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Fødevareministeriet har i bestilling af 10. februar 2012 anmodet DCA – Nati-

onalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at udarbejde et notat om miljø-

mæssige konsekvenser af EU-kommissionens forslag til Greening-elementer i 

CAP-reformen.  

Notatet skal benyttes i forbindelse med ministeriets forberedelse til de kom-

mende forhandlinger om en ny fælles landbrugspolitik. 

Notatet er udarbejdet af seniorforsker Finn P. Vinther og professor Jørgen E. 

Olesen, begge Institut for Agroøkologi.  
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Notat vedrørende miljømæssige konsekvenser af EU-kommissionens forslag til 

Greening-elementer i CAP-reformen 

Finn Pilgaard Vinther og Jørgen E. Olesen 

 

Fødevareministeriet (FVM) har den 10. februar 2012 anmodet DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug om at udarbejde et notat om miljømæssige konsekvenser af EU-

kommissionens forslag til Greening-elementer i CAP-reformen. 

Notatet skal benyttes i forbindelse med ministeriets forberedelse til de kommende 

forhandlinger om en ny fælles landbrugspolitik. Der er i Kommissionens forslag til en ny fælles 

landbrugspolitik lagt op til, at der indføres en række Greening-krav, som på dansk lyder: 

• Afgrødediversificering  

• Miljømæssigt fokusområde 

• Opretholdelse af permanente græsarealer 

Disse krav skal opfyldes, hvis jordbruger skal have fuld landbrugsstøtte under søjle 1 (direkte 

støtte). Fødevareministeriet skal i de videre forhandlinger med Kommissionen, have en større 

viden om forslagets miljø- og klimaeffekter, da der pt. ikke ligger nogle vurderinger af disse.  

Som supplement til bestillingen har FVM medsendt følgende notater: 

 NaturErhvervstyrelsen (LSK/PEBY): Grønning af søjle I – afgrødediversificering 

/baggrundsdata, dateret 19. december 2011. 

 NaturErhvervstyrelsen (LSK/ALP): Grønning af søjle I – permanente 

græsarealer/baggrundsdata, dateret 20. december 2011. 

 Anonym: Beskrivelse af det nuværende krydsoverensstemmelsessystem vedrørende 

bevarelse af permanente græsarealer og Kommissionens forslag herom som led i CAP-

reformen, udateret.  

 Jørgen D. Jensen, Fødevareøkonomisk Institut: Sektorøkonomisk konsekvensvurdering af 

Europa-Kommissionens forslag til ændrede regler for direkte betalinger til landbrugere 

under den fælles landbrugspolitik, dateret 7. december 2011. 

På denne baggrund anmoder FVM, for hver af de tre ovennævnte Greening-elementer, om en 

redegørelse over de samlede konsekvenserne for udvaskningen af næringsstoffer (N og P) samt 

udledningen af klimagasser. Derudover ønskes en vurdering af forskellen i udvaskningen af 

næringsstoffer (N og P) samt udledningen af klimagasser, hvis man målretter udtagning af 

landbrugsjord til de mest følsomme arealer frem for en generel udtagning. 

Spørgsmålene til disse fire elementer i bestillingen er specificeret yderligere nedenfor, 

efterfulgt af vores svar/vurdering vedr. udvaskning af kvælstof og emission af klimagasser. 
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1) Afgrødediversificering  

Bestilling fra FVM vedrørende dette punkt lyder: Der ønskes en redegørelse over de 

samlede konsekvenser for udvaskningen af næringsstoffer (N og P) samt udledningen af 

klimagasser, hvis landbrug over 3 hektar er forpligtet til at dyrke mindst 3 forskellige 

afgrøder, hvor én afgrøde ikke må dække mere end 70 % af arealet, og minimum skal 

udgøre 5 %. Derudover må Aarhus Universitet gerne vurdere, hvilke andre miljøeffekter 

der kunne være, hvis ovenstående tiltag blev et krav (her tænkes bl.a. på bekæmpelse af 

snegle, ukrudt osv.).  

Derudover bedes Aarhus Universitet kort beskrive, hvilke produktionsformer der vil 

blive økonomisk hårdest ramt af dette tiltag, samt et overslag over omkostningerne for 

disse bedrifter i kr. per ha. Her tænkes bl.a. på kartoffel- eller gulerodsproduktion.    

Uddybning 

Kommissionen har endnu ikke taget stilling til, hvorledes ”forskellige afgrøder” skal 

fortolkes. Aarhus Universitet bedes derfor tage udgangspunkt i 2 ”gafler”.  

1. En smal gaffel, hvor der tages udgangspunkt i gødningsregnskabets overskrifter 

som er vårsæd til modenhed, vintersæd til modenhed, oliefrø, bælgsæd hør & 

hamp, frøgræs osv.  

