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 anvende normreduktion sva-
rende til cirka 1.200 hektar 
efterafgrøder.

I scenarie 1, der viser kon-
sekvensen af at øge de mål-
rettede efterafgrøder til 58
procent af efterafgrødegrund-
arealet, findes størstedelen af 
den øgede indsats i normre-
duktion og efterafgrøde med 
sædskifteændring. Ved denne 
fordeling af virkemidler har 
halvdelen af bedrifterne be-
hov for at anvende norm-
reduktion mellem 15 og 20 
procent af kvælstofkvoten. 40 
procent af bedrifterne anven-
der normreduktion mellem 10 
og 15 procent.

En lille del af løsningen 
kommer fra mellemafgrøder 
efter korn og brak langs søer og 
vandløb. 

Normreduktion og efteraf-
grøde med sædskifteændring 
er begge virkemidler, som 
har negativ indflydelse på 
det samlede udbytte. Der er 
beregnet et udbyttetab på 7 
procent for oplandet til Kol-
ding Fjord som konsekvens af 
at øge de målrettede efteraf-
grøder fra 31 til 58 procent.

Yderligere kvælstof-
indsatser efter 2025
Den nye målrettede regule-
ring omfatter kun 26 procent 

af det indsatsbehov, der frem-
går af udkast til vandområde-
planen. 

Den yderligere indsats ef-
ter 2025, som helst skal løses 
med kollektive virkemidler, 
er ikke indregnet i ovenstå-
ende. Det samme gælder den 
indsats, der endnu ikke er 
plan-lagt for Kolding Fjord. 
Da de billige virkemidler alle-
rede er brugt op, vil en yderli-
gere stigning udtømme udval-
get af virkemidler, indtil der 
kun er brak tilbage som mu-
lighed.

Kommende øget krav 
til målrettet regule-
ring betyder massive 
sædskifteændringer, 
reduktion i kvælstof-
tildeling og samlet set 
en lavere landbrugs-
produktion.

Af Jacob Krog og Søren Kolind 
Hvid, Seges Innovation

Ifølge udkast til Vandområ-
deplan for perioden frem 

til 2027 stiger kravet til mål-
rettede efterafgrøder for-
mentlig fra 31 til cirka 58 
procent. Den nye målrettede 

regulering forventes at træde 
i kraft i 2023 eller 2024. Der 
er yderligere indsatser ef-
ter 2025, der helst skal løses 
med kollektive virkemidler. 
Denne del indgår ikke i be-
regningen.

Vandområdeplanen viser be-
hovet for forbedring af vand-
miljøet og anviser, hvilke ind-
satser der er nødvendige at 
foretage i hvert enkelt kyst-
vandopland. Indsatsbehovet 
er dog ikke relateret til, hvad 
der er muligt at gennemføre 
i de tilhørende kystvandop-
lande. Indsatskravene fortæl-
ler, hvor mange ton kvælstof 
der skal reduceres for hvert 

kystvandopland, men ikke 
hvilke konsekvenser det får 
for landbruget at løse indsats-
kravet. 

Seges Innovation har be-
regnet, hvor meget indsats-
kravene kommer til at fylde, 
når de opgøres i procent ef-
terafgrøder af efterafgrøde-
grundarealet. Konklusionen 
er, at landbrugsdriften i nogle 
områder, herunder Kolding 
Fjord, vil blive voldsomt på-
virket af de øgede indsatskrav. 
Beregningen er ikke komplet, 
hvilket blandt andet skyldes, 
at der er en ny reguleringsmo-
del på vej. En ny regulerings-
model kan dog ikke i sig selv 

løse det øgede reduktions-
krav. 

De billige virkemidler er 
allerede anvendt
Seges Innovation har regnet på, 
hvordan landmændene i oplan-
det til Kolding Fjord håndte-
rer en stigning i den målret-
tede regulering fra 31 til 58 
procent. Søjlerne i figuren her 
på siden viser, hvordan arealet 
med efterafgrøder og alterna-
tiver forventes at udvikle sig. 
Virkemidlerne er også sorteret 
efter stigende pris. Mellemaf-
grøde efter frøgræs og tidlig 
såning er de billigste, mens ef-
terafgrøde med sædskifteæn-

dring og brak er de dyreste for 
landmændene. Normreduktio-
nen står for sig selv, da prisen 
på normreduktionen varierer. 
De første 5 procent reduktion 
er således væsentligt billigere 
end en reduktion fra 15 til 20 
procent. 

Selv om kravet til efteraf-
grøder stiger fra 31 til 58 pro-
cent, forbliver arealet med 
almindelige efterafgrøder på 
samme  niveau. Det skyldes, 
at der med nuværende afgrø-
devalg ikke er plads til flere 
almindelige efterafgrøder. Det 
nuværende indsatskrav på 
31 procent betyder, at der 
allerede nu er behov for at 

Markant reduktion i vintersædsareal i oplandet til Kolding Fjord

Fordeling af vir-
kemidler i den 
nuværende mål-
rettede regule-
ring og med ny 
målrettet regu-
lering, som fore-
slået i udkast 
til vandområde-
plan 2021-2027. 

