Langt fra
sandheden

DANSKE LANDMÆND
LEVER OP TIL DERES ANSVAR
Sådan kunne overskriften også have lydt, men sandheden
er ikke så spændende som sensationen. Sandheden er, at
de danske landmænd lever op til deres ansvar. Kvælstof er
nødvendigt for at få planterne til at gro, men for meget er
skidt for vandmiljøet. Netop derfor har landmændene fokus
på ikke at bruge mere gødning, end planterne har brug for.
Og derfor har de også stået i kø for at deltage i alle de frivillige
ordninger, der er iværksat i forbindelse med Fødevare- og
Landbrugspakken, som skal modvirke udledningen af
overskydende kvælstof fra gødningen.

Fakta er:
• Ordningen for frivilligt at plante kvælstofreducerende
efterafgrøder har været overansøgt i det meste af landet.
• Ordningen for frivilligt at plante skov har været overansøgt
med næsten det dobbelte.
• Ordningen for anlæggelse af minivådområder forventes at
blive overansøgt, når den genåbner til marts.
• Landbrug & Fødevarer organiserer 20 konsulenter, som i
fem år hjælper landmændene med at ansøge de frivillige
ordninger.
• Landmændene har udvist omtanke i anvendelsen af den
ekstra gødning fra fødevare- og landbrugspakken. Resultatet
er, at kun 60-70 procent er anvendt på markerne.
Derfor reagerer vi, når vi bliver beskyldt for at svigte vores
ansvar. Vi står ved det ansvar, vi har for at nå det meget
ambitiøse mål i fødevare- og landbrugspakken, der betyder, at
landbrugets udledning af kvælstof i 2021 skal sænkes med ca. 20
procent i forhold til niveauet før pakken.
Landbruget skal dog ikke nå målet alene. Det er en fælles
opgave for stat, kommuner og landmænd.
Staten skal udbyde de for landmanden frivillige ordninger, som
skal reducere udledningen af kvælstof. Kommunerne skal give
de nødvendige tilladelser til, at projekterne kan realiseres. Og
landmændene skal være klar til at byde ind.
Der er altså tale om et samarbejde. Og derfor opfordrer vi
regeringen til, sammen med os og kommunerne, at etablere
en national task force. Så kan vi sammen sikre den nødvendige
fremdrift, der skal til for at nå målet.
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Noget af det bedste i verden

