’s regler skal landmænd fra 
2023 udlægge 4 pct. af deres om-
driftsarealer til såkaldte ”ikke-produk-
tive arealer eller elementer”. Det er 
et såkaldt GLM-krav, dvs. et basiskrav, 
der skal opfyldes for at modtage land-
brugsstøtte. Hvis kravet ikke opfyldes, 
vil man få et træk i støtten, på samme 
måde som man i dag får reduceret 
støtten, hvis man overtræder et kryds-
overensstemmelseskrav.

Det er vigtigt at være opmærksom 
på, at det kun er arealer og elementer, 
som i dag enten er et omdriftsareal, 
eller er beliggende på et omdriftsa-
real, som kan tælle med. Derfor kan 
arealer med permanent græs og 
permanente afgrøder ikke anvendes 
til at opfylde kravet. Dette står direkte 
i EU-reglerne.

Nyt krav om 4 pct. ikke-produktive 
arealer i 2023. Hvad er op og ned?

Hvad kan tælle med til opfyl-
delse af 4 pct. kravet i Danmark
Den danske plan for implementerin-
gen af EU’s landbrugspolitik blev god-
kendt af EU-Kommissionen den 31. 
august. I planen står der, at følgende 
elementer kan tælle med:
• Brakarealer
• Markbræmmer
• 3-meter bræmmer langs vandløb 

og søer
• GLM-fortidsminder og GLM-søer 

og 2-meter dyrkningsfrie bræm-
mer omkring dem

• Eksisterende markkrat
• Nye småbiotoper
 
Kan jeg kun anvende nye area-
ler til opfyldelse af kravet?
Nej, det er også muligt at anvende 
forskellige eksisterende arealer.
Her er et overblik over hvilke eksiste-
rende og nye arealer, der kan tælle 
med i de 4 pct.:

Brak: Hvis du har et areal, som er 
braklagt i dag (fx MFO-brak), kan det 
også tælle med i det nye 4 pct. krav.

Markbræmmer: Hvis du allerede har 
en markbræmme på dit omdriftsareal 
i dag (fx en MFO-markbræmme) kan 
den også tælle med i det nye krav. 
Det er dog vigtigt at tjekke de præcise 
regler for størrelse/plantedække m.v.

3-meter bræmmer: Der er i dag krav 
om 2 meter bræmmer langs vandløb 
og søer. Dette udvides til 3 meter. 
Hele bræmmen kan tælle med i opfyl-
delsen af kravet.

GLM-fortidsminder og søer: De 
eksisterende GLM-elementer fortsæt-
ter og kan tælle med i opfyldelsen af 
kravet.

Markkrat: Markkrat er en ny mulig-
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 Eksisterende Nye
 arealer  arealer

Brak Ja Ja

Markbræmmer Ja Ja

3-m bræmmer Ja Ja (udvidelsen fra 2 til 3 m)

GLM-fortidsminder og søer Ja Ja (fx en ny GLM-sø)

Markkrat Ja Nej

Småbiotoper Nej Ja



Nyt krav om 4 pct. ikke-produktive 
arealer i 2023. Hvad er op og ned?

hed. Her kan du kun tælle allerede ek-
sisterende markkrat med. For at et 
eksisterende markkrat kan tælle med 
i kravet, skal det ifølge CAP-planen 
opfylde følgende betingelser:

Et udyrket område, der består af ek-
sisterende klynger af træer og buske 
midt på en omdriftsmark. Elementet 
skal kunne ses på luftfoto i 2022. 
Markkrattet skal være helt omsluttet 
af en omdriftsmark. Der skal være 
mindst 5 meter til markblokgrænsen. 
Krattet skal fylde mellem 100 m2 og 
5.000 m2 og må ikke være smalle-
re end 10 meter. Markkrattet skal 
have mindst 75 pct. kronedække af 
træer og/eller buske fordelt over hele 
arealet.

Landbrugsstyrelsen har tidligere 
vurderet, at der i dag findes ca. 15.000 
ha markkrat, som kan tælle med i 4 
pct. kravet.