2. Og en bred gaffel, hvor der tages udgangspunkt i hver enkel afgrødekode i 

gødningsregnskabet.  

Aarhus Universitet bedes kontakte bestiller inden denne opgave løses, da det bør vendes 

fagligt, hvad der giver mest mening. Flerårige afgrøder eller permanent græs er ikke en 

del af dette krav. Bemærk, at der ikke er krav om rotation afgrøder mellem årene, det 

handler udelukkende om afgrødefordelingen det enkelte år.   

 

Svar ang. afgrødediversificering 

Konsekvenser for kvælstofudvaskning: 

Vi kan her henvise til en redegørelse vedr. miljøgevinster ved en støtteordning til fremme af 

vårsåede afgrøder, som blev udarbejdet i forbindelse med revisionen af art. 68 programmet i 

2011, og fremsendt til FødevareErhverv d. 7. juli 2011. Vurderingen var her, at hvis 

støtteordningen udformes på en sådan måde, at den bliver attraktiv for jordbruger, vil der på 

sigt kunne opnås miljøgevinster i form af reduceret pesticidforbrug og til en vis grad øget 

biodiversitet på landskabsniveau, hvorimod støtteordningen vurderedes at være neutral mht. 

udvaskning af kvælstof. Baggrunden for at vi vurderede støtteordningen til at være neutral 

mht. N-udvaskning er, at de forskellige afgrøders N-norm er tilpasset de enkelte afgrøders 

kvælstofbehov, således at en højere N-norm svarer til højere udbytter, og dermed til en større 

fraførsel af kvælstof. Dvs., at selv om en afgrøde har en lavere N-norm, er det ikke 

ensbetydende med at afgrøden har et lavere overskud og dermed lavere risiko for udvaskning. 

Med andre ord, vores detaljerede normsystem med N-normer tilpasset de enkelte afgrøders 

behov betyder, at forskelle mellem afgrøder mht. N-overskud og N-udvaskning til en vis grad 

bliver udlignet.  

I tabellen nedenfor er vist alle de observationer, der ligger til grund for N-LES (Kristensen et 

al., 2008). Der indgår i alt 1467 observationer, og tabellen viser en sammenstilling af 

observeret (”målte”) og N-LES beregnet N-udvaskning for hver af 20 afgrødegrupper. 

Resultaterne i tabellen er sorteret efter stigende N-LES beregnet udvaskning i et forsøg på at 
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rangordne afgrødegrupperne. Udover den gennemsnitlige observerede og N-LES beregnede 

udvaskning er også spredningen i form af min og max vist, og det ses, at der her er tale om en 

meget stor variation. 

 

Afgrødegruppe:  
No. 
obs. 

Observeret, kg N/ha Beregnet, kg N/ha 

 sommer/vinter Avg. Min Max Avg. Min Max 

1 Grass for seed production 21 23 1 59 24 10 51 

2 Cereal-mixture/under sown grass 34 29 6 185 30 10 53 

3 First year grass/grass  96 43 1 248 31 4 113 

4 
Winter cereal/under sown grass or 
followed by winter rape 

29 33 7 88 31 9 83 

5 
Spring cereal/under sown grass or 
followed by winter rape 

341 37 0 221 36 4 184 

6 Older grass/grass 87 52 0 319 40 4 121 

7 Cereal/other crop 36 43 8 127 41 17 79 

8 Maize/winter cereal 2 66 25 107 43 37 48 

9 Potatoes/bare soil 3 52 50 55 45 42 51 

10 Sugar beets/bare soil 43 39 2 106 49 1 109 

11 Cereal/winter cereal 141 52 0 174 55 0 137 

12 Fodder beets/bare soil 68 55 6 184 56 8 208 

13 Cereal-mixture/bare soil 36 60 14 235 57 21 111 

14 Peas/winter cereal, other crop 43 55 0 201 63 0 182 

15 Cereal/bare soil 378 63 0 240 66 0 172 

16 Grass/winter cereal 61 75 6 341 75 17 204 

17 Other crops
 a)

 2 143 109 178 77 74 81 

18 Winter rape/winter cereal 17 66 3 162 86 3 165 

19 Spring rape/winter cereal 5 92 14 171 91 37 143 

20 Maize/bare soil 24 114 28 334 120 17 231 

 All 1467 52 0 341 52 0 231 

 
a) Winter rape with under sown grass and spring rape with bare soil. 

