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Vedr. høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om jordbrugets
anvendelse af gødning og om plantedække.
Naturrådet takker for muligheden for at kommentere ovennævnte forslag til
ændring af lov som følge af midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II.
Naturrådet finder det positivt at der er fundet et grundlag for at effektivisere
udnyttelsen af kvælstof i landbruget. Naturrådet udarbejdede i forbindelse med
midtvejsevalueringen et notat om synspunkter på evalueringen og med forslag til
hvilke virkemidler Rådet finder mest hensigtsmæssige for at nedbringe
belastningen af naturen med kvælstof. Notatet kan findes på Naturrådets
hjemmeside. Dette brev vedrører derfor alene de ændringer som følger af
lovforslaget og ikke de samlede initiativer der indgår i den medsendte aftale af 2.
maj 2001 om Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II.
Begrænsning af anvendelsen af brødhvedenormen
Forslaget lægger op til at indføre skærpelse af adgangen til at opnå en særlig
kvælstofnorm til dyrkning af brødhvede, idet det foreslåes at der skal foreligge
dokumentation for at hveden anvendes til brødfremstilling. Forslaget indebærer
endvidere at Fødevareministeren kan fastsætte en øvre grænse for det areal,
nemlig 50.000 ha, der kan tildeles en kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling.
Naturrådet tilslutter sig dette forslag.
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Side 2
Regionalisering af kvælstofnormer efter forskelle i afregningspris og efter
variationer i udbytteniveauer
Ved gennemførelse af lovændringsforslaget lægges op til at der kan indføres
regionale kvælstofnormer. Fastsættelse af kvælstofnormer sker i dag af
Fødevareministeriet på baggrund af indstilling af et fagligt udvalg
(Normudvalget), som med udgangspunkt i økonomisk optimale
kvælstoftildelinger fastsætter normer for de enkelte afgrøder. Kvælstofnormerne
fastsættes på baggrund af standardudbytte for klimaområder, jordboniteter og
særlige vandingsbehov, planperiodens kvælstofprognose m.v.
Lovforslaget lægger konkret op til at der skal være mulighed for en justering af
kvælstofnormer for en række afgrøder, samt mulighed for en regionalisering af
disse.
Naturrådet finder det uheldigt, at der ved fastsættelse af kvælstofnormerne ikke
tages hensyn til tab af kvælstof til omgivelserne, men at der alene fokuseres på
økonomisk at optimere en afgrødes udbytte det aktuelle år. Fastsættelse af
regionale kvælstofnormer burde tage udgangspunkt i regionale og lokale natur- og
miljømål, og burde derfor fastsættes i samarbejde med lokale myndigheder efter
nationale retningslinier. Muligheden for fastsættelse af regionale og lokale normer
er et trin på vejen til at indføre differentieret regulering, som er nødvendigt hvis
naturen skal beskyttes bedre.
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