Småbiotoper: Småbiotoper er en 
ny mulighed. Det er kun muligt at 
tælle nye småbiotoper med i kravet. 
Ifølge CAP-planen er en småbiotop 
et areal, hvor landbrugsaktivitet helt 
udlades. De kan derfor enten gro til 
med træer og buske, være våde eller 
bestå af højt græs. Du kan også vælge 
at tilplante et areal. Man kan derfor i 
princippet plante et nyt læhegn, som 
kan tælle med. Småbiotoper må højst 
udgøre 50 pct. af en marks areal, og 
vildt- og bivenlige tiltag (dog ikke vild-
tagre) kan indgå som en småbiotop. 
Det fremgår også af Landbrugssty-
relsens hjemmeside, at småbiotopen 
maks må være 1 ha stor.

Læs mere
Landbrugsstyrelsen informerer om de nye krav på deres hjemmeside. 

Læs mere her: 
lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/den-nye-landbrugsreform-2023-2027/

Særlig udfordring ift. lav-
bunds- og naturprojekter
Landbrug & Fødevarer er stødt på en 
særlig problemstilling vedr. de arealer, 
der ligger i vådområdeprojekter, 
lavbundsprojekter og naturprojekter, 
som betyder, at særligt lodsejere, der 
har meget lidt jord udenfor disse pro-
jektarealer, kan komme i klemme.

Udfordringen er, at mange arealer, der 
er beliggende i disse projekter, per 
definition er omdriftsarealer, og derfor 
indgår de i beregningen af størrelsen 
af 4 pct. kravet. Men landmændene 
kan ikke anvende de arealer, der er 
beliggende på projekt- og tilsagnsare-
aler til at opfylde kravet. I yderste kon-
sekvens kan det for nogen landmænd 
betyde, at de vil være nødt til at skulle 
ud og forpagte eller købe arealer, som 
de kan opfylde forpligtelsen på.

Vi har påpeget overfor myndigheder-
ne, at problemstillingen kan løses ved, 
at de arealer, der indgår i projekterne, 
ikke anvendes til beregningen af 4 pct. 
kravet. Det skal ikke være muligt at 
tage disse arealer med i beregningen, 
hvis man ikke kan anvende dem til 
at opfylde kravet med. Ligeledes bør 
de såkaldte ”græs-undtagelser”, der 
i dag gælder for MFO genindføres. 
Græsundtagelserne går ud på, at land-

brugere er undtaget fra kravet, hvis de 
har mere end 75 pct. græs, m.v. 

Landbrugsstyrelsen er i dialog med 
EU-Kommissionen for at finde løs-
ninger, og det vides endnu ikke, om 
det er muligt at finde en løsning på 
problemet.

Hvem har besluttet, 
hvilke arealer der kan 
indgå i 4 pct. kravet?
EU-reglerne beskriver, hvilke typer 
arealer der kan tælle med i kravet. Det 
er også her, det er beskrevet, at det er 
en del af omdriftsarealet, der skal ud-
lægges til opfyldelse af det nye krav.

Det er op til de enkelte medlems-
lande at beslutte, hvad der er muligt 
indenfor den ramme, som EU-lovgiv-
ningen sætter. EU-Kommissionen skal 
godkende medlemslandenes forslag 
til, hvordan reglerne implementeres.

Beslutningen om hvilke arealer, der 
kan tælle med i Danmark, er taget i 
den brede politiske aftale om ”Grøn 
omstilling af dansk landbrug”, som 
blev indgået den 4. oktober 2021.

De endelige detaljer kommer i be-
kendtgørelser og vejledninger i løbet 
af efteråret.
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Vidste du, at Møn er et af Dan-
marks mørkeste steder? Og at 
det kan der faktisk være forret-
ningspotentiale i? Det gør vi nu 
i Større Jordbrug. 

Sektionen for Større Jordbrug havde 
sat turisme og oplevelsesøkonomi på 
dagsordenen, da vi 7. oktober besøgte 
Carl Gustav og Inger Marie Scavenius 
på Møn. I det smukke efterårsvejr med 
høj solskin og godt humør indfandt vi 
os alle ved restauranten Villa Huno, 
hvor der blev budt på morgenmad 
og kaffe. Carl Gustav bød velkommen 
til de fremmødte, og gav os en hurtig 
indflyvning til godsets lange, spænden-
de historie. 

