
Landmanden skal være ansvarlig for kvælstofanvendelsen på ejendommen, og det skal være en mulighed for 

alle at redegøre for dette via et frivilligt kvælstofbalanceregnskab. Udgangspunktet er, at landmanden effektivt 

kan udnytte sine ressourcer og sit potentiale for at omsætte kvælstof til afgrøder. Ud fra det dyrkningspotentiale, 

der er i et givent område, fastsættes en udledningsgrænse, og landmanden aflægger regnskab for sin udnyttelse 

af kvælstof.

Hvis en landmand er særligt dygtig, må han (naturligvis) bruge mere kvælstof, blot han overholder 

udledningsgrænsen.

Hvis en landmand ikke er i stand til at overholde udledningsgrænsen, pålægges han at løse problemet. Det kan 

han gøre ved at ændre sædskifte, reducere sin kvælstoftildeling, etablere efterafgrøder (for egen regning) eller 

anden ændring i markdriften. Det er landmandens ansvar at løse udfordringen.

Der er i de 90 vandoplande forskellige målsætninger. Hvis der er en særlig udfordring et sted i et 

vandopland, hvor udledningen fra landbrugsarealet er for stort, må man i fællesskab sætte ressourcerne

ind og løse problemet. Hvis problemet er størst på eksempelvis 15 pct. af arealet, skal indsatsen dirigeres mod

de arealer. Her betaler man i fællesskabet landmanden for at lave en særlig indsats, et særligt sædskifte, 

minivådområder eller lignende. Man kan forstille sig, at landmanden modtager måske 3-5.000 kr./ha for at løse 

særlige problemer.

I nogle områder vil problemerne måske være mere omfattende, og her skal man eventuelt tage landbrugsjord 

ud af drift. Det kan naturligvis kun ske mod fuld erstatning.
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Vision for 
kvælstofregulering 
En fremtidig kvælstofregulering skal løse miljøproblemer, hvor problemerne er. 

Det er i alles interesse, at reelle miljøproblemer 

løses ordentligt. Det kræver, at vi har gennem- 

sigtighed og fagligt får beskrevet kvælstoftabet 

fra marken ud fra landmandens egne driftsdata. 

Det skal være slut med regulering på baggrund 

af gennemsnitstal fra NLES-modeller, som land-

manden ikke kan genkende i produktionen.  

Vi tror på, at en effektiv kvælstofudnyttelse er 

svaret på en både miljømæssigt og økonomisk 

bæredygtig planteproduktion i Danmark.

Sektionen for Større Jordbrug er en del af Landbrug & Fødevarer og repræsenterer de største 

planteavleres erhvervsmæssige interesser. Vores medlemmer findes spredt over hele Danmark 

og inkluderer både de traditionelle herregårde, som typisk ejer store arealer skov, natur og 

landbrugsjord, og professionelle landmænd, der forpagter jorden til planteavl m.v. 

Christina Ahlefeldt-Laurvig Frederik Lüttichau
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