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Fælles
udspil
er winwin for
natur og
landbrug

”Fælles løsninger - for
natur og landbrug” hedder
udspillet fra Danmarks
naturfredningsforening
og Landbrug & Fødevarer.
Lavbundsjord ved ådale
skal for eksempel kunne
omfordeles fra landbrug til
natur. arkivfoto: Henning
bagger/ritzau Scanpix

Landbrugets udledning af klimagasser
skal reduceres med 10 procent, mener
Landbrug & fødevarer og Danmarks
Naturfredningsforening, som med
udspillet "fælles løsninger - for natur
og landbrug" fortæller, hvordan det
kan gøres, så det både er til gavn for
natur og landbrug. Nu mangler de
bare, at politikerne lægger penge til.

Natur og laNdbrug
Lone Schaumann

losc@jfmedier.dk

udspil: Det handler først og
fremmest om klimaet. Danmark har brug for en lavere
kvælstofudledning, en bedre beskyttelse af drikkevandet, og landbruget har brug
for bedre vilkår til at understøtte den indsats. Det mener
organisationerne Landbrug
& Fødevarer og Danmarks
Naturfredningsforening, der
derfor er gået sammen om
udspillet "Fælles løsninger for natur og landbrug".
- Vi vil gerne vise, at man
kan løse flere opgaver på en
gang ved at gå konstruktivt til
værks. Vi i Landbrug & Fødevarer har en landbrugsmæssig interesse i det, Danmarks
Naturfredningsforening har
en tydelig naturinteresse, og
ved at gå sammen varetager
vi begge organisationers interesser, mens vi samtidig
fortæller politikerne entydigt, hvad der skal ske, fortæller formand for Landbrug
& Fødevarer Martin Merrild.
Det, Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening gerne ser ske,
er en reducering af landbrugets udledning af klimagasser på 10 procent. Men for at
det bliver til noget, skal der
blandt andet en multifunk-
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Vi i Landbrug & fødevarer har en landbrugsmæssig interesse i det, danmarks
Naturfredningsforening har en tydelig
naturinteresse, og
ved at gå sammen
varetager vi begge
organisationers
interesser, mens vi
samtidig fortæller
politikerne entydigt,
hvad der skal ske.

jordfordeling kunne få byttet rundt på nogle af de jorde og marker, der lige nu ligger meget spredt. Landmændene der skal have mulighed
for at samle deres jord.
- Derudover kan de landmænd, der har meget svært
ved at få økonomien til at
hænge sammen og måske
gerne vil sælge deres jord,
indgå i denne her jordbyttehandel, siger præsident
i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert
Gjerding.

Handleplan for ammoniak

martin merriLD, FormanD,
LanDbruG & FøDevarer

tionel jordfordeling til. Man
vil for eksempel tage eksisterende landbrugsarealer,
som ligger uhensigtsmæssigt
i forhold til den nærliggende
natur, eller lavbundsjorde,
som har lav dyrkningsværdi,
og omfordele jorden.

Formanden og præsidenten for henholdsvis Landbrug & Fødevarer og Danmarks naturfredningsforening, martin merrild og maria reumert Gjerding, håber, at politikerne
på Christiansborg vil lytte og implementere forslagene fra det fælles naturog landbrugsudspil. Foto: Sif meincke
- Nogle af de områder, som
lige nu udleder rigtig mange
klimagasser, er ådale og eng-

arealer. Ved at stoppe med
at dyrke dem og i stedet give dem tilbage til naturen,

kan vi reducere udledningen af klimagasser betydeligt. Samtidig vil vi med en

Et stort problem for både
landmænd og klimaet er
ammoniak. Som det er i dag,
spænder ammoniakreglerne
ben for de landmænd, der for
eksempel gerne vil investere
i nye anlæg, som ville kunne reducere ammoniakken
betydeligt. Det vil Landbrug
& Fødevarer og Danmarks
Naturfredningsforening også gerne gøre op med.
- Det er nogle tekniske
regler, som gør, at der er helt
groteske og tåbelige eksempler på, hvordan landmænd
nogle steder står med en
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Fælles
løsninger
- for natur
og landbrug

Lone Schaumann
losc@jfmedier.dk

Landbrug & Fødevarer og
Danmarks Naturfredningsforenings fælles udspil
"Fælles løsninger - for
natur og landbrug" indeholder blandt andet disse
syv, centrale punkter:

1

Multifunktionel jordfordeling, som kan
sikre udtagning eller ekstensivering af
landbrugsdrift på op imod
100.000 hektar landbrugsjord - hvad der svarer til et
areal på to gange Falsters
størrelse.

2

En modernisering
af ammoniakindsatsen i husdyrproduktionen, så
den tilrettelægges i bedre
samspil mellem natur og
produktionshensyn og
styrker incitamentet for
etablering af mere natur.
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Landbrugssektorens klimabelastning skal reduceres
med 10 procent.

Der skal skabes
rigere natur og
flere rekreative
områder, et bedre
vandmiljø og øget drikkevandsbeskyttelse.

ejendom, som er fuldstændig fastlåst, og hvor de aldrig
nogensinde får lov til at udvikle bedriften, fordi de bor
tæt på et følsomt område.
- Vi vil gerne give de landmænd en chance for at få
gården taget ud af drift - simpelthen købe gården af landmanden - så han får mulighed for at flytte et andet sted
hen.
- Vi kunne godt tænke os,
at man ser lidt mere dynamisk på det og laver en handlingsplan, der beskytter naturen, og hvor landmændene stadig får mulighed for at
udvikle de landbrug, der ligger i nærheden, og værner
om de naturarealer, der ikke
tåler så meget kvælstof, siger
Martin Merrild.
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Nogle af de områder,
som lige nu udleder
rigtig mange klimagasser, er ådale og
engarealer. Ved at
stoppe med at dyrke
dem og i stedet give
dem tilbage til naturen, kan vi reducere
udledningen af klimagasser betydeligt.
maria reumert GjerdinG,
præSident, danmarkS
naturFredninGSForeninG

Milliardindskud fra staten

I forbindelse med tørkepakken oprettede regeringen en multifunktionel
jordfordelingsfond, og det
er den fond, som Landbrug
& Fødevarer og Danmarks
Naturfredningsforening
gerne vil have del i. Men skal
ambitionerne indfries, skal
der flere penge til.