Fokus på turisme i høj kvalitet
Klintholm har flere tilbud til de over 
250.000 turister, der hvert år besøger 
Møns Klint. Blandt de seneste skud på 
stammen er Villa Hunu, der tilbyder 
8 unikke hotellejligheder og gour-
metrestaurant på højt niveau med 
panoramaudsigt til Møns største sø, 
Hunosøen. Derudover har Klintholm 

Medlemsarrangement 
på Klintholm Gods

egen campingplads og har for nyligt 
også erhvervet et vandrehjem. 

Først med Hereford
Carl Gustavs farfar, C.C. Scavenius, var 
den første i Danmark til at importere 
Hereford-racen, hvorfor denne del af 
landbruget har en historisk vigtighed. 
Godset har i dag 350 ha græsarealer, 
hvoraf 25 ha er udlagt til 137 kvæg. 
Køerne bidrager til biodiversiteten ved 
at kokasser og pels spreder frø rundt 
og tiltrækker insekter. I tillæg hertil 
arbejdes der aktivt med at dyrene ofte 
flyttes fra mark til mark for at stimulere 
fotosyntesen i græsarealerne, således 
at man ender med en CO

2
-negativ pro-

ces. I dag sælges kødet i Gårdbutikken 
på Klintholm Gods, og i restauranten 
Villa Huno.

Efter introduktionen viste Carl Gustav 
rundt i landskabet omkring Villa Huno, 
og deltagerne kom på et besøg ved 
hovedbygningen på Klintholm Gods. 
I Hovedbygningen befinder den lille 
gårdbutik sig, hvori der bl.a. sælges 
Hereford-kød, og lokale, nøje udvalgte 
specialiteter.

Efter en lækker frokost gjorde samar-
bejdspartneren fra Norrøn Arkitekter 
sig klar til at præsentere den udarbej-
dede vision for Klintholm Gods. Sidste 
år startede Klintholm Gods et strate-
gisk samarbejde med firmaet Norrøn 
arkitekter. Sammen har de udarbejdet 
en vision for Klintholm Gods. 

Potentiale i ”Dark Sky”
Camp Møns Klint er udover dens be-
liggenhed et unikt sted at opleve natte-
himlen, da man er praktisk upåvirket 
af lokal lysforurening. Dette er med til 
at gøre Godset til en helårsattraktion. 
Carl Gustav kunne fortælle, at hvor 
man i København på en stjerneklar nat 
måske kan se 100 stjerner, er antallet 
helt oppe på 5.000 stjerner på Møn. 
Godset har som en del af sin vision 
sat sig for at etablere en attraktion i 
verdensklasse, der vil kunne tiltrække 
nogle af de mange tusind mennesker, 
der hvert år besøger Møns Klint. 

Om Klintholm Gods 
Klintholm Gods, der ligger på det østlige Møn, har været i familien Scavenius eje 
i næsten 225 år. Carl Gustav Scavenius er 7. generation og gift med Inger Marie 
siden 2010. Klintholm er i dag på 1.406 hektar. Der drives landbrug, skovbrug, 
jagt, husudlejning og turisme. 

Godset åbnede i 2019 Villa Huno, som er et boutique hotel med restaurant 
beliggende 2 km fra godset og helt tæt på Møns Klint. I samme område ligger 
Camp Møns Klint, der er en outdoor campingplads på højt niveau. 
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Medlemsarrangement 
på Klintholm Gods

Carl Gustav Scavenius Poul Høilund, Norrøn Arkitekter 
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. Stjernerne nåede vi desvæ
rre ikke at opleve.

Frokost på Villa Huno Hereford på Klintholm

Gårdbutikken på Klintholm
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Dispensationer til ’forbudte’ 
pesticider er blevet en ’varm 
kartoffel’ blandt politikere og 
NGO’er. Det er ærgerligt, for 
dispensationer er reelt korte, 
midlertidige godkendelser, der 
skal leve op til samme miljø- og 
sundhedskrav som almindeligt 
godkendte pesticider. Alligevel 
betragtes det som et skråplan 
for miljøet.  

I juni var der en artikel i Politiken med 
overskriften: ”Det er en farce: For tredje 
år i træk kan kartofler sprøjtes med gift, 
der kan give hjerneskader”. Den kritiske 
overskrift tog udgangspunkt i, at 
nedvisningsmidlet reglone ikke har haft 
almindelig, ordinær godkendelse siden 
februar 2020, og landbruget siden da 
har fået dispensationer til anvendelse 
i bl.a. kartofler og spinatfrø. I øvrigt har 
Politiken også dækket sagen i 2020 og 
2021.

