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Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer  

 

I den nye 15 meter zone (25-10 meter) zone vil det fortsat være muligt at afgræsse dyr og tage slæt, 

men arealet skal være pesticidfrit. Det vurderes, at meget få bedrifter vil være interesseret i en 

overgang til egentlig økologisk drift som følge af denne begrænsning på et mindre areal. Nogle vil 

kunne græsse arealet, men det blev i det første notat fra november 2010 anført at langt de fleste vil 

tage arealet ud af drift. I det følgende diskuteres dette nærmere. 

 

Når landmænd det forventes at landmænd tager arealet ud af drift så skyldes det at de ellers skal 

omlægge hele bedriften til økologisk drift eller skal acceptere ændrede driftsvilkår for dette mindre 

areal (0,16 ha).  

 

Overgang til økologisk drift vil være relevant for bedrifter der påtænker økologisk drift eller som 

allerede dyrker arealet økologisk. FOI kender ikke til omfang af økologisk drift på de arealer der 

indgår i den nye beskyttelseszone, men hvis det svarer til landbrugsarealet er det ca. 6%. 

 

For ikke økologer er det principielt muligt at dyrke arealet uden at bruge pesticider. Her kan 

udbyttet være højere end i økologisk produktion grundet højere gødningstilførsel, men omvendt vil 

man ikke anvende ekstra redskaber til ukrudtsrensning i form af strigler m.m. på et så lille areal 

(0,16 ha pr. boring).  

 

På kort sigt vurderes det at udbyttetabet er ca. 10% under udbyttet for konventionelle afgrøder 

(Ørum et al., 2007 og FOI rapport nr. 197). I det de første år vil der været øget ukrudt, men 

udbyttetabet vil være relativt begrænset.  

 

På længere sigt må det formodes at udbyttetabet kan blive større (20-30%), idet der sker en 

opformering af frøpuljen og mere kvik m.m.  Til sammenligning så er udbyttetabet på 30% hvis 

udbyttet i konventionelle og økologiske marker i budgetkalkulerne for 2010 sammenholdes. Dette 

er dog sammenholdt med at der på de økologiske marker tilføres noget mindre kvælstof.  

 

Såfremt boringen ligger på et tørt areal, der har et gennemsnitlig udbyttepotentiale,  så vil mange 

landmænd på lerjord og en del på sandjord på kort sigt formentlig fortsat dyrke arealet så længe de 
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får dækket de fleste omkostninger, da det kan være driftsmæssigt besværligt at køre udenom en 

cirkel m.m.  Sker der en større opformering af ukrudt og fald i udbyttet på 30% så bliver 

dækningsbidrag II negativt på både sand- og lerjord og så vil mange landmænd ikke dyrke arealet. 

Dette er dog koblet til landmandens tidsforbrug ved at jordbearbejde m.m. på det ekstra areal ofte 

vil være begrænset og at mange gerne ser at hele deres areal drives.    

 

Det er sandsynligt, at dette areal på nogle kvægbedrifter vil kunne bruges til græs (slæt) eller 

afgræsning dog med et lavere end normalt udbytte og det kan derfor være dyre foderenheder.  

 

Meget er også afhængig af arealets placering i forhold til marken og fx om der er flere boringer 

sammen der gør at man ser en fordel at tage hele marken ud af produktion.   

 

Samlet set vurderes billedet således at være mere differentieret end angivet i første notat omkring 

kompensation ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer og det kan således ikke 

antages at alle vil udtage arealet af produktion med det samme.  

 