    

Det fremgår af tabellen, at afgrødegrupperne 1-6 med frøgræs, fodergræs og korn med 

efterafgrøder eller vinterraps i vintermånederne, tilsyneladende skiller sig ud med en lavere 

udvaskning end de øvrige afgrødegrupper. Ompløjning af fodergræs (afgrødegruppe 16) giver 

dog anledning til en øget udvaskning i årene efter ompløjning. Også raps efterfulgt af 

vinterkorn (afgrødegruppe 18 og 19) skiller sig ud med en tilsyneladende høj udvaskning i 

forhold til de øvrige, men man skal her være opmærksom på at vinterraps også indgår i 

afgrødegruppe 4 og 5, hvor rapsen reducerer udvaskningen i det efterår den er sået. Så isoleret 

set, vil vinterraps være placeret et sted ”midt i feltet” af afgrødegrupperne. Det er altså 

vanskeligt at pege på enkeltafgrøder eller afgrødefølger, der adskiller sig markant fra de øvrige, 

og dermed vanskeligt, endsige ikke muligt, at vurdere konsekvensen af at ændre sædskifterne 

fra måske en eller to afgrøder til mindst tre forskellige afgrøder.   

Da der derudover er en meget stor variation i såvel målt som modelberegnet udvaskning, er 

det meget usikkert at angive forskelle i udvaskningen mellem enkeltafgrøder eller grupper af 

afgrøder, som f.eks. vårsæd til modenhed, vintersæd til modenhed, oliefrø, bælgsæd, hør og 
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hamp, som der spørges til. Vi mener derfor ikke det er fagligt forsvarligt, at forsøge at give et 

bud på hvad ”afgrødediversificering” betyder for N-udvaskningen, før der mere præcist er 

taget stilling til hvad der menes med forslaget. Men samlet set vurderes dette tiltag ikke at ville 

påvirke kvælstofudvaskningen. 

Konsekvenser for udledning af drivhusgasser: 

Krav til afgrødediversificering kan i princippet påvirke udledninger af lattergas og 

kulstoflagring i jorden. Udledninger af lattergas afhænger primært af tilførsel af kvælstof med 

gødning og planterester og sekundært af hvor store tabene af kvælstof er fra 

ammoniakfordampning og kvælstofudvaskning. Alle disse effekter påvirkes af afgrødevalget, 

men effekterne er komplekse, og det er ikke muligt at afgøre om krav om dyrkning af mindst 3 

afgrøder på landbrugsbedrifter vil øge udledningerne af lattergas eller ej. Det forekommer 

sandsynligt at effekten vil være meget beskeden givet at kvælstofhåndteringen i dansk 

landbrug i forvejen er stærkt reguleret. 

Kulstoflagringen i jorden afhænger først og fremmest af tilbageførsel af organisk materiale til 

jorden og sekundært at omfanget og intensiteten af jordbearbejdning. Da 

afgrødediversificering ikke i sig selv påvirker nogle af disse faktorer kan det ikke afgøres om 

tiltaget vil have effekt på kulstoflagringen. 

Samlet set vurderes dette tiltag ikke i væsentlig grad at ville påvirke udledningerne af 

drivhusgasser. 

Økonomiske konsekvenser: 

Vi råder ikke over den nødvendige ekspertise til at kunne vurdere hvilke økonomiske 

konsekvenser dette tiltag måtte have, og må henvise til Fødevareøkonomisk Institut eller til det 

ovenfor nævnte notat fra samme institut (Sektorøkonomisk konsekvensvurdering af Europa-

Kommissionens forslag til ændrede regler for direkte betalinger til landbrugere under den 

fælles landbrugspolitik).   
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2) Miljømæssigt fokusområde 

Bestilling fra FVM vedrørende dette punkt lyder: Der ønskes en redegørelse over de 

samlede konsekvenserne for udvaskningen af næringsstoffer (N og P) samt 

udledningen af klimagasser, hvis landbrugsbedrifter skal tage 7 % af det samlede 

dyrkede areal - undtaget permanent græs - ud af produktion.  

Uddybning 

Kommissionen har endnu ikke taget stilling til, hvorledes allerede udtagne områder 

tæller med (f.eks. bræmmer, randzoner, braklagte arealer, MVJ-aftaler).  

 

Aarhus Universitet bedes derfor tage udgangspunkt i 3 ”gafler”. 

1. Et scenarie, hvor intet af det nuværende udtagne areal kan tælle med – bortset 

fra nuværende brak. 

2. Et scenarie, hvor alt nuværende udtagne areal tæller med. 

3. Et scenarie, hvor kun 2 meter bræmmen og randzonerne (de 50.000 ha fra GV) 

tæller med samt nuværende brak.  

Aarhus Universitet bedes også vurdere, hvorvidt dette forslag kan få konsekvenser for 

husdyrproduktionen og kvalitativt forsøge at illustrere dette.  