Også andre medier har dækket sagen 
- typisk med en meget kritisk vinkel, 
hvor dispensationer er blevet beskre-
vet som et knæfald for landbruget og 
økonomisk vinding og et skråplan for 
miljø og sundhed. Det har fået flere 
politikere op af stolen, der bl.a. har 

Dispensationer og pesticider 
hører naturligt sammen

argumenteret for, at det ikke skal være 
Miljøstyrelsen, der vurderer dispensati-
onerne, men Miljø- og Fødevareudval-
get i Folketinget. 

Det er en ærgerlig debat præget af 
misforståelser. For stik imod hvad der 
typisk ligger i ordet ’dispensation’, går 
man ikke på kompromis med miljø og 
sundhed. Betegnelsen dispensation er 
misvisende i den forstand. 

Der dispenseres ikke for miljø- 
og sundhedskrav
Reelt dækker det i stedet over en kort, 
midlertidig godkendelse, som skal leve 
til samme krav som almindelig godken-
delse. Hvis man kerer sig om miljøet, er 
der altså ikke tale om en praksis, der 
indebærer en særlig ekstra risiko. 

I virkeligheden drejer sagen om dispen-
sationer sig om, at der ikke er nogen 
garanti for, at nødvendige pesticider 
er tilgængelige, når de skal bruges. Det 

kan der være mange forskellige saglige 
grunde til. 

Der kan opstå uventede ukrudt-, 
insekt- eller svampeangreb, hvor man 
ikke har en godkendelse til det nød-
vendige pesticid. Godkendelserne kan 
også være kringlede. For at et pesticid 
er godkendt til markedsføring i et be-
stemt land og afgrøde, skal producen-
ten først have søgt om godkendelse af 
aktivstoffet til det europæiske marked 
og herefter af selve sprøjtemidlet i det 
pågældende medlemsland. En anden 
situation er, at en godkendelse til et 
pesticid er løbet ud, og der ikke er søgt 
om forlængelse af godkendelsen. En 
godkendelse kan også ophøre, hvis ny 
viden kommer frem, som dokumente-
rer, at en anvendelse ikke er sikker læn-
gere. Producenterne kan også ansøge 
og få afslag på forlængelse. 

Derfor eksisterer muligheden for korte, 
midlertidige godkendelser til et pesti-

Politiken 19. august 2020

Politiken 23. juni 2022

Politiken 21. september 2021
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Dispensationer og pesticider 
hører naturligt sammen

Frankrig 
90

Tyskland 
62

Østrig 
51

Italien 
50

Belgien 
43

Spanien 
28

Holland 
21

Finland 
19Norge 

17

Danmark 
15

Polen 
9

Sverige 
8

Kilder: 
EU’s pesticiddatabase: Search for Emer-
gency Authorisations (europa.eu)
Ekspertredegørelse: endelig-rapport-in-
ternational-review-of-danish-groundwa-
ter-protection.pdf (mim.dk)
Miljøstyrelsens side om dispensationer: 
Dispensationer (mst.dk)

cid. Men det kan kun gives i Danmark, 
hvis der - ligesom med almindelig 
godkendelse - kan vises sikker anven-
delse. En sikker anvendelse handler om 
bl.a. sænke dosis, øge afstandskrav og 
anvende skånsom sprøjteteknologi og 
andre afværgeforanstaltninger. Derud-
over må der ikke være andre realistiske 
tekniske eller økonomiske alternativer, 
og der er forpligtigelse til at arbejde 
mod at finde alternativer. I det og kun i 
det tilfælde kan en dispensation gives 
og kun for 120 dage. 

Et pesticid er ikke for ’farligt’ i sig selv – 
kun en specifik anvendelse kan være 
farlig eller sikker.
Mediedækningen af dispensations-
sagerne har ofte lavet en sondring 
mellem ’godkendte’ og ’forbudte’ 
pesticider. Men det er en misforstået 
opdeling. Det er ikke pesticidet i sig selv, 
der er godkendt eller forbudt. Det er en 
specifik anvendelse, som godkendes. 
En anvendelse dækker over mere end 
pesticidet i sig selv – det udgøres bl.a. 
af mængden, der bliver brugt, sprøjte-
teknologi, afstandskrav til vandmiljø og 
stier. Ved at ændre på disse parametre 
kan man gøre anvendelsen mere eller 
mindre sikker. 

