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Troværdigheden omkring Miljøstyrelsen er 
helt i bund! I marts måned kom det frem, 
at Miljøstyrelsen ikke har sikret kvalitet i 
de vandprøver, som foretages i Danmark. 
Koncentrationen af kvælstof i de marine 
områder er siden 2010 blevet fejlvurderet 
med op til 13 pct., som skyldes helt basale 
analysefejl. 

Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, 
og jeg forventer, at der rettes op herpå 
omgående. Der skal være fuldstændig 
tiltro til, at de målinger, som landbruget 
reguleres efter, er korrekte.
Mindst lige så vigtigt er det dog at få 

ændret den vanetænkning, som � ndes i 
Miljøstyrelsen. Alt for længe har der været 
et ensidigt fokus på kvælstof i Miljøsty-
relsen – muligvis fordi det var noget, som 
forskningsinstitutterne kunne regne på 
med decimaler og det hele. Og det kunne 
omsættes til krav over for nogen – endda 
en begrænset population i kongeriget, 
nemlig landmændene. 

Det skriver Miljøstyrelsen derefter ind i en 
vandplan, og så slipper man af  sted med 
at gøre det helt uden at opgøre konse-
kvensen af de beregnede krav! Og vupti: 
Miljøstyrelsen kan sætte � ueben ved en 

plan for opnåelse af god økologisk tilstand 
i det marine miljø i Danmark. Men så sim-
pelt er det ikke!

I Større Jordbrug har vi stået fast ved, at 
konsekvensberegninger skal foretages, og 
at kvælstof langt fra er den eneste presfak-
tor i det marine vandmiljø. Med De 7 Syn-
der tvinger vi nu Miljøstyrelsen til at tænke 
anderledes (læs mere side 2).

Frederik Lüttichau
Formand for Sektionen for Større Jordbrug



SIDE 2

Hvis vi bare går få år tilbage, var der ikke 
mange, som kunne forestille sig, at Mil-
jøstyrelsen ville arbejde seriøst med andre 
faktorers betydning for det marine miljøs 
tilstand end kvælstof. På baggrund af De 
7 Synder er styrelsen dog blevet tvunget 
til at tænke nyt.

Som bekendt fik De 7 Synder rystet 
fagligheden ved de nuværende danske 
kvælstofmodeller så meget, at ministeren 
meldte ud, at et retningsskifte var nød-
vendigt. Uanset hvilken partifarve man 
hører til, er det svært at sidde Landbrug & 
Fødevarers kritik overhørig.

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort 
den nye vejledning om udarbejdelse af 
biotopplaner og udsætning af fasaner og 
agerhøns. Vejledningen beskriver blandt 
andet de ændringer, der blev foretaget 
i biotopplanordningen som opfølgning 
på Vildtforvaltningsrådets forlig fra som-
meren 2017. Vejledningen kan hentes un-
der vores nyhedsbrev nr. 18 af 15. marts.

Andre presfaktorer end kvælstof
En af De 7 Synder er behov for at ind-
drage andre presfaktorers betydning for 
vandmiljøet end kvælstof. Landbrug & 
Fødevarer og NIVA Danmark fik udarbej- 
det en rapport, som slog fast, at der er 
andre betydende faktorer for det marine 
miljø end kvælstof. Det vakte gehør 
politisk og har nu ført til, at ministeren vil 
undersøge det nærmere.

Nu tvinger et nyt projekt Miljøstyrelsen 
til at tænke bredere end kvælstof alene. 
Styrelsen skal nemlig sammen med DTU 
Aqua undersøge, hvordan fiskeri, invasive 
arter og mikroplast påvirker tilstanden i 
vandmiljøet.

Projektet er en vigtig brik i udviklingen af 
et styrket fagligt grundlag for de næste 
vandområdeplaner, og det hilser vi i Større 
Jordbrug meget velkommen. 

I forbindelse med den nye vejledning 
inviterer Bæredygtig Jagt den 9. maj 
til dialogmøde om udsætningsforliget 
og de nye biotopplanregler. Mødet vil 
give mulighed for at høre nærmere om 
baggrunden for forliget samt drøfte den 
fremadrettede indsats i forhold til udsæt-
ning. 

1900-problematik bliver afgørende
Vi glæder os over, at der er flere lignende 
projekter undervejs, som samler op 
på De 7 Synders kritik, blandt andet år 
1900-problematikken, hvor baseline for 
hele kvælstofindsatsen fastlægges. 
Landbrug & Fødevarer og SEGES har vist, 
at tilstanden i år 1900 slet ikke var så 
uproblematisk, som Aarhus Universitets 
forskere tidligere vurderede.  

Vi skal have det hele med, og det skal un-
dersøges seriøst, således at resultaterne 
afspejles i fastsættelsen af indsatskrav 
fremadrettet. I Større Jordbrug vil vi følge 
projekterne med stor interesse og insi-
stere på, at vi opnår den nytænkning på 
området, som er helt nødvendig. 