 

Svar ang. miljømæssigt fokusområde 

Konsekvenser for kvælstofudvaskning:  

I tabellen herunder er der vist et udtræk fra indberetninger til Enkeltbetalingsordningen i 

2010 og 2011, samt et afrundet gennemsnit for 2010-2011. 

Arealer, ha 2010 2011 
Afrundet 

gens. 

Det samlede landbrugsareal 2.714.072 2.703.947 2.709.000 

Udyrket areal, naturarealer, 
naturlignende arealer og skov 

57.411 53.866 56.000 

Permanent græs 214.967 208.103 211.000 

Landbrugsareal, hvoraf 7% kan 
udtages 

2.441.694 2.441.978 2.442.000 

Areal i scenarie 1 170.919 170.938 171.000 

Udtagne arealer, MVJ aftaler og lign. 9.649 6.199 8.000 

Areal i scenarie 2 161.270 164.739 163.000 

Randzoner, inkl. 2 m bræmmer 50.000 50.000 50.000 

Areal i scenarie 3 111.270 114.739 113.000 

 

Det ses her, det samlede landbrugsareal udgør ca. 2,7 mio. ha, at udyrkede arealer, 

naturarealer, naturlignende arealer og skov udgør ca. 56.000 ha og at permanent græs, som 

ikke skal regnes med, udgør ca. 211.000 ha, således at der tilbage bliver ca. 2,4 mio. ha dyrket 

landbrugsjord, der kan tælle med, hvis eller når 7% skal udtages.  
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Dvs. at arealet, der kan blive berørt i scenarie 1, vil være ca. 171.000 ha. 

Udtagne arealer, MVJ-aftaler og lign. udgør ca. 8.000 ha. Hvis disse arealer tæller med, kan 

det berørte areal i scenarie 2 anslås til 171.000-8.000 = 163.000 ha.  

Og hvis endelig de 50.000 ha randzoner også tæller med, kan det berørte areal i scenarie 3 

anslås til 163.000-50.000 = 113.000 ha. 

Kvælstofeffekten, dvs., den udvaskningsreducerende effekt, af at udtage landbrugsjord 

afhænger af hvilken jordtype der er tale om og af hvor intensivt dyrket de pågældende arealer 

er. Endvidere afhænger effekten af hvad de udtagne arealer anvendes til efter udtagning. Det 

er her antaget, at de udtagne arealer får lov at ligge hen og på sigt blive til en eller anden form 

for natur. Andersen et al. (2012) anfører, at der ved udtagning af intensivt dyrkede 

højbundsarealer kan forventes en udvaskningsreducerende effekt i rodzonen på ca. 35 kg N/ha 

på lerjord og ca. 60 kg N/ha på sandjord, eller i gennemsnit 45-50 kg N/ha.  

Forholdene på lavbundsjord er langt mere variable end på højbundsjord som følge af forskelle 

i dræningsgrad, mineraliseringspotentiale og hydrologiske forhold. Udtagning af 

lavbundsjorde, hvor denitrifikationen kan være ganske betydelig og udvaskningen derfor i 

forvejen er lav, vil ikke reducere udvaskningen væsentligt. Effekten af udtagning afhænger som 

nævnt endvidere af, hvad der dyrkes på arealerne inden udtagning, og der vil for lavbundsjord 

maksimalt kunne opnås en effekt svarende til effekten af at udtage højbundsjord. Effekten af at 

udtage lavbundsjord kan således variere fra 0 til ca. 60 kg N/ha. Ved opgørelse af den samlede 

effekt på landsplan kan man til nød anvende et gennemsnit på 30 kg N/ha, men man skal være 

opmærksom på, at estimatet vil være meget usikkert, hvis denne gennemsnitsværdi anvendes 

på oplandsniveau eller mindre skala.       

Den samlede effekt på landsplan kan herefter groft anslås ved at multiplicere effekten pr. ha 

med det berørte areal, som vist herunder for scenarie 1-3. Estimaterne er vist for hhv. 

højbundsjord og lavbundsjord, og skal forstås således, at den samlede effekt opnås hvis hele 

det areal, der udtages, er enten højbundsjord eller lavbundsjord. Udtages der både 

højbundsjord og lavbundsjord, vil den samlede effekt afhænge af fordelingen mellem disse.  

Det er således meget vanskeligt, endsige ikke muligt, at angive ét tal for effekten af at udtage 

7% af landbrugsjorden. Det er helt afgørende at vide hvor udtagningen finder sted, - om det er 

sandjord, lerjord eller lavbundsjord. 

Det skal pointeres, at effekterne vist i tabellerne herunder er effekten i rodzonen.  

Scenarie 1: 

  

Højbundsjord 
 

Lavbundsjord 

Lerjord Sandjord Gns. 
 

Min. Maks. Gns. 