Det giver derfor ikke meget mening at 
tale om ’forbudte’ og ’farlige’ pesticider. 
Alle pesticider kan være farlige, hvis de 
anvendes på uansvarlig vis – omvendt 
kan i teorien alle pesticider være sikre, 
hvis de anvendes på forsvarligt vis 
ved at stille krav om lav dosis, store 
afstandskrav og skånsom sprøjtetekno-
logi. På lige fod med en motorsav, som 
potentielt kan gøre stor skade, men 

man har lov at bruge, såfremt man 
anvender sikkerhedsudstyr, forholds-
regler mv.

Faglige eksperter bakker op om 
dansk praksis
I 2020 fik Miljøministeriet udført et 
kvalitetstjek af dansk dispensations-
praksis af internationale forskere efter, 
at bl.a. Statsrevisorerne i 2019 havde 
rettet kritik af dispensationspraksis. 

I ekspertredegørelsen står der bl.a.: 
”Det vurderes, at dispensationer i 
Danmark er baseret på samme niveau 
af grundvandshensyn som almindelig 
godkendelse af pesticider”. Eksper-
terne bemærker, at der ikke er nogen 
risiko forbundet med at give dispen-
sationer år efter år, og at Danmark i 
øvrigt i modsætning til andre EU-lande 
ikke går på kompromis med miljøet i 
dispensationer. 

Dispensationer er nødvendige 
og en del af fremtiden
De politiske vinde, både i Danmark og 
i EU, blæser i en retning af at mindske 
antallet af dispensationer. Landbrug 
& Fødevarer er principielt enig i, at 
det ville være dejligt, hvis man slap for 
at søge disse korte godkendelser og i 
stedet sikrede et system med langsig-
tede, sikre løsninger. Men muligheden 
for dispensation vil med stor sandsyn-
lighed fortsætte med at være nødven-
digt. 

Det er ene og alene producenterne af 
pesticider, der bestemmer, om de vil 
søge godkendelse og forlængelse af 
pesticider. Indimellem vælger produ-
centen ikke at søge i Danmark, fordi 
det er for omkostningsfuldt i forhold 
til, hvor stort markedet er. Et andet 
forhold, der kræver fortsat fleksibilitet 
er klimaforandringerne, som betyder, at 
nye skadedyr og sygdomme kommer 
til eller øger deres skade. Det kræver 
konstant agil og fleksibel tilgang med 
respekt for både det gode landmand-
skab, sundhed og miljø. 

Dispensationer er derudover 
udbredt i EU med langt 
flere dispensationer
i andre lande. 
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Klimaskovfonden har netop 
åbnet en ny ansøgningsrun-
de, hvor private lodsejere har 
mulighed for at søge om finan-
siering af skovrejsnings- og 
lavbundsprojekter.

Klimaskovfonden er en ny spiller i det 
danske klimalandskab. Formålet med 
fonden er, at den som en selvstæn-
dig statslig forvaltningsenhed skal 
fremme og finansiere omkostnings-
effektiv skovrejsning og udtagning af 
lavbundsjorder inden for det frivillige 
klimamarked efter en dansk standard. 
De projekter, fonden støtter, skal lagre 
CO2 og dermed bidrage til at nå den 
danske målsætning. Klimaskovfon-
den skal med andre ord accelerere 
naturens egne metoder til at reducere 
udledning, opfange og lagre drivhus-
gasser. Det nye er, at der med Klima-
skovfonden er skabt en dansk standard 
for bidrag til den danske klimaindsats 
gennem skovrejsning. Der udvikles 
også bidragsstandard for lavbund og 
senere forventer fonden at udvikle en 
standard for kompensation. 

“Dermed får man som bidragyder til 
fonden og lodsejer sikkerhed for, at 
klimaeffekterne er reelle og seriøse. 
Og fordi fonden kun arbejder med 
projekter på dansk jord, vil kontrolmu-
lighederne for klimaeffekten være 
rigtig gode. Det er en konstruktion 
som har manglet, men om kort tid vil 
klimastandarden blive offentliggjort. 
Klimaskovfonden tilbyder dermed 
med en blåstempling af klimaarealpro-

jekter på dansk jord. Det kan mange 
have interesse I” siger Mikael Kirkebæk, 
chefkonsulent i Klimaskovfonden. 