Høring af udkast til 
vandområdeplan 
sker, uden at der er 
fremlagt konsekvens-
analyser. I mange 
områder er kravene til 
kvælstofreduktioner 
så store, at det ikke 
er foreneligt med at 
have landbrug.

Af Jacob Krog og Søren Kolind 
Hvid, Seges Innovation

Va n d o m r å d e p l a n e r n e , 
der skal være grundla-

get for kvælstofindsatsen i 
tredje vandplanperiode frem 
til 2027, har været i offentlig 
høring et halvt år. Høringspe-
rioden slutter i næste uge 22. 
juni, Vandområdeplanerne er 
vanskeligt stof. De kan få af-
gørende indflydelse på mulig-
hederne for at drive landbrug 
i store dele af landet, og myn-
dighederne har ikke fremlagt 
konsekvensanalyser, selv om 
det er et krav.

Oplande får store reduk-
tionskrav
De fire kystvandoplande, der 
hører til den kystgruppe, der 
kaldes Lillebælt Snævringen, 
er eksempler på områder, der 
får meget store reduktions-
krav. De fire vandområder i 

denne kystgruppe er Kolding 
Fjord indre, Kolding Fjord 
ydre, Gamborg Fjord og Lille-
bælt Snævringen. I Vandområ-
deplanen betragter man disse 
fire vandområder som fjorde 
i kæde. Det har den prakti-
ske betydning, at opfyldelsen 
af indsatsbehovene vurderes 
samlet.

Kilder til lokal kvælstof-
udledning
Den samlede kvælstofudled-
ning til kyst fra de fire vando-
plande i kystgruppe Lillebælt 
Snævringen er ifølge vand-
områdeplanen 712 ton kvæl-

Store krav til 
kvælstofreduktioner 
uden konsekvens-
analyse

stof pr. år. Spildevand og over-
løb bidrager på årsbasis med 
20 procent af udledningen. 
Udyrkede arealer, skov og bag-
grundsbidrag udgør samlet 26 

stofudledningen fra landbru-
get sker i vintermånederne 
i Lillebælt Snævringen. Der 
sker en hurtig og hyppig vand-
udskiftning, så landbrugets 
andel af kvælstofudlednin-
gen er relativt langt mindre 
i sommerhalvåret. Vandom-
rådeplanen tager ikke højde 
for den hurtige vandudskift-
ning, og at kvælstof udledt på 

Den lokale kvælstof-
udledning fra de fire 
vandoplande til Lille-
bælt er langt mindre 
end den kvælstoftil-
førsel, der kommer via 
vandgennemstrømnin-
gen fra Kattegat og 
Østersøen, lyder det 
fra Seges Innovation. 
Foto: Colourbox.

Følgende kystvandoplande udgør kystgruppen Lillebælt Snæv-
ringen, der ifølge udkast til vandområdeplanerne får meget 
store reduktionskrav, der ikke er forenelige med at have 
landbrug. 

Det er dog tvivl-
somt, om det er 
muligt at gen-
nemføre så store 
reduktioner med 
minivådområder 
og vådområder.

■ Vandområdeplanerne har været 
i høring i seks måneder.

■ Vandområdeplanerne danner 
grundlaget for kvælstofindsat-
sen frem mod 2027.

■ Der er ikke fremlagt konse-
kvensanalyser, selv om det er 
et krav.

Vandområdeplan

Konklusionen er, 
at landbrugsdrif-
ten i nogle om-
råder, herunder 
Kolding Fjord, vil 
blive voldsomt på-
virket af de øgede 
indsatskrav.

BAGGRUND: Vandområdeplanerne kan få afgørende ind� ydelse på mulighederne for at drive 
landbrug i store dele af landet, konkluderer Seges Innovation efter at have analyseret emnet.

Kolding Fjord indre er for ek-
sempel beregnet til 179 ton 
kvælstof pr. år. Det største ind-
satsbehov er imidlertid bereg-
net for vandområdet Lillebælt 
Snævringen. Indsatsbehovet er
her på hele 332 ton kvælstof. 
Dermed bliver det vandområ-
det Lillebælt Snævringen, der 
fastsætter det samlede ind-
satsbehov i hele kystgruppen, 
det vil sige samlet for alle fire 
vandoplande.