Areal, ha 171.000 171.000 171.000 
 

171.000 171.000 171.000 

Effekt, kg N/ha 35 60 47,5 
 

0 60 30 

Samlet effekt, tons N 5.985 10.260 8.123 
 

0 10.260 5.130 

Scenarie 2: 

  

Højbundsjord 
 

Lavbundsjord 

Lerjord Sandjord Gns. 
 

Min. Maks. Gns. 

Areal, ha 163.000 163.000 163.000 
 

163.000 163.000 163.000 

Effekt, kg N/ha 35 60 47,5 
 

0 60 30 

Samlet effekt, tons N 5.705 9.780 7.743 
 

0 9.780 4.890 
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Scenarie 3: 

  

Højbundsjord 
 

Lavbundsjord 

Lerjord Sandjord Gns. 
 

Min. Maks. Gns. 

Areal, ha 113.000 113.000 113.000 
 

113.000 113.000 113.000 

Effekt, kg N/ha 35 60 47,5 
 

0 60 30 

Samlet effekt, tons N 3.955 6.780 5.368 
 

0 6.780 3.390 
 

Konsekvenser for udledning af drivhusgasser: 

Udtagning af arealer fra almindelig jordbrugsproduktion kan i betydelig grad påvirke 

udledningerne af drivhusgasser. Effekten vil afhænge af den nuværende anvendelse og af 

jordtype samt af hvilken form for arealanvendelse, der omlægges til. 

Landskabselementer 

For landskabselementer vil det især være levende hegn, der vil kunne bidrage til at reducere 

udledningerne af drivhusgasser. Gamle hegn er beregnet at kunne indeholde 164 t C/ha 

(Gyldenkærne et al., 2005). Dette betyder dog ikke, at hegnene nødvendigvis medvirker til at 

fastlægge CO2 fra atmosfæren. Dette afhænger fuldstændig af hvordan hegnene passes. Ved 

etablering af nye hegn vil der være både et optag af CO2 fra atmosfæren og en reduktion af 

lattergas fra jorden som følge af reduceret kvælstofgødskning. Effekten kan formentlig 

sammenlignes med etablering af skov, hvor den årlige effekt er beregnet til ca. 3,8 ton CO2-

ækv/ha (Fødevareministeriet, 2008). 

Græs og skov på højbund 

Ved fastholdelse af jord i græs eller skov kan der være en positiv klimaeffekt, som vil afhænge 

af hvor længe arealet har ligget i den pågældende arealanvendelse. Effekten ligger formentlig i 

størrelsen 0,7 til 2,6 t CO2/ha som følge af øget kulstoflagring i systemet.  

Ved udtagning af landbrugsjord på højbund til en permanent bevoksning med f.eks. græs 

forventes en reduktion i N-udvaskningen samt reduktion i brugen af kvælstofgødning og 

dermed også af ammoniakfordampning. Dette forventes at føre til en reduktion i 

lattergasemissioner svarende til 1,2 ton CO2-ækv/ha (Olesen et al., 2012). Der kan desuden 

forventes en årlig kulstoflagring svarende til 1,9 ton CO2. Samlet set vil det føre til ca. 3,1 ton 

CO2-ækv/ha. Effekterne kan dog variere noget, afhængigt af hvilken dyrkningsform der er på 

arealet i udgangssituationen. 

Ved udtagning af landbrugsjord på højbund til skovrejsning forventes samme reduktion i 

lattergasemissioner som ved omlægning til græs. Ved skovrejsning sker der hovedsageligt en 

binding i træernes vedmasse samt i førnlaget over mineraljorden. Den årlige tilvækst afhænger 

dog i betydelig grad af skovens alder og er mindst lige efter etableringen. Der er i 

Fødevareministeriet (2008) regnet med en gennemsnitlig årlig binding svarende til 2,6 ton 

CO2. Samlet set vil det føre til ca. 3,8 ton CO2-ækv/ha. Effekterne kan dog variere noget, 

afhængigt af hvilken dyrkningsform der er på arealet i udgangssituationen. 

Lavbundsjord og organiske jorde 

En ny kortlægning af arealet med organogen jord (tørvejord) i landbrugsmæssig anvendelse er 

netop afsluttet. De benævnes her lavbundsarealer, fordi tørven ofte er dannet under 

vandmættede forhold typisk i lave områder i terrænet, men en del af arealet er dog afvandet 

højmose. Ifølge den nye kortlægning er det i dag omkring 70,000 ha af landbrugsarealet, der 

klassificeres som organogen (>12 % C), mens yderligere 45,000 ha har et forhøjet indhold af 
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organisk stof (6-12 % C). Det er relevant at overveje ændret arealanvendelse for begge disse 

kategorier, som har en høj risiko for tab af kulstof. Der er tale om en markant reduktion i 

arealomfanget af disse jorde sammenlignet med en tidligere opgørelse fra 1975, og dette er 

udtryk for at der sker et udbredt tab af organisk kulstof i forbindelse med dræning og 

opdyrkning af disse arealer. Nedbrydningen af organisk stof medfører også frigivelse af 

kvælstof, og der er således også store udledninger af lattergas forbundet med nedbrydning af 

organisk stof. 

