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Bemærkninger til forslag til ændring af lov om randzoner
NaturErhvervstyrelsen har d. 3. februar 2012 fremlagt forslag til ændring af
lov om randzoner i offentlig høring. De foreslåede ændringer omfatter:
1. Randzoneloven indeholder en hjemmel til at dyrke energiafgrøder i randzonerne. Denne hjemmel foreslås ophævet med det foreliggende lovforslag.
2. Randzoneloven indeholder desuden en undtagelse fra naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til naturarealer udlagt som randzone efter randzoneloven. Denne undtagelse foreslås ligeledes ophævet.
Nedenstående bemærkninger fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og
Jordbrug til ændringsforslag nr. 1 er forestået af seniorforsker og temakoordinator for miljø og bioenergi Finn P. Vinther, med bidrag fra seniorforsker
Uffe Jørgensen, lektor Gitte H. Rubæk og professor Jørgen E. Olesen, alle Institut for Agroøkologi:
Vi er enige i, at en udbredt dyrkning af pil langs vore vandløb kan være til
skade for både naturen og landskabet. Men da det i randzonelovens § 2 stk. 2
står, at ”Flerårige energiafgrøder dog kun må dyrkes i randzonen, hvis der
dyrkes tilsvarende afgrøder på de landbrugsarealer, der grænser op til randzonen”, vil det næppe få et stort omfang, og det vil i givet fald ikke ændre det
generelle landskabsbillede, da nabomarken i alle tilfælde er tilplantet.
Endvidere er det i forbindelse med diskussionen om flerårige energiafgrøder
vigtigt at fremhæve, at der findes flere typer flerårige energiafgrøder, og at de
ikke alle er 6 m høje. Græsser er også flerårige energiafgrøder, der kan høstes
til brug i f.eks. biogasanlæg. Vi formoder ikke, at det er græs til sådan et formål,
man ønsker at hindre dyrkning af med det fremlagte forslag. I stedet for helt at
forbyde flerårige energiafgrøder i de dyrkningsfrie randzoner kunne man lægge
begrænsninger på, som er rettet mod at tage landskabelige og naturmæssige
hensyn; f.eks. som forsøgt med tilføjelsen i § 2 stk. 2.
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Reduktion i udledningen af næringsstoffer, specielt fosfor til vandmiljøet, har
været en væsentlig bevæggrund for at udlægge randzoner, men der er stor usikkerhed forbundet med at anslå hvilken effekt randzonerne vil få på fosforudledningen (Miljøministeriet, 2011). Høst og fjernelse af næringstoffer med
plantemateriale fra randzonen er dog en altafgørende forudsætning for opnåelse af en vedvarende reduktion i af fosforudledningen (DMU/DJF notat, 2011;
Heckrath et al., 2010). Derfor er det vigtigt, at høst og fjernelse af næringsstoffer med plantemateriale bliver en del af den pleje, der skal foretages i randzonerne. Andre vigtige elementer, der kan øge randzonernes effekt over for fosforudledningen, er trævækst i visse dele af randzonen til beskyttelse mod
brinkerosion (DMU/DJF notat, 2011), og en større bredde af randzonen, der
hvor den gennemstrømmes af store mængder overfladisk afstrømmende vand
fra landskabet ovenfor (Heckrath et al., 2010).
I den forbindelse vil vi gerne udtrykke vores forundring over, at myndighederne tilsyneladende har valgt at se bort fra de nye, mere sikre og nuancerede
estimater for randzoners effekt på fosforudledning, som er estimeret på baggrund af nyeste forskningsresultater (DMU/DJF-notat, 2011), og i stedet har
fastholdt ældre og mere usikre estimater.
De store usikkerheder mht. randzonernes effekt på næringsstoffjernelse, natur
og landskab tilsiger naturligvis, at der skal arbejdes med at udvikle optimerede
randzonekoncepter, der både kan fjerne næringsstoffer, tilpasses de lokale
landskabsforhold, bidrage til biodiversitetsforøgelse og evt. producere bioenergi, som f.eks. beskrevet af Christen (2012), Kronvang et al. (2011) og Heckrath
et al., (2010).
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