Kun ophør med landbrug 
kan reducere nok
De grå søjler i diagrammet på 
side 13 viser kvælstofbidraget 
fra landbruget i hver af de fire 
kystvandoplande og samlet for 
hele kystgruppen. De lyseblå 
søjler i diagrammet viser det 
fordelte indsatsbehov, som er 
fremkommet ved at fordele 
det samlede indsatsbehov i 
forhold til størrelsen af det 
dyrkede areal i hvert kystvand-
opland. Det betyder for eksem-
pel, at oplandet til Gamborg 
Fjord, der i sig selv ikke har no-
get indsatsbehov, skal reducere 
udledningen med 47 ton kvæl-
stof. Det svarer til 96 procent 
af udledningen fra landbruget. 
Det vil i praksis betyde, at der 
ikke længere er mulighed for 
landbrug i oplandet til Gam-
borg Fjord. Samlet for hele 

kystgruppen, det vil sige alle 
fire kystvandoplande, skal ud-
ledningen fra landbruget redu-
ceres med 87 procent. Med de 
kendte kvælstofvirkemidler, 
der er til rådighed, er det et re-
duktionsmål, der kun kan op-
nås ved ophør med næsten alt 
landbrug i alle fire kystvando-
plande.

Planlagte kvælsto� nd-
satser
Målrettet regulering i en ny 
udgave med et øget efterafgrø-
dekrav skal levere 26 procent 
af den samlede kvælstofre-
duktion. 10 procent reduktion 
skal nås med minivådområder 
og andre kollektive virkemid-
ler. Så er der en yderligere ind-
sats, der skal levere en reduk-
tion på 33 procent. Det kan 
ifølge Landbrugsaftalen også 
ske med frivillige kollektive 
virkemidler. Det er dog tvivl-
somt, om det er muligt at gen-
nemføre så store reduktioner 
med minivådområder og våd-
områder. Alternativt kan det 
komme på tale, at denne yder-
ligere indsats også skal leve-
res som målrettet regulering 
på dyrkningsfladen. Endelig er 
der et reduktionskrav svarende 
til 25 procent af det samlede 
indsatsbehov, der slet ikke er 
planlagt, hvordan det skal nås.
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Figur 1. Fordeling af virkemidler i den nuværende målrettede regulering og med ny målrettet re-
gulering, som foreslået i udkast til vandområdeplan 2021-2027.

De billige virkemidler er allerede anvendt
SEGES Innovation har regnet på, hvordan landmændene i oplandet til Kolding Fjord håndterer en 
stigning i den målrettede regulering fra 31 til 58 pct. Søjlerne i figur 1 viser, hvordan arealet med
efterafgrøder og alternativer forventes at udvikle sig.
Virkemidlerne i figur 1 er også sorteret efter stigende pris. Mellemafgrøde efter frøgræs og tidlig 
såning er de billigste, mens efterafgrøde med sædskifteændring og brak er de dyreste for land-
mændene. Normreduktionen står for sig selv, da prisen på normreduktionen varierer. De første 
5 % reduktion er således væsentligt billigere end en reduktion fra 15 til 20 %.

Selvom kravet til efterafgrøder stiger fra 31 til 58 pct. forbliver arealet med almindelige efterafgrø-
der på samme niveau. Dette skyldes, at der med nuværende afgrødevalg ikke er plads til flere al-
mindelige efterafgrøder. Det nuværende indsatskrav på 31 pct. betyder, at der allerede nu er be-
hov for at anvende normreduktion svarende til ca. 1.200 ha efterafgrøder. 

I scenarie 1, der viser konsekvensen af at øge de målrettede efterafgrøder til 58 pct. af efteraf-
grødegrundarealet, findes størstedelen af den øgede indsats i normreduktion og efterafgrøde 
med sædskifteændring. Ved denne fordeling af virkemidler har halvdelen af bedrifterne behov for 
at anvende normreduktion mellem 15 og 20 pct. af kvælstofkvoten. 40 % af bedrifterne anvender 
normreduktion mellem 10 og 15 pct. En lille del af løsningen kommer fra mellemafgrøder efter 
korn og brak langs søer og vandløb. 
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Indsatsbehov, kvælstofbidrag fra landbrug og fordelt ind-
satsbehov for hver af de fire vandområder i kystgruppe Lille-
bælt Snævringen og samlet for kystgruppen, ton kvælstof 
pr. år. 

Kystoplandsnavn
Kolding Fjord, indre
Kolding Fjord, ydre

Lillebælt Snævringen
Gamborg Fjord

 forskellige tidspunkter af året 
ikke har lige stor miljømæssig 
betydning.

N-tilførsler via 
havstrømme
Den lokale kvælstofudledning 
fra de fire vandoplande er langt 
mindre end den kvælstoftilfør-
sel, der kommer via vandgen-
nemstrømningen fra Kattegat 

og Østersøen. Der strømmer 
store mængder bundvand fra 
Kattegat ind i Lillebælt. Der 
strømmer også vand ind i Lil-
lebælt fra Østersøen. Østersø-
vandet har et lavt saltindhold 
og strømmer derfor især i 
overfladelaget. Indsnævringen 
i Lillebælt medfører en op-
blanding. Lokale kvælstofre-
duktioner ændrer ikke på

de store kvælstoftilførsler via 
havstrømme.

