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Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Danmarks Miljøundersøgelser         Fødevareøkonomisk Institut 
Aarhus Universitet  Aarhus Universitet             Københavns Universitet 
 
 
19/10 2007 
 

Notat 
vedr. 

Uddybende spørgsmål til konsekvensanalyser af nulstilling af 
udtagningsforpligtigelse 

 
 
Med mail af 14-10-07 anmodes DJF, DMU og FØI om en uddybning af enkelte punkter i det ”Notat 
vedr. konsekvenserne i 2007/08 af udtagningsforpligtigelsens bortfald”, der blev afleveret 05-10-
2007.  

Jævnfør dette notat fra 05-10-07 var det DJF, DMU og FØI’s plan at redegøre nærmere for effekter 
på fosfortab og naturforhold i det notat, der er planlagt færdigt 02-11-07. Det skyldes, at vi ikke ser 
grundlag for at skelne mellem konsekvenserne på lang sigt og i 2007/08. 

Nedenstående notat er udarbejdet efter en bestillingsskrivelse afgivet 14-10-07 og med en tidsfrist 
den 19-10-07. Det vil sige, notatet er udarbejdet i efterårsferien, og flere af de medarbejdere i DMU 
og DJF, der er sat i gang med besvarelsen til 02-11-08, er bortrejst i forbindelse med efterårsferien. 
Det følgende må derfor betragtes som en foreløbig vurdering.  

 

Fosforområdet 
I mailen efterlyses bl.a. hvilken betydning en ophævelse af udtagningsforpligtigelsen vil have på 
fosforområdet i 2007/08, og der refereres særligt til randzoner. 

Det vurderes på baggrund af DJF’s arbejde med telemålingskontrol vedr. hektarstøtteordning/ 
enkeltbetalingsordning samt korrektion for vandløbstætheden i de områder, DJF har kortlagt, at der 
på landsplan er braklagt ca. 6.000 ha randzoner langs vandløb og søer som led i 
hektarstøtteordningen. Derudover skønnes randzonearealet for økologiske marker at udgøre ca. 
3.000 ha. 

Ophævelsen af udtagningsforpligtigelsen rejser to spørgsmål: 

1. Hvor stor en del af de 6.000 ha braklagte randzoner vil blive inddraget i dyrkningen? På 
nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for at antage, at disse arealer vil blive taget i brug i et 
omfang, der adskiller sig fra braklagte arealer i øvrigt. Buddet må derfor være, at 20 – 45% 
braklagte randzoner inddrages i dyrkningen. Dette svarer til 1.200 – 2.700 ha. Det er dog også 
vurderingen, at reglerne om pesticidforbrug nær vandløb og afvandingsforholdene på 
lavbundsjorde betyder, at en relativ stor del vil blive inddraget som ekstensivt udnyttet græs. 

2. Hvor stor fosforbelastning vil opdyrkningen påføre vandmiljøet? Effekten er meget afhængig af, 
hvorledes randzonerne er placeret i forhold til bagvedliggende risikoområder. På nuværende 
tidspunkt er der imidlertid ikke grundlag for at præcisere vurderingen i forhold til de 2 kg P pr. 
ha, der blev anført i ”Virkemidler til realisering af målene i EU’s Vandrammedirektiv” (DMU 
rapport). Det svarer til en merbelastning på i alt 2,4 – 5,4 t P.  



Ved en vurdering af risikoen for en fosfor merbelastning af vandmiljøet ved opdyrkning af brak 
i øvrigt er der formodentlig særlig grund til at fokusere på øget erosion ved inddragelse af 
erosionstruede arealer. De erosionstruede arealer udgør skønsmæssigt 10% af det dyrkede areal, 
og bidraget er i størrelsesordenen 0,06 – 0,25 kg P/ha. På den baggrund skønnes en 
merbelastning på 0,2 – 1,5 t P. 

Velstrukturerede, drænede lerjorder har risiko for fosfortab via makropore afstrømning. Vi anser 
det dog for mindre sandsynligt, at disse arealer udgør nogen større del af de braklagte arealer. 
Derfor har vi ikke beregnet et bidrag fra opdyrkning af sådanne arealer. 

Et mere kvalificeret estimat på mertab af fosfor end det vi har givet her vil kræve kortlægning af 
omfanget af braklagte arealer i randzonerne (kortlægning af randzoner langs alle vandløb og 
søer er igangsat af Skov- og Naturstyrelsen i dette efterår) og en sammenkobling af de braklagte 
arealer med det nye P-risiko kort. 

 

Pesticidområdet 
I mailen anmodes vi om at uddybe konklusionen om, at effekten af udtagningsforpligtelsens 
bortfald kun har marginal indflydelse på mulighederne for at opfylde målet i 
Pesticidhandlingsplan 2004-2009 om en behandlingshyppighed på 1,7. 

Som det fremgår af notatet dateret 05-10-2007, vil opdyrkning af f.eks. 50.000 ha resultere i en 
stigning i behandlingshyppigheden på 0,4 %. Med udgangspunkt i behandlingshyppigheden i 
2006 svarer dette til en stigning fra 2,28 til ca. 2,29. Set i lyset af, at målet i Pesticidplan 2004-
2009 er en behandlingshyppighed på 1,70, dvs. behandlingshyppigheden skal reduceres med 
0,58 i forhold til 2006, er stigningen på 0,01 uden praktisk betydning for at kunne opfylde dette 
mål. 

Forskningsinstitutionerne er endvidere blevet bedt om at gøre rede for, om en nulstilling af 
udtagningsforpligtelsen i 2007/08 skønnes at påvirke pesticidplanens målsætning om etablering 
af sprøjtefrie zoner.  

Som det fremgår af notatet, er det DJF’s vurdering, at der kun i begrænset omfang vil blive tale 
om at udtage brakarealer til dyrkning langs vandløb og søer, da mulighederne for at anvende 
pesticider er stærk begrænsede på grund af afstandskrav til vandløb og søer. Såfremt denne 
vurdering er korrekt, må det forventes, at en nulstilling af udtagningsforpligtelsen i 2007/08 
ikke vil ændre nævneværdigt ved landmændenes motivation til indgå aftaler om etablering af 
sprøjtefrie zoner. En mere kvalificeret vurdering af denne problemstilling vil imidlertid kræve 
en sammenligning af økonomien i dyrkning af vinter- og vårsæd med reduceret adgang til 
pesticider med økonomien i at indgå aftaler om sprøjtefrie zoner.            

       

På vegne af det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt 

Koordinator for DJF’s myndighedsbetjening 


