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NaturErhvervstyrelsen 

 

Vedrørende udvalgsspørgsmål 150 om randzoner 

 

 
NaturErhvervstyrelsen (NEST) har den 30. januar bedt DCA – Nationalt Cen-

ter for Fødevarer og Jordbrug bidrage til besvarelse af udvalgsspørgsmål 150, 

hvori ”Ministeren bedes redegøre for, hvilken ny viden der er fremkommet si-

den regeringens tiltrædelse om randzonernes miljøeffekt”. Tiltrædelse skete 

3. oktober 2011.  

NEST beder os redegøre for om der er kommet nye væsentlige forskningsre-

sultater, der påvirker randzonernes kvælstof- eller fosforeffekt. Primært om 

der er sket ny forskning i regi af Aarhus Universitet. Sekundært om vi har vi-

den om vigtige resultater på andre universiteter eller lignende. Frist 31. janu-

ar. 

Spørgsmålet har været forelagt forfatterkredsen til notatet ”Effekt på fosfor-

udledning af 10 m brede randzoner”, der blev fremsendt til Miljøministeriet 

og Fødevareministeriet 25. januar 2011. Forfatterne har svaret tilbage, at der 

ikke i regi af Aarhus Universitet er fremkommet ny viden om randzonernes 

effektivitet, siden vi fremsendte ovennævnte notat til Ministerierne – der er 

ift. notatet fra 25. januar 2011 kun sket en præcisering af enkelte af notatets 

tal, jf. ”Supplement til notatet ”Effekt på fosforudledning af 10 m brede rand-

zoner” af den 25. januar 2011”, der blev fremsendt til Ministerierne 7. januar 

2013. Notat og supplement til notat kan findes på nedenstående links: 

Notat: 

http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Udgivelser/DMUNyt_2011/

3/Effekt_af_randzoner_ver_25012011_pnj.pdf 

Supplement: 

http://pure.au.dk/portal/da/publications/supplement-til-notatet-effekt-paa-

fosforudledning-af-10-m-brede-randzoner-af-den-25-januar-2011(d615bba3-

872f-4e7c-ba46-01a2935cde05).html 

 

http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Udgivelser/DMUNyt_2011/3/Effekt_af_randzoner_ver_25012011_pnj.pdf
http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Udgivelser/DMUNyt_2011/3/Effekt_af_randzoner_ver_25012011_pnj.pdf
http://pure.au.dk/portal/da/publications/supplement-til-notatet-effekt-paa-fosforudledning-af-10-m-brede-randzoner-af-den-25-januar-2011(d615bba3-872f-4e7c-ba46-01a2935cde05).html
http://pure.au.dk/portal/da/publications/supplement-til-notatet-effekt-paa-fosforudledning-af-10-m-brede-randzoner-af-den-25-januar-2011(d615bba3-872f-4e7c-ba46-01a2935cde05).html
http://pure.au.dk/portal/da/publications/supplement-til-notatet-effekt-paa-fosforudledning-af-10-m-brede-randzoner-af-den-25-januar-2011(d615bba3-872f-4e7c-ba46-01a2935cde05).html
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Det kan nævnes, at vi fra AU har forsøgt at skaffe forskningsmidler via for-

skellige forskningsråd og GUDP, men ansøgningerne er desværre ikke imøde-

kommet. Desuden har vi gjort opmærksom på, at der efter vores mening 

mangler en overvågning af effekten af de randzoner, som nu er etableret, for 

at vi dels kan blive klogere på deres virke og dels dokumentere dette fremad-

rettet ift. evt. justeringer. 

Med hensyn til den anden del af spørgsmålet er der os bekendt ikke ny viden 

om randzoner fra andre danske universiteter. I udlandet forskes der i randzo-

ners effekt. Vi kan ikke med den korte tidsfrist nå at redegøre nærmere her-

for, men vi kan oplyse, at der i foråret 2012 er publiceret en række artikler 

herom i et specialnummer af Journal of Environmental Quality om effekter af 

randzoner (Special Section: Riparian Buffer Strips as a Multifunctional Ma-

nagement Tool in Agricultural Landscapes), hvor bl.a. resultater fra danske 

forsøg med randzoner og tabet af fosfor via brinkerosion er med: J. Environ. 

Qual. 41 (2012). Artiklerne kan findes via dette link: 

https://www.agronomy.org/publications/jeq/tocs/41/2#top 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning  
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