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   Hvad døde hummere i Gilleleje ”førte” med sig!

• Vandmiljøplaner

• Handlingsplaner 

• Nitratdirektiv

• Grøn Vækst aftale

• Vandplaner

• Landbrugspakke

Presenter
Presentation Notes
Med det døde hummere medførte, er det klart, at det er svært at spå om, hvad der bliver samfundets krav i fremtiden, fordi der kan dukke en ny kasse op, der styrer udviklingen og kravene fuldstændigt.



  

     
    

   Handlingsplaner, vandmiljøplaner og Grøn vækst aftale

• Målet

• Store reduktioner i landbrugets N-udledning til vandmiljøet

• Reducere ammoniakfordampningen

• Halvere P-udledningen

• Midlerne

• Generelle tiltag

• N-kvoter, N-udnyttelseskrav, grønne marker, efterafgrøder, jordbehandlingskrav, harmonikrav og regler om 
udbringning af husdyrgødning

• Generelle reduktionskrav for ammoniak ved nyetablering og renovering



  

     
    

   Vandplaner og Landbrugspakken
• Paradigmeskifte fra ens regulering af alle til målrettet regulering ud fra behov, 

inspireret af Natur- og Landbrugskommissionens rapport om målrettet- og 
emissionsbaseret regulering

• Mål

• Reduktion af N udledningen og fosforoverskuddet

• Midler

• Målrettede efterafgrøder, kollektive virkemidler som vådområder, minivådområder, skovrejsning 
eller reduktion i N forbruget

• Fosforloft

• Emissionsbaseret regulering med indførelse af stipladssystem (produktionsareal) i modsætning til 
emissionsberegning pr. dyr



  

     
    

   Klima

• Ingen direkte klimakrav eller restriktioner til produktionen

• Enterisk metan udgør omkring 6,5 % af Danmarks samlede CO2 eq belastning

• Den samlede udledning fra kvægproduktionen er måske ca. 14 % af Danmarks samlede 
CO2 eq udledning. Alternativ anvendelse af jorden vil dog også give en udledning

• Forskellige virkemiddelskataloger har fokus på fodringen og eventuelle tilsætningsstoffer 
samt gødningshåndteringen

• Især fedt til malkekøer har en betydelig plads



  

     
    

   Effekt af tiltagene på kvælstofudledningen 



  

     
    

   Kvægbrugets indsats

• Ingen direkte krav til kvægbruget ud over de generelle

• Erhvervets hovedstrategi er effektivitetsforbedringer som tiltag til mere bæredygtig 
produktion

• Øget energi- og næringsstofudnyttelse

• Øget grovfodereudbytte og reduceret tab

• I L&F, Kvægs 2018-2020 strategi er miljø- og klimavenlig mælke- og kødproduktion samt 
plads til natur og biodiversitet en væsentlig del af strategien

• Anvendelse af digital foderstyring, øgede udbytter i marken, reduceret tab, øget mælkeydelse, 
øget energi- og næringsstofeffektivitet og klimatjek ved planlægning og kontroller, er 
målsætninger, og der er sat tal på!

• Økonomisk optimal mængder fedt i rationen for reduktion af metan er ligeledes direkte nævnt



  

     
    

   Udviklingen i malkekøernes effektivitet
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   Målrettet regulering er det vigtigste miljømæssige tiltag i 
nærmeste fremtid

• Frem mod 2021 skal N-udledningen reduceres ca. 7.000 tons til kystvand

• Ca. 3500 tons ved såkaldte kollektive virkemidler som vådområder, minivådområder og 
skovrejsning 

• Resten som målrettede virkemidler på den enkelte bedrift, som supplement til den 
eksisterende regulering

• Virkemidlet er frivillige og kompenserede efterafgrøder differentieret geografisk i 3000 
delområder (ID15)

• Indsatsen er efterafgrøder, men med mulighed for at anvende kvotereduktion, brak, 
energiafgrøder, mellemafgrøder, tidlig såning mm i stedet.

