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Det handler om at finde balancen…

Uddrag af L&Fs biodiversitetspolitik:

• Landbrug & Fødevarer ønsker at 
opretholde det danske natur- / 
kulturlandskab og fremme natur, 
biodiversitet og miljø.

• Men samtidig ønsker vi at opretholde og 
udvikle et intensivt og konkurrencedygtigt 
landbrug, der også fremover kan være 
med til at bidrage til det danske 
velfærdssamfund, med eksportindtægter, 
arbejdsplader, sunde fødevarer m.v.
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Mange interesser skal tilgodeses

Teknologirådet: Prioritering af Danmarks areal i fremtiden



…Også i ådalen
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Vandløb og ådale er forskellige



Klimaforandringer ændrer vilkårene for landbrug



Mere med mindre
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Produktion Fosforoverskud Ammoniaktab Drivhusgasser Kvælstof - diffus

Indeks, 1990=100

Kilder: DCE rapporter nr. 120 og 165 (2015); UNFCCC: National Inventory Submissions 2016; Danmarks Statistiks Nationalregnskab; EIONET. 
Central Data Repository: Inventories for the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution.



Før og efter Fødevare- og Landbrugspakken
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Fokus bør være: Økologisk tilstand i den enkelte recipient
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Vådområder

• En væsentlig del af den samlede kollektive indsats

• 1,6 mia. kr. – 13.000 ha – 1.170 tons N

• Effektivitet: 90 kg N/ha

• Stort behov for koordinering og fleksibilitet ift. 
andre kollektive virkemidler (minivådområder)

• Udfordringer – teknik, ordninger mm.

• Fokus på at fjerne bøvl i ordningerne -

• Få engangserstatning med!

• Bredere fokus og mulighed for at udnytte synergier



Vådområder – udnyt potentialer for synergi

Fjerne 
næringsstoffer +…?



Jordfordeling er en del af løsningen





Der kommer mere vand

…Nogle klimamodeller viser, at grundvandet kan stige med fem meter visse 
steder. Derfor forventer vi en større afstrømning i vandløbene, så der måske vil 
komme 50 pct. mere vand”  siger Hans Jørgen Henriksen, GEUS
Jyllandsposten, 30. jan. 2016



Modernisering af vandløbsloven

• Landbrug & Fødevarer har længe presset på for at få øget fokus på 
vandafledning og afvanding af de dyrkede arealer – inkl. tilpasning til øget 
nedbør mv.

• Daværende opposition fremsatte beslutningsforslag i 2015

• L&F og KL sendte fælles brev i foråret 2016

• Miljøminister Esben Lunde Larsen annoncerede opstart i november 2016

• Kick Off: Vandtopmøde i december 2016 

• 2017: Ekspertgruppe ser på de ting, der er bragt frem

• 2018 og frem: Politiske drøftelser og påbegyndte ændringer af regler



Vandløbslov – L&Fs behov

• Vandløbenes afvandingsevne skal sikres 

• Der skal ske en fair afvejning af natur- og 
afvandingsinteresser, og sikres reel 
mulighed for vandløbsregulering

• Klimaforandringer skal håndteres: behov 
for lovændringer eller krav ifm. 
regulativudarbejdelse
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