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000003 
 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) finder, at det er positivt, at der gennemføres en ord-

ning med etablering af efterafgrøder i 2017 og 2018 i kystvandoplande, hvorfra det er nød-

vendigt at få nedbragt kvælstofudledningen.  

 

DN vil gerne understrege, at der er tale om en nødvendig ordning med henblik på, at Danmark 

lever op til forpligtelserne i særligt Nitratdirektivet. DN ser således ikke alene ordningen som 

en opfølgning på aftalen af 22. december 2015 om Fødevare- og Landbrugspakken og aftalen 

af 20. maj 2016 om Naturpakken, men også som en opfølgning på regeringens dialog med EU-

kommissionen om Fødevare- og Landbrugspakken, jf. kommissionens pilotskrivelse vedr. den-

ne pakke. 

 

Idet der er tale om en nødvendig ordning med henblik på at overholde Nitratdirektivet, skal DN 

understrege, at ordningen også skal sikre grundvandet. 

 

Det er imidlertid DNs opfattelse, at ordningen ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at der ikke sker 

en merudledning af nitrat til grundvandet.  

 

Det fremgår således af styrelsens kort til placering af målrettede efterafgrøder, at der er om-

råder, hvor der ikke ydes tilskud til efterafgrøder, selvom der er nitratfølsomme indvindings-

områder (NFI) i disse områder. Det fremgår heller ikke af ordningen, i hvilken udstrækning 

den er målrettet, så der bliver udlagt efterafgrøder, der sikrer de øvre grundvandmagasiner, 

hvorfra der indvindes drikkevand.  

 

DN må derfor antage, at ordningen vil blive fulgt op af et initiativ med eksempelvis et obligato-

risk efterafgrødekrav i den udstrækning ordningen ikke sikrer, at der ikke sker en merudled-

ning af nitrat til grundvandet.  

 

Det fremgår, at hvis der ikke kommer fuldt afløb for ordningen, vil den blive fulgt op af et obli-

gatorisk krav om efterafgrøder.  

 

DN bifalder, at der med denne forudsætning vil blive taget initiativ til at sikre, at der udlægges 

omkring i alt 270.000 ha efterafgrøder i 2017 og 2018, uanset om det sker frivilligt eller obli-

gatorisk.  

 

DN er derimod usikker på, om det vil være tilstrækkeligt til at modvirke merudledningen af 

kvælstof til kystvande som følge af Fødevare- og Landbrugspakken.  

 

Såfremt det viser sig ikke at være tilstrækkeligt, forventer DN derfor, at der vil blive gennem-

ført en indsats, der kan neutralisere denne merudledning til kystvande fra 2017 og 2018. 

 