Bidrag er et nyt produkt 
på klimamarkedet
I forbindelse med klimastandard 
skelner man mellem bidrag og kom-
pensation. Det handler om, at der er 
forskellige krav til de to produkter, 
og også forskellige muligheder for at 
bogføre klimaeffekter i klimaregnska-
ber hos bl.a. lodsejere og virksomheder. 
I første omgang omfatter fondens 
standard som sagt bidrag. Klimaeffek-
ter hørende til projekter under fonden 
vil optræde i et offentligt tilgængeligt 
klimaregister. 

“Der hører en lang række forhold og 
overvejelser bag klimastandarden, som 
har været afprøvet en lang række ste-
der, bl.a. i fondens rådgivende udvalg 
med centrale aktører på klimaområdet. 
Denne artikel vil ikke gå nærmere ind 
i detaljer i klimastandarden, men det 
er vigtig at forstå, også som lodsejer, at 
der ligger en standard bag de projek-
ter som gennemføres under fonden. 
Det fremgår tydeligt af standarden, 
hvordan man som privat lodsejer, kirker, 
kommuner eller bidragyder kan benyt-
te klimaeffekterne” forklarer Mikael 
Kirkebæk.

Fonden fungerer ved, at virksomheder, 
private og andre kan indbetale beløb, 
for dermed at bidrage til klimaeffekter 
på dansk jord. Fonden har modtaget 
en startkapital på 100 mio. kr. fra 

staten, men er herefter uafhængig af 
staten, og skal opbygge sit økonomiske 
grundlag gennem indbetalinger til 
fonden fra for eksempel virksomheder 
og privatpersoner, og fonden oplever 
allerede interesse fra mange bidragyde-
re der vil samarbejde med fonden og 
på den måde bidrage til at finansiere 
klimaprojekter. 

Støtte til skovrejsning 
og lavbundsprojekter med 
klimaeffekt
Den anden side af fondens arbejde 
handler om at generere konkrete 
skovrejsnings- og lavbundsprojekter. 
Her tilbyder fonden finansiering til 
anlæg af projekterne. I starten af året 
gennemførte fonden en ansøgnings-
runde med demonstrationsprojekter 
på kommunale jorder. Her lykkedes 
det at give tilsagn til 23 skovrejsnings-
projekter og et lavbundsprojekt, på i alt 
ca. 230 hektar. Disse projekter nu ved 
at blive nærmere planlagt og effektu-
eret. Anlæg af projekter forventes at 
være på plads inden for to år. Med den 
nye ansøgningsrunde vil der være fire 
ansøgningsspor med et samlet budget 
på 28,5 mio. kr.:

1. Skovrejsningsprojekter på vand-
indvindingsjorder. Her har man 
som lodsejer potentiel mulighed 
for at få støtte både fra Klimaskov-
fonden og fra vandselskabet, hvis 
vandselskabet vurderer, det er 
interessant – det foregår gennem 
en støttetilkendegivelse fra vand-
selskabet.

Klimaskovfonden klar med 
støtte til private lodsejere
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Klimaskovfonden klar med 
støtte til private lodsejere

2. Skovrejsning på kirkejorder
3. Skovrejsning på kommunale jorder
4.  Demonstrationsprojekter på små 

lavbundsjorder (under 10 hektar).

“Støtte under Klimaskovfonden funge-
rer på en lidt anden måde end under 
de statslige støtteordninger. Som noget 
nyt arbejder fonden med en auktions-
baseret støtte. Der er altså ikke faste 
satser. Lodsejeren skal selv komme 
med et bud på den pris, auktionsprisen, 
som man er villig til at gennemføre 
projektet for inklusiv fraskrivelse af 
muligheden for at sælge klimaeffekten 
til andre” fortæller Mikael Kirkebæk. 