Lillebælt Snævringen 
har det største indsats-
behov
Indsatsbehovet for at opnå god 
økologisk tilstand er beregnet 
for hvert kystvandopland. Se 
de mørke søjler i diagrammet 
på side 13.  Indsatsbehovet i 

Figur 2. Indsatsbehov, N-bidrag fra landbrug og fordelt indsatsbehov for hver af de fire vandområder i kyst-
gruppe Lillebælt Snævringen og samlet for kystgruppen, tons N pr. år.

Lillebælt Snævringen har det største indsatsbehov
Indsatsbehovet for at opnå god økologisk tilstand er beregnet for hvert kystvandopland. Se de mørke søjler i 
figur 2. Indsatsbehovet i Kolding Fjord indre er f.eks. beregnet til 179 tons N pr. år. Det største indsatsbehov 
er imidlertid beregnet for vandområdet Lillebælt Snævringen. Indsatsbehovet er her på hele 332 tons N. Der-
med bliver det vandområdet Lillebælt Snævringen, der fastsætter det samlede indsatsbehov i hele kystgrup-
pen, dvs. samlet for alle fire vandoplande. 

Kun ophør med landbrug kan reducere nok
De grå søjler i figur 2 viser N-bidraget fra landbruget i hver af de fire kystvandoplande og samlet for hele 
kystgruppen. De lyseblå søjler i figur 2 viser det fordelte indsatsbehov, som er fremkommet ved at fordele 
det samlede indsatsbehov i forhold til størrelsen af det dyrkede areal i hvert kystvandopland. Det betyder 
f.eks., at Gamborg Fjord oplandet, der i sig selv ikke har noget indsatsbehov, skal reducere udledningen 
med 47 tons N. Det svarer til 96 pct. af udledningen fra landbruget. Det vil i praksis betyde, at der ikke læn-
gere er mulighed for landbrug i oplandet til Gamborg Fjord. Samlet for hele kystgruppen, dvs. alle fire 
kystvandoplande, skal udledningen fra landbruget reduceres med 87 pct. Med de kendte kvælstofvirkemid-
ler, der er til rådighed, så er det et reduktionsmål, der kun kan opnås ved ophør med næsten al landbrug i 
alle fire kystvandoplande.
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procent. Den andel af den sam-
lede kvælstofudledning, der 
tilskrives landbrugsproduktio-
nen i de fire kystvandoplande, 
udgør 53 procent af kvælstof-
udledningen på årsbasis. Det 
svarer til 380 ton kvælstof pr. 
år. 

Årstidsvariation
Langt hovedparten af kvæl-
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Figur 1. Fordeling af virkemidler i den nuværende målrettede regulering og med ny målrettet re-
gulering, som foreslået i udkast til vandområdeplan 2021-2027.

De billige virkemidler er allerede anvendt
SEGES Innovation har regnet på, hvordan landmændene i oplandet til Kolding Fjord håndterer en 
stigning i den målrettede regulering fra 31 til 58 pct. Søjlerne i figur 1 viser, hvordan arealet med
efterafgrøder og alternativer forventes at udvikle sig.
Virkemidlerne i figur 1 er også sorteret efter stigende pris. Mellemafgrøde efter frøgræs og tidlig 
såning er de billigste, mens efterafgrøde med sædskifteændring og brak er de dyreste for land-
mændene. Normreduktionen står for sig selv, da prisen på normreduktionen varierer. De første 
5 % reduktion er således væsentligt billigere end en reduktion fra 15 til 20 %.

Selvom kravet til efterafgrøder stiger fra 31 til 58 pct. forbliver arealet med almindelige efterafgrø-
der på samme niveau. Dette skyldes, at der med nuværende afgrødevalg ikke er plads til flere al-
mindelige efterafgrøder. Det nuværende indsatskrav på 31 pct. betyder, at der allerede nu er be-
hov for at anvende normreduktion svarende til ca. 1.200 ha efterafgrøder. 

I scenarie 1, der viser konsekvensen af at øge de målrettede efterafgrøder til 58 pct. af efteraf-
grødegrundarealet, findes størstedelen af den øgede indsats i normreduktion og efterafgrøde 
med sædskifteændring. Ved denne fordeling af virkemidler har halvdelen af bedrifterne behov for 
at anvende normreduktion mellem 15 og 20 pct. af kvælstofkvoten. 40 % af bedrifterne anvender 
normreduktion mellem 10 og 15 pct. En lille del af løsningen kommer fra mellemafgrøder efter 
korn og brak langs søer og vandløb. 
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