
 

 

 

 

 

 

 

Med fødevare- og landbrugspakken gennemføres et grundlæggende paradigmeskift i 

reguleringen af landbruget. I dag bliver alle landmænd reguleret ens, således at alle har den 

samme begrænsning på, hvor meget de må gøde, og hvor mange randzoner de skal 

udlægge, lige meget hvor i landet deres marker er. Men påvirkningen af miljøet afhænger af, 

hvor robust jorden er, og hvor sårbart et vandområde vandets ledes ud i.  

 

 

Aftaleparterne er derfor enige om at gennemføre en omlægning af reguleringen af landbruget, så den bliver 

erstattet med målrettede indsatser og målrettet regulering. Hermed sikres det, at miljøindsatsen løftes. 

Omlægningen af reguleringen skal ske inden for Danmarks EU-retlige forpligtelser, og parterne er enige om, 

at regeringen via en tæt dialog med EU-kommissionen skal søge at sikre, at omlægningen kan gennemføres 

og finansieres inden for rammerne af direktivforpligtelserne. 

 



  

Sådan skal fødevare- og landbrugspakken skabe et nyt grundlag for 

miljøindsatsen: 

 

  Indsatsbehov for vandmiljøindsatsen 

- Fremlægge et konsolideret fagligt grundlag for vandområdeplanerne. 

- Anvende direktivets mulighed for at undtage indsatser i videst muligt omfang. 

- Afsætte 4 mio. kroner til at gennemføre en international evaluering af 

kvælstofmodeller bag vandområdeplanerne. 

 

  Målinger af kvælstof fra ”jord til fjord” 

- Afsætte 7,5 mio. kroner til udbygning af det eksisterende overvågningsprogram, 

NOVANA, så der måles på alle de arealer, hvor det giver mening at måle udledning 

af kvælstof.  

- Afsætte 40 mio. kroner over en fireårig periode til kortlægning af transport af 

kvælstof i de mest sårbare områder. 

- Udfordringsret, der giver erhvervet mulighed for at etablere supplerende 

målestationer, som fremadrettet vil indgå i det faglige grundlag, der fastlægger 

miljøindsatsen. 

- Afsætte 2 mio. kroner årligt til drænmålinger, som skal give viden om de mest 

effektive placeringer af kvælstofreducerende indsatser som for eksempel 

minivådområder. 

- Afsætte 4 mio. kroner årligt til forskning i omsætning af kvælstof på arealer, der i 

dag er ringe viden om – for eksempel lavbundsarealer. 

 

  Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udpegning af kunstige og 

stærkt modificerede vandløb 

- Revurdere ca. 10.000 km mindre vandløb, med oplande under 10 km
2
 i 

vandplanlægningen, men fastholde alle 19.000 km, indtil revurderingen er 

gennemført. 

- Fastlægge nye kriterier for at vurdere, om vandløb skal medtages i 

vandområdeplanerne, så vandløb der er flade, smalle, gravede eller har begrænset 

økologisk potentiale kan sorteres fra. 

- Afsætte 50 mio. kroner til arbejdet, hvor kommuner og vandråd vil blive inddraget. 

 

  Ny viden om vandindvinding 

- Igangsætte projekt, der skal operationalisere ny viden og nye modeller om 

vandindvinding. 

 

 

 