Udtagning af lavbundsjorder er et muligt tiltag til drivhusgasreduktion. Den anvendte 

emissionsfaktor for organiske jorde i omdrift er 8,7 t C/ha, mens den for permanent græs uden 

gødskning er sat til 1,25 t C/ha, og for permanent græs som gødes eller afgræsses til 5,7 t/C ha. 

Forskellene i emissionsfaktorer begrundes med en typisk mindre grad af dræning af de 

ekstensive græsarealer, dels den manglende jordbearbejdning. Udtagning af arealer i omdrift, 

der omfatter 40,000 ha med organogen jord og 30,000 ha med 6-12 % C, vil være mest effektiv 

som tiltag til drivhusgasreduktion, forudsat at dræning ophører. Dels er kulstoftabet her stort 

pga. intensiv dræning og jordbearbejdning, men disse arealer kan også være en betydelig kilde 

til lattergas emission. Danmark benytter den emissionsfaktor for lattergas på 8 kg N2O-N ha-1, 

som IPCC har foreslået. I en dansk undersøgelse (Petersen et al., 2011) var emissionen af 

lattergas betydeligt større visse steder, og der er behov for mere dokumentation af denne kilde 

til emissioner.  

Det største potentiale for drivhusgasreduktion ligger på organogene jorder i omdrift, hvor den 

samlede drivhusgasemission i form af CO2 og lattergas er opgjort til i gennemsnit 34 t CO2 

ækv/ha årligt (Olesen et al., 2012). Emissioner af metan har her ingen betydning for den 

samlede balance. På baggrund af omfattende undersøgelser i Tyskland (Drösler og Sutton, 

2010) vurderes det, at effekten af udtagning og afbrydelse af dræning vil være i 

størrelsesordenen 10 t CO2-ækv/ha. Det er uvist, om et tilsvarende reduktionspotentiale vil 

gælde for arealer i omdrift med 6-12 % organisk C, men det er sandsynligt at kulstoftab og 

lattergasemission fra disse arealer, og dermed reduktionspotentialet, er højt. Estimatet på 10 t 

CO2-ækv/ha er lavere end angivet af Olesen (2009), hvilket skyldes at det næppe i praksis vil 

være muligt helt at undgå udledninger af drivhusgasser fra de omlagte arealer. Der er dog brug 

for danske undersøgelser omkring effekt på klimagasser efter omlægning, dræning og ændret 

arealanvendelse. 

Bræmmer og randzoner 

Det er ikke muligt at fastslå hvor stor effekt bræmmer og randzoner vil have. En del af disse 

arealer vil være eksisterende, og her vil effekten være lille. Ved udvidelse af bræmmer og 

randzoner vil effekten i høj grad være afhængig af om der et tale om lavbund eller højbund. En 

konkret vurdering vil derfor kræve en detaljeret kortlægning af jordbunds- og 

afdræningsforhold langs de berørte vandløb og søer. 

Samlet vurdering 

Da det ikke fremgår af dette greening-krav hvilke specifikke typer arealanvendelser, der 

omlægges fra og til, samt om eksisterende arealanvendelse vil kunne indgå, er det ikke muligt 

at fastsætte effekter på udledninger af drivhusgasser. Dette tiltag må dog under alle 

omstændigheder forventes at føre til en reduktion i udledninger af drivhusgasser fra dansk 

landbrug. Hvis der i betydelig grad sker omlægning af landbrugsjord på højbund til arealer 

uden fødevareproduktion, er det dog tvivlsomt om effekten på verdensplan vil være tilsvarende 

positiv, da der som følge af efterspørgsel efter fødevarer og bioenergi kan ske opdyrkning af 

tilsvarende eller større landbrugsarealer andre steder i verden, hvilket samlet set sagtens kan 

føre til en større udledninger af drivhusgasser end uden udtagning af jord i Danmark. 
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Det fremgår ikke af forslaget om disse tiltag vil kunne benyttes til omlægning af dyrkningsjord 

til flerårige energiafgrøder (fx pil, poppel, rørgræs og miscanthus). Effekterne på 

lattergasudledninger og kulstoflagring ved en omlægning til sådanne energiafgrøder vil være af 

samme størrelse (dog nok lidt mindre) som udtagning til græs eller skov. Til gengæld vil disse 

energiafgrøder kunne erstatte fossile brændsler, og dermed vil klimaeffekten blive betydeligt 

forøget. 
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3) Opretholdelse af permanente græsarealer 

Bestilling fra FVM vedrørende dette punkt lyder: Der ønskes en redegørelse over 

konsekvenserne for udvaskningen af næringsstoffer (N og P) samt udledningen af 

klimagasser, hvis landmanden skal opretholde sit permanente græsareal på 

markniveau (i forhold til EB-ansøgning 2014 = baseline). Landmanden kan dog 

omlægge 5 % af sit areal.  