Større Jordbrug opfordrer alle med in-
teresse for udsætning og biotopplaner 
til at deltage i mødet. Link til tilmelding 
findes under vores nyhedsbrev nr. 18 af 
15. marts. 

De 7 Synder ændrer fokus
Miljøstyrelsen tvunget til nytænkning 

Biotopplanvejledningen 
er offentliggjort
Godt nyt
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SIDE 3

Det er som gift for den videre debat, når 
IFRO udkommer med en analyse af pesti-
cidafgiften, som ser helt bort fra prisfølsom-
heden på pesticidafgifter. Dette skal ses i 
lyset af, at et internationalt studie fra 2017 
slår fast, at prisfølsomheden er ekstremt lav 
– 6-8 pct. under danske forhold. 

Vi har skrevet til miljøøkonom Jens Erik 
Ørum fra IFRO, som er medforfatter til 
den nyudkomne analyse fra IFRO om 
pesticidafgifter. Jens Erik Ørum udtalte 
nemlig tidligere på Altinget, at afgiften på 
pesticider er den absolut primære årsag 
til det faldende forbrug. Han glemte bare 
at fortælle, at afgiften alene sænker det 
samlede forbrug med 6-8 pct.! Samtidig 
undlader IFRO at beskrive en lang række 
negative eff ekter ved afgiften.

Vi er dybt rystede, for hvis denne IFRO-rap-
port er med til at danne grundlag for den 
videre politiske beslutningsproces, så kom-
mer vi aldrig af med pesticidafgiften. Vi vil 
i Større Jordbrug sørge for, at alle nuancer 
kommer frem til ministeren og ordførerne, 
og at der er andre – og langt mere eff ek-
tive – veje til at nå målene end en afgift.

Større Jordbrug: 
Derfor kan man trygt afskaff e pesticid-
afgiften
I Sektionen for Større Jordbrug mener vi, at 
man trygt kan afskaff e pesticidafgiften af 
to årsager. 

For det første kan vi få nedbragt forbruget 
mere omkostningseff ektivt end en afgift. 
De seneste forsøg viser, at luftassisterede 
sprøjter reducerer forbruget med 30 pct., 
mens afgiften alene sænker forbruget 
med 6-8 pct. Dertil kommer GPS-styring af 
sprøjter, som i sig selv har en reducerende 
eff ekt, der mindst er på højde med den 
nuværende afgifts eff ekt.

For det andet mener vi, at hvis der er 
stoff er, der generelt er problematiske, 
idet deres belastning er for høj, bør man 
hellere justere deres anvendelse frem for 
at pålægge dem en ekstremt høj afgift. 
Vi har set andre lande, for eksempel Tysk-
land, som ikke har nogen pesticidafgift, 
men hvor belastningen alligevel er faldet 
til midler, som sundhedsmæssigt og mil-
jømæssigt er mindre belastende. 

IFRO skal vurdere alternativer til en 
pesticidafgift
Pesticidafgifterne er dyre og koster er-
hvervet mere end 600 mio. kr. om året. 
Samtidig er de konkurrenceforvridende i 
forhold til vores nabolande, der ikke har en 
afgift på 290 kr. pr. ha i gennemsnit. 
IFRO fi nder, at afgiften giver et ekstra 
incitament til at investere i ny teknologi 
til præcisionstildeling af pesticider i de af-
grøder, der har et stort og belastende pes-
ticidforbrug. Med de omkostninger, som 
afgiften påfører erhvervet, er det dog alene 
de få, som har overskud til at investere i ny 
moderne sprøjteteknologi. 
I Sektionen for Større Jordbrug mener vi, at 
det ville være ret og rimeligt, at IFRO tager 
det som sin opgave at påpege de økono-
miske eff ekter for landmanden og for erh-
vervet som sådan, som en afgift har.
I den kommende midtvejsevaluering vil vi 
derfor insistere på at få undersøgt, om man 
får nok for pengene, ligesom vi vil have 
vurderet afgiftens faktiske miljøeff ekt og 
alternative reguleringsmetoder. I Større 
Jordbrug vil vi den kommende tid fortsætte 
vores dialog og argumentation over for 
forskere og beslutningstagere om, hvorfor 
vi mener, at det vil være til fordel for både 
miljøet og erhvervet af afskaff e pesticidaf-
gifterne.   

IFRO-analyse af pesticidafgift ser 
bort fra prisfølsomheden  
Uacceptabelt forskningsarbejde!
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“Det er som gift for den videre debat, når 
IFRO udkommer med en analyse af 
pesticidafgiften, som ser helt bort fra 
prisfølsomheden på pesticidafgifter”



Den kommende naturpakke
Regeringen forventes inden for de næste par måneder at 
fremlægge et udspil til den naturpakke, der blandt andet 
indgår som en del af regeringsgrundlaget fra sommeren 2015.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at der skal ske et ”servi-
cetjek” af den tidligere regerings ”Naturplan Danmark”. Dette 
blev under Eva Kjer Hansen til en decideret Naturpakke, som 
længe har været bebudet til at blive fremlagt i foråret 2016.