Klimaskovfonden har opsat maksi-
malpris pr. hektar for skovrejsning og 
udtagning af lavbund. Ansøgerens bud, 
sammenholdt med den klimaeffekt 
ens projekt forventer at kunne levere, 
giver en omkostningseffektivitet (kr./
tons CO2), som bliver afgørende for, om 
fonden vil imødekomme ansøgningen. 
Jo lavere denne pris er sat, jo bedre 
chance har man for at få støtte fra fon-
den. Ansøgere bliver hjulpet gennem 
disse trin i ansøgningssystemet, herun-
der er der en nyudviklet CO2-beregner 
for skovrejsning. I denne beregnings-
model indgår f.eks. også et fradrag for 
buffer og usikkerhed i modellen.

Robuste og bæredygtige skove 
med synergieffekter
Der er en nogle krav til den skovrejs-
ning under Klimaskovfonden. Det 
skyldes, at man ønsker at tage en 
række hensyn udover klimaeffekten. 

Der sker derfor ikke en suboptimering 
på en kortsigtet klimaeffekt. Skovene 
skal være robuste og kunne levere en 
stabil langvarig høj klimaeffekt. Der er 
derfor f.eks. krav om ydre skovbryn, 
lysåbne arealer, en andel urørt skov og 
et minimum omfang af løvtræer. Der er 
skærpede krav til projekter i drikke-
vandsområder. Man kan læse mere om 
vilkår og muligheder i ansøgningsvej-
ledningen. For private lodsejere med 
skovrejsningsprojekter er der desuden 
et krav om et projektareal på mindst 5 
hektar.

Den aktuelle ansøgningsrunde inde-
holder et mindre ansøgningsspor for 
lavbundsprojekter under 10 hektar. 
Her ønsker fonden at teste en forenk-
let måde at arbejde med lavbundspro-
jekter på. Håbet er, at det senere kan 
opskaleres til langt flere arealer, så også 
små lavbundsområder kan udtages af 
drift, og dermed sikre en god klimaef-
fekt.

For både skovrejsnings- og lavbudspro-
jekter tinglyses servitutter, som sikrer 
varighed for klimaeffekterne i projek-
terne. Der vil også være en opfølgende 
validering og monitering af projektets 
klimaeffekter.

Hvordan tæller effekten 
i klimaregnskabet? 
Et ofte stilet spørgsmål er, hvem der har 
retten til klimaeffekten i projekterne. I 
den nuværende situation med klima-
bidrag, vil situationen være, at private 
lodsejere eller kirker kan benytte de 

løbende effekter i ens frivillige klima-
regnskab eller produktkæde, og der 
ikke vil være begrænsninger i brugen 
af effekt ift. f.eks. en kommende 
CO2-afgift. Klimaeffekterne kan ikke 
videresælges til andre. De virksomhe-
der mv. som køber ind i disse projekter, 
vil kunne brande sig på at have ydet 
et bidrag til at opnå den nationale kli-
mamålsætning, men det vil ikke være 
muligt at lade klimaeffekterne indgå til 
opfyldelse af virksomheders klimamål 
for værdikæder. Klimaeffekten kan 
desuden indgå i kommunale geogra-
fiske klimaregnskaber og i Danmarks 
klimaregnskab (NIR).

Fakta om den aktuelle 
ansøgningsrunde
Ansøgningen foregår i to faser: I den 
første fase afgives hovedoplysninger 
om projektet og arealet. I den fase 
testes man også på overholdelse af 
krav i klimastandarden. Hvis man 
modtager tilsagn om støtte, skal man 
videre til næste fase, hvor projektet 
kvalificeres og myndighedsgodken-
delser indhentes. Tilsagnet er en 
option, man kan udnytte.
Ansøgningsrunden løber indtil 1. 
december, herefter behandles ansøg-
ninger, og vi forventer at kunne svare 
ansøgere senest to måneder senere. 
Man har to år til at gennemføre 
projektet. Hvis du synes ovenstående 
lyder spændende, vil jeg opfordre til 
at gå ind på www.klimaskovfonden.
dk under ”Ansøg klimaskovfonden”. 
Her er der mange flere oplysninger, 
ligesom der er link til selve ansøg-
ningssystemet.
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Årsmøde og Vinterseminar

Onsdag 1. februar og torsdag 2. februar 2023.
Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Sektionen for Større Jordbrug afholder årsmøde og 
efterfølgende vinterseminar.

Vinterseminaret afholdes i år under temaet 
”Fremtidens Forretingsmuligheder”

Invitation med dagsorden og program for vinterseminar 
sendes til medlemmerne sammen med næstkommende 
medlemsbrev.
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