- I skriver i udspillet, at det
vil kræve et milliardindskud
fra staten, men er det overhovedet realistisk?

- Christiansborg er jo forpligtet til at finde på løsninger på klimakrisen, og vi
tror og håber, at politikerne
vil lytte til os. Man kan jo ikke blive ved med at udskyde
at reducere udledningen af
drivhusgasser, for vi ved, at
vi skal reducere udledningen
af kvælstof. Vi er forpligtet til
at gøre noget for naturen og
biodiversiteten og beskytte
drikkevandet bedre. Det gør
vi med vores udspil samtidig
med, at det gavner et trængt
landbrugserhverv. På den
lange bane er det naturligvis
tanken, at vi skal have endnu flere på banen, men staten er nødt til at gå foran og
prioritere klima, natur, miljø og landbrug, siger Maria
Reumert Gjerding.
- Hvem får så egentlig mest
ud af det her samarbejde,
Landbrug & Fødevarer eller
Danmarks Naturfredningsforening?
- Ha, det synes jeg er svært
at sige, og det er heller ikke så
relevant, synes jeg. Men hvis
det her rulles ud, som det er
tænkt, er det en win-winsituation for alle parter, siger
Martin Merrild.

Landbruget skal
gives bedre mulighed for at udnytte
det eksisterende
landbrugsareal ved at få
flere sammenhængende
landbrugsarealer og afhænde dårlig landbrugsjord
mod kompensation.
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Jordreformen
baserer sig på de
principper og
erfaringer, som er
udviklet i Real Danias Collective Impact initiativ.

En central forudsætning for indsatsen er et milliardbeløb i statsligt
indskud til en jordfond,
som sikrer grundkapitalen
og muliggør yderligere
investeringer fra private og
lokale aktører som kommuner, forsyningsselskaber og private fonde.
Kilde: landbrug & Fødevarer,
sammen med danmarKs naturFredningsForening

1000 kilometer vandløb skal efter krav fra Fødevare- og miljøministeriet pilles ud af dansk miljøbeskyttelse. den plan
bryder dn og sportsfiskerne sig ikke om. arkivfoto: mette mørk

Strid om danske
vandløb kan ende
som en EU-sag
Længe er der skåret ned på beskyttelsen
af vandmiljøet, mener Danmarks grønne
organisationer, som vil have Eu på banen.
Natur og laNdbrug
Eu-sag: Regeringens plan
om at stoppe naturbeskyttelsen af 1000 kilometer små
danske vandløb er et miljøovergreb, som Danmarks
Naturfredningsforening og
Danmarks Sportsfiskerforbund er klar til at indbringe
for EU.
Planen udspringer af blå
bloks landbrugspakke.
Her skal 1000 kilometer
vandløb efter krav fra Fødevare- og Miljøministeriet
pilles ud af dansk miljøbeskyttelse, så landbruget
i stedet kan dræne dem.
- Det strider mod EU’s
Vandrammedirektiv. Derfor er vi også klar til at gå til
EU for at sikre naturen, hvis
regeringen
fastholder
sin plan, siger præsident
i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert
Gjerding.
Hun bakkes op af Danmarks Sportsfiskerforbund,
der peger på, at der i årtier er
skåret ned på de beskyttede
danske vandløb.

Frustrerede sportsfiskere

- Vores mange frivillige
deltagere i de lokale vandråd, der netop er nået store
lokale kompromisser, er
dybt frustrerede over regeringens plan om, at 1000
kilometer vandløb alligevel
skal fjernes, selv om man
lokalt er blevet enige om
noget helt andet, siger formanden for Danmarks
Sportsfiskerforbund, Verner
Hansen.
Tidligere miljøminister
Eva Kjer Hansen (V) kaldte i 2015 de små vandløb,
som landbruget og regeringen gerne ville slippe af med
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Vores mange frivillige
deltagere i de lokale
vandråd, der netop
er nået store lokale
kompromisser, er
dybt frustrerede over
regeringens plan
Verner HanSen,
Formand, danmarkS
SportSFiSkerForbund

miljøhensynet for, ”forhadte
vandløb”.
Peter Gammeltoft er mangeårig topembedsmand
i EU-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø og er
nu uafhængig ekspertkonsulent. Han vurderer, at det
er en god idé at lade EU se
nærmere på sagen.
- Direktivet kræver ganske
vist ikke en detaljeret plan
for hvert lillebitte vandløb
men et samlet hensyn til, at
alle vandløb har det godt.
Derfor kan det være klogt
at få domstolens vurdering
af, om det stemmer med
hensigten med Vandrammedirektivet, når Danmark nu
vil pille 1000 kilometer vandløb ud af regnestykket, siger
Peter Gammeltoft.
En samlet opposition med
miljøordfører Øjvind Vilsholm (EL) i spidsen havde
i går indkaldt miljø- og
fødevareministeren i samråd
om sagen.
- Det er uforståeligt, at
ministeren har set helt bort
fra det lokale arbejde i vandrådene og dermed er med til
at gøre hensynet til det lokale miljø til taberen, lyder det
fra miljøordfører Christian
Rabjerg Madsen (S). /ritzau/