Uddybning 

For at forhindre jordbrugere i at pløje deres permanente græsarealer op inden 2014, vil 

Kommissionen indsætte et krav om, at hvis det samlede danske areal med permanent 

græs har været nedadgående fra 2003-2014 så skal jordbrugere der pløjede deres 

permanente græsarealer etablere disse igen. Som udgangspunkt forventes dette ikke at 

skulle ske i Danmark og Aarhus Universitet bedes se bort fra denne mulighed.    

De permanente græsarealer skal i øvrigt blive liggende på den samme mark, og må ikke 

flyttes rundt, heller ikke inden for markblokken.    

 

Svar ang. opretholdelse af permanente græsarealer 

Som supplement til bestillingen har FVM fremsendt et notat, udarbejdet af 

NaturErhvervstyrelsen (Grønning af søjle I – permanente græsarealer/baggrundsdata, 

dateret 20. december 2011.), hvori der bl.a. er vist en tabel med udviklingen i arealer med 

permanent græs i de seneste fire år. Tabellen er vist herunder.  

Udviklingen i arealer anmeldt med permanent græs i perioden 2008-2011  

 2008 2009 2010 2010* 2011 

Landbrugsareal i alt 2.740.365,39 2.731.977,56 2.714.562,75 2.714.562,75 2.703.877,86** 

Areal med perm.græs 215.034,37 215.565,29 213.280,42 210.582,57 207.255,03 

Difference/miljøfokus 2.525.331,02 2.516.412,27 2.501.282,33 2.503.980,18 2.496.622,83 

Perm.græs  i % 7,85 7,89 7,86 7,78 7,67 

* 2010 - 2 ha grænsen indregnet 

** Tallet afviger fra det samlede landbrugsareal i opgørelsen over braklagte arealer, da tallene i de to 

opgørelser er trukket på forskellige tidspunkter. 

Det fremgår her, at andelen af permanente græsarealer i Danmark synes at have været 

uændret på ca. 8% i de senest fire år. Efter vores mening er sådanne opgørelser dog behæftet 

med en betydelig usikkerhed på arealopgørelserne og bør derfor ikke angives med 2 decimalers 

nøjagtighed. Endvidere skal man være meget varsom med at drage konklusioner vedr. trends, 

der alene er baseret på fire års opgørelser, hvoraf mindst to af årene er behæftet med den 

usikkerhed, der er antydet under tabellen.  

FVM nævner i uddybningen til spørgsmålet, at hvis det samlede danske areal med permanent 

græs har været nedadgående fra 2003-2014 så skal jordbrugere der pløjede deres permanente 

græsarealer etablere disse igen, men at dette ikke forventes at skulle ske i Danmark, og at 

Aarhus Universitet bedes se bort fra denne mulighed. Vi har derfor ikke foretaget nogen 

vurdering af hvad dette greening-element betyder for kvælstofudvaskning.  
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Konsekvenser for udledning af drivhusgasser: 

Ved omlægning af græsarealer sker der både en hurtig nedbrydning af jordens organiske 

materiale og dermed udledninger af CO2, men der sker også en betydelig frigivelse af kvælstof, 

som kan føre til emissioner af lattergas. Der findes ikke egentlige data på effekt af undladelse 

af pløjning af græsmarker, men effekten er formentlig noget mindre end omlægning af marker 

i omdrift til vedvarende græs. Effekten anslås her til 200 kg C/ha/år svarende til 733 kg 

CO2/ha/år, men der er i høj grad behov for yderligere forskning til at kvantificere denne effekt 

(Olesen et al., 2012). 
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4) Stepstone vs. målrettet udtagning 

Bestilling fra FVM vedrørende dette punkt lyder: Kommissionen lægger op til en ”step-

stone” tankegang ved ovenstående tiltag. Det vil sige, at tiltagene skal implementeres 

ens i hele landet. Fødevareministeriet overvejer, hvorvidt det vil give en større miljø- og 

muligvis også natureffekt, at samle de miljømæssige fokusområder i målrettet regioner 

frem spredt ud i hele landet.  

