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Dialog, lige konkurrencevilkår og svenske løsninger kan løse landbrugets kvælstof- og økonomiproblemer 
på en bæredygtig og økonomisk måde

En gruppe landmænd har netop orienteret Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om resultaterne af en 
række forskere og sagkyndiges gennemgang af materialet i og bag den meget omtalte rapport ”Dansk 
Landbrugs Rammevilkår og Konkurrenceevne”, CBS aug. 2016. Rapportens indhold blev aldrig debatteret, da 
mange var mere optaget af omstændighederne omkring tilblivelsen, herunder bl.a. at rapporten var betalt af 
Promilleafgiftsfonden via Bæredygtigt Landbrug til forskningsprojektet.

Eksperternes dom er klar. Indholdet i rapporten fra CBS kan bruges som grundlag for en ny og bedre måde at 
regulere afgørende punkter for dansk landbrug.

”Ulige konkurrencevilkår på kvælstofregulering, afgifter og skatter på produktionsmidler betyder uhyre me-
get for de danske landbrug. Disse byrder betyder, at landbruget i virkeligheden selv betaler det EU-tilskud, 
som landbruget så ofte klandres for at modtage”, konkluderer landsmændenes ordfører, fhv. borgmester 
Jytte Krag-Juel-Vind Frijs fra Halsted Kloster, ”men lige så vigtigt er det at svenske forskere klart påpeger, at 
den danske reguleringsmetode ikke er effektiv og god – hverken for miljøet eller for landmændenes produk-
tion. Forskerne konkluderer, at vi skal kigge efter den svenske reguleringsmetode, hvor planterne får nøjag-
tig, hvad de har behov for. Dette kontrolleres gennem næringsbalance i vækstsæsonen. Det kan lade sig gøre 
ved at benytte moderne teknologi. I Skåne fungerer landbrug og vandmiljø side om side. Skånsk landbrug er 
sammenligneligt med dansk intensivt landbrug.”

Den svenske kontrol ved næringsbalance er administrativt enkel i forhold til den komplicerede kontrol af 
dansk landbrug og miljø. Den danske model har vist sig ikke at bibringe tilfredsstillende forhold for vandmiljø 
og landbrug og opfylder ej heller EU’s Vandramme Direktiv. Så vi opfordrer til, at vi begynder forfra i regule-
ringen af landbruget og ikke lader os binde af vanetænkning” slutter Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs.

De grupper af landmænd, der selv har finansieret denne ”Second opinion”, er godt klar over, at det ikke bliver 
en let beslutning at tage. Vi opfordrer til en bred dialog om problemerne. Vi er parate til at føre nye løsninger 
ud i livet sammen med ministeriet, forskere, landbrugets organisationer, fagbevægelsen, de grønne organisa-
tioner og evt. andre relevante parter. Målet er at kunne opfylde EU’s Vandramme Direktiv, at få skabt et godt 
miljø, at bevare arbejdspladserne i landbruget og følgeindustrierne og dermed at landbruget fortsat kan 
bidrage betydeligt til den danske samfundsøkonomi.

Det er vi drevet af, og det håber vi, at andre vil være med til.
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Rapporten kan i sin helhed downloades på www.omlandbruget.nu