På baggrund af de seneste ugers debat om Fødevarepakken 
og en evt. tillægspakke, må det forventes, at Naturpakken 
fremskyndes, således at et udspil vil blive fremlagt inden for 
de næste par måneder. Det forventes, at Naturpakken vil 
indeholde forslag, der blandt andet skal sikre mere biodiver-
sitet i skov, bedre incitamenter for landbrugets naturindsat, 
øget fokus på naturpleje og bedre tilgængelighed til naturen.

Der har på det seneste også været tale om genoplivning af det 
Grønne Danmarkskort. Det vil efter Større Jordbrugs opfattelse 
betyde et uacceptabelt angreb på den private ejendomsret. 

Fra Større Jordbrug understreger vi, at vi gerne vil naturen. Vores 
medlemmer ejer noget af Danmarks fineste natur – og det er 
ikke blevet skabt på baggrund af krænkelse af ejendomsretten. 
Det er skabt på baggrund af ejerglæde og et ønske om at bevare 
det unikke til de kommende generationer. Den fremtidige na-
turindsats i Danmark skal derfor ikke bygge på usaglige overgreb 
på ejendomsretten, men på en målrettet indsats, der hviler på 
faglighed, dialog og incitamenter. 

Herregårdsudvalget
Herregårdsudvalget er et under-
udvalg til Sektionen for Større 
Jordbrug, hvor der arbejdes 
med at sikre de bedste vilkår 
for drift og udvikling af godser 
og herregårde i Danmark. En 
kerneopgave er at udforske og 
foreslå konkrete muligheder for 
en bæredygtig benyttelse af fre-
dede og bevaringsværdige byg-
ninger i tilknytning til de større 
gårde. Fredede bygninger må 
ikke blive en unyttig belastning 
for ejerne og komme til at sygne 
hen pga. alt for stive regler. Til 
gengæld arbejder vi for gennem-
førelse af regler, som muliggør 
beskyttelse via benyttelse. 

Kontrol med fjervildt til udsætning
Fødevarestyrelsen vil i sommeren 2016 gennemføre en 
række målrettede kontroller hos importører og modtagere 
af fjervildt, der indfører fasaner, agerhøns eller gråænder fra 
f.eks. Polen, Sverige og Frankrig.

Formålet med kontrolkampagnen er at informere og vejlede 
om reglerne for indførsel af fjervildt samt sikre, at det fjer-
vildt, der indføres til opdræt og udsætning i Danmark, kan 
spores i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at 
man også som modtager af fjervildt til udsætning bla. skal 
kunne dokumentere, hvor vildtet er udsat. 

Jægerforbundet har samlet en oversigt over de gældende 
regler på deres hjemmeside under ”Udsætning”
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Den 19. april kl. 15-18 afholder Sektionen for Større Jordbrug medlemsmøde på Rosen-
feldt Gods med Peter og Tinna Tillisch, som værter. Det er en stor fornøjelse at kunne invitere 
vores medlemmer til Rosenfeldt Gods.

Foruden en præsentation af ejendommen vil værtsparret Peter og Tinna Tillisch fortælle om 
ejendommens mange naturarealer, hvor det er lykkedes med plejeordninger og naturtiltag, der 
tager udgangspunkt i ejerens ønsker. Et princip, som er grundlæggende for os, men desværre 
langt fra er nogen selvfølge.

Med udgangspunkt i deres konkrete oplevelser vil vi sammen med miljø- og fødevareminis-
teren gerne drøfte naturplejeordningerne, og hvorledes vi kan sikre ejendomsretten i forhold til 
naturbeskyttelsen, hvor vi generelt oplever store udfordringer. 

Samtidig vil vi gerne drøfte nogle af de højaktuelle sager, som vi arbejder med i Sektionen 
for Større Jordbrug, nemlig afskaff else af pesticidafgiften, introduktion af balanceregnskaber, 
hvordan man arbejder videre med det faglige grundlag for kvælstofi ndsatsen i Danmark, samt 
hvorledes vi sikrer, at hektarstøtten forbliver lige for alle i Danmark i den kommende landbrugs-
reform.

Det praktiske 
Der vil undervejs blive serveret kaff e og kage samt sandwich og vand/øl.

Medlemsmødet er målrettet medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug samt særligt 
inviterede gæster mod et deltagergebyr på 300 kr. ekskl. moms per person.

Tilmelding sker via vores hjemmeside. og fristen er den 13. april.

Vi håber, at du har lyst til og mulighed for at komme til en interessant dag med en livlig debat, 
hvor vi også får dit syn på landbrugets udfordringer adresseret.

Medlemsmøde på 
Rosenfeldt Gods
Med deltagelse af miljø- og fødevareminister 
Esben Lunde Larsen