Aarhus Universitet bedes på den baggrund, vurdere forskellen i udvaskningen af 

næringsstoffer (N og P) samt udledningen af klimagasser, hvis man målrettede 

udtagningen til de mest følsomme arealer frem for en generel udtagning. 

Næringsstofudvaskningen af kvælstof bedes være styrende for, hvor man vil placere de 

udtagne arealer. I denne beregning bedes Aarhus Universitet tage udgangspunkt i 

scenarie 3, hvor at bræmmer + randzoner tæller med, mens andet udtaget areal ikke 

kan tælle med.   

Derudover bedes Aarhus Universitet komme med en mindre, kvalitativ vurdering af 

”step stone” tankegangen vs. målrettet udtagning på naturområdet.  

 

Ang. Stepstone vs. målrettet udtagning 

Kvælstofudvaskning: 

Spørgsmålet om hvorvidt en målrettet implementering af virkemidler vil give en større 

miljømæssig effekt end hvis tiltagene implementeres ens i hele landet efter en såkaldt ”step-

stone” tankegang, må mht. næringsstorudvaskning generelt besvares med et ja. Men man skal 

være opmærksom på, at ”step-stone” løsningen vil være den langt dyreste og dermed mindst 

omkostningseffektive løsning, idet tiltagene med denne løsning også bliver implementeret i 

områder, hvor der ikke opnås nogen effekt. Som et eksempel herpå kan nævnes 10-m 

randzoner, som bliver implementeret langs alle vandløb og søer, primært for at reducere 

udledning af fosfor til vandmiljøet, uanset om der er tale om et risikoområde eller ej. Størst 

reduktion i fosforudledningen opnås ved en målrettet placering af randzoner langs skrånende 

marker, som anført i DMU/DJF-notat (2011), hvor det ligeledes er nævnt, at en differentieret 

bredde af randzonen, afhængig af de lokale forhold, vil være mere omkostningseffektivt end en 

standardbredde på 10 m. Et andet eksempel til belysning af problemstillingen er en sag fra 

praksis, hvor en gårdejer i Limfjordsområdet fik afslag på en ansøgning om at anlægge et 

minivådområde til rensning af drænvand fra hans jorde, fordi målinger viste, at 

nitratkoncentrationen i drænvandet i forvejen var så lav, at der i praksis ikke sker nogen 

udvaskning fra hans jorde og derved ikke opnås nogen yderligere effekt af tiltaget, jf. 

DJF_svar_140611 (2011). 

En effektiv anvendelse af lokalt målrettede virkemidler, som bl.a. udtagning af landbrugsjord, 

fordrer at virkemidlerne målrettes, hvor der er risiko for udledning af næringsstoffer. For at 

opnå den ønskede effekt af udtagning, er det er med andre ord en nødvendig forudsætning, at 

man har en viden om de lokale forhold og/eller at der foretages en forudgående faglig 

vurdering af forholdene, inden der iværksættes omkostningskrævende tiltag, der eventuelt 

ingen effekt har eller i bedste fald kun har en ubetydelig effekt.    

Risikoarealer er områder med høj risiko for næringsstoftab fra rodzonen koblet med høj risiko 

for transport til recipienten. Hvor fokus ved tidligere generel regulering var på at reducere tab 

fra rodzonen er fokus nu på at reducere udledningen til recipienten. Dette fordrer et 
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forudgående kendskab til de lokale og regionale forhold, særligt jordbunds- og hydrologiske 

forhold, der påvirker strømningen af vand og næringsstoffer fra mark til recipient. Samtidig er 

der behov for en væsentlig bedre forståelse af hvordan næringsstoffer omsættes under 

transporten fra mark til recipient, samt hvor man får størst effekt/målrettethed af konkrete 

målrettede virkemidler. Særligt for de vandløbsnære lavbundsarealer, der ofte er 

udstrømnings- og/eller gennemstrømningsområder for lokalt og/eller regionalt grundvand, er 

forholdene komplekse og det eksisterende vidensgrundlag særdeles mangelfuldt.  

Klimagasser: 

Der er især omkring de miljømæssige fokusområder tale om markant forskellige klimaeffekter 

af tiltagene afhængig af hvilke tiltag, der iværksættes. Der vil især være klimafordele ved 

omlægning af dyrkede lavbundsjorde og organiske jorde. Dette vil kræve at den kunstige 

dræning på disse arealer ophører. 

Hvis det bliver muligt at inkludere flerårige energiafgrøder (fx pil og poppel) samt 

energiproduktion fra græsmarker som en del af miljøfokus vil der kunne opnås ekstra 

klimagevinster i form at mindsket forbrug af fossil energi samtidig med at der vil kunne ske en 

næringsstoffjernelse i sårbare områder. 
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