• Hvis målet ikke nås, gennemføres obligatoriske ukompenserede efterafgrøder



  

     
    

   Reguleringen efter 2021 ikke fastlagt
• Mål: Yderligere godt 6.000 tons N-reduktion fra 2021 til 2027 og god ”økologisk 

tilstand” kan medføre voldsomme restriktioner i nogle områder

• Eksempel Norsminde Fjord

• Målsætning  for 7.600 ha dyrket areal, 10,5 kg N-udledning i 2021 og 6,0 kg i 2027, 

• Billigste virkemidler i 2021: 15 % normreduktion, 16 % efterafgrøder, 14 % 
mellemafgrøder og en stor del minivådområder

• Pris 800 kr. pr. ha

• Billigste virkemidler i 2027: 48 % brak, 14 % normreduktion og en stor del 
minivådområder i de ikke braklagte områder

• Pris 2900 kr. pr. ha som minimum

Kvægtætte områder kan forvente tilsvarende restriktioner med ændret 
afgrødevalg og dyrkningsmetoder til følge



  

     
    

   Klimatiltag målrettet kvæg frem mod 2030

• Fodringstiltag for malkekøer og opdræt

• Øget brug af fedt samt øget kraftfoder og øget fordøjelighed af grovfoder

• Eventuelle tilsætningsstoffer til reduktion af enterisk metan

• Forsuring af gylle

• Biogas og hurtig udslusning af gylle



  

     
    

   

Samfundets krav om 15-20 år!                    1
• Generelle krav:

• Strammere krav til reduktion af udledningen, men differentierede på vandoplande

• Fokus på afgrøder med lang vækstsæson

• Mere græs og måske foderroer og mindre majs

• Restriktioner på omlægning af græsmarker

• Krav til forsuring, hurtig udslusning og biogas

• Foderrationer med fedt bliver styret via tilskudsordning eller afgift

• Tilsætningsstoffer med dæmpende virkning på metandannelsen er et must, hvis de findes

• Ingen yderligere restriktioner på fosfor



  

     
    

   

Samfundets krav om 15-20 år! 2
• Målopfyldelse baseret på målinger

• Målemetoder kan muliggøre ændring fra generelle regler til differentierede regler efter behov i 
området

• Bedrifterne kan dokumentere at de opfylder målet med målinger

• Større mulighed for selv at sammensætte sin produktion, så miljøkravene opfyldes

• Frivillige tiltag kan belønnes

• Den samlede produktionsmetode giver resultatet, ikke restriktioner i produktionen

• Med målbare mål, skal alle produktionsmetoder opfylde kravene

• Målingerne kan være N og P i drænvand, - i gyllen samt ammoniakemissionen fra stald og lager. 
Den enteriske metan og metan og lattergas fra lagre kan også dokumenteres med målinger



  

     
    

   

Samfundets krav om 15-20 år!                 3
• Præcisionslandbrug og dokumentation

• Dokumentation af produktets tilblivelse og opfyldelse af myndighedernes krav til bedriften, vil 
betyde øget registreringer på bedrifts- og produktniveau

• Balanceregnskaber på bedrifts- eller på markniveau kan være et scenarie. 

• Dokumenteret præcisionsdrift giver mulighed for at identificere og klassificere det enkelte produkt 
efter klima- og miljøbelastning.

• Frivillige ekstra tiltag kan derfor være fremmende for afsætning af produktet.

• Samfundets krav kan derfor reduceres



  

     
    

   

Samfundets krav om 15-20 år!                   4
• ”Planetkøer”

• Miljøbelastningen skal reduceres eller elimineres på nogen punkter

• Produktionen foregår i lukkede rum med rensning af ventilationsluft

• Husdyrgødningen afgasses og næringsstofferne opkoncentreres til produkter der kan udnyttes   
”100” %  

• Kulstof tilbageføres til den dyrkede jord enten efter en termisk forbrænding af restprodukterne eller 
uden en forudgående forbrænding
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