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Lige nu bliver den fremtidige dagsorden for 
mange landmænd sat af kvælstofreduktions
kravene i vandplanerne. I mange fjordop lan
 de er reduktionskravene større end 50 % og 
enkelte steder helt oppe over 75 %. Det bliver 
en meget stor udfordring for land bruget at 
nå disse mål. I den aftale, som Kommunernes 
Landsforening (KL) og Miljøministeriet har 
indgået om etablering af nye vådområder 
og ådalsprojekter for 1 mia.kr., er målet at 
reducere udledningen af kvælstof til vandmil
jøet med 1.130 tons inden år 2015. For land
bruget er det helt afgørende, hvordan vådom
råderne bliver etableret. 

Fastholdelse af målet om kvælstof-
reduktion 
Prioriteten for landbruget er fjernelse af kvæl
stof og helst så meget som muligt med høj 
om kostningseffektivitet. Landbruget vil i kraft 
af vandplanerne blive målt på kvælstofreduk
tion til vandmiljøet. Derfor er det også helt af
gørende for erhvervet, at pengene ikke bliver 
brugt til ådals og genslyngningsprojekter 
o.l., hvor hovedformålet er naturværdier og 
adgangsforhold for offentligheden. At hoved
formålet i vandplanerne og hos landbruget 
er kvælstoffjernelse betyder naturligvis ikke, 
at den enkelte landmand ikke også værdsæt
ter de åbne afgræssede ådalsenge, eller at 
landbruget ikke har en stor rolle i forhold 
til at pleje naturarealer. Men det betyder, at 
erhvervet som hele må holde fokus på kvæl
stofmålene, når det gælder vandplanernes 
opfyldelse.

Denne præcisering af mål og prioritering 
bliver kun mere relevant af, at hensynet til na
turen er kommet mere og mere på dagsor

denen i de senere år. Da de første VMPII våd
områdeprojekter blev sat i søen af amterne 
sidst i 90érne, var hensynet til naturen ikke så 
klart i bevidstheden. Det betyder, at mange af 
de potentielle vådområdeudpegninger, som 
amterne foretog dengang, ikke er relevante i 
dag som vådområder grundet hensynet til de 
næringsstofintolerante arter. 

Så hvad er det egentligt for en slags vådom
råder, der vil blive lavet for den nye milliard? 
Prioriteres kvælstoffjernelsen, eller er der lige 
så stor fokus på at lave sammenhængende 
naturområder, hvor hensynet til følsomme 
arter under detailplanlægningen sniger sig ind 
i projekterne? Et godt eksempel på dette er 
Skjern Å projektet, hvor hovedformålet i sin 
tid var at ”redde” Ringkøbing Fjord. Men der 
skulle også tages hensyn til bl.a. Skjern Å lak
sen, hvilket betød, at engene kun i mindre 
grad blev oversvømmede. Til sidst blev pro
jektet et rigtigt ”fuldblods” naturprojekt, da 
Skov og Naturstyrelsen afviste det daværende 
Ringkjøbing Amts ønske om at lade nærings
rigt vand fra de tilstødende pumpede land
brugsarealer føres ind i projektområdet med 
den begrundelse, at området var et naturpro
jekt, og at næringsstoffer ville skade området. 
I dag er Skjern Å enge et flot og enestående 
naturområde, men kun i mindre omfang fjer
nes de næringsstoffer, som oprindeligt var 
hensigten. 

Med andre ord, er det ”renseværker” der 
skal laves for den nye milliard, eller skal hen
synet til den øvrige natur også varetages? En 
åben diskussion af denne problemstilling er 
nødvendig for at finde de optimale virkemid
ler til sikring af, at målene nås.  

Effektivitet 
Når kvælstoffjernelse prioriteres, handler 
det først og fremmest om at fjerne kvælstof 
der, hvor mængderne er størst. De højeste 
koncentrationer af kvælstof findes tættest 

på kilden, dvs. især i forbindelse med dræn. 
Fjernelse her fordrer ikke store sammenhæn
gende naturprojekter, men vådområder i 
min  dre skala, hvor fokus ligger på funktionel 
udformning og teknologisk udvikling i filter
løsninger med henblik på optimal fjernelse. 

Uheldigvis har det ikke været prioriteret at 
følge op på de seneste års vådområdeprojek
ter med monitering. Hverken i VMPIII vådom
råderne eller i vådområdeprojekterne, som er 
finansieret af regeringens særlige vand og na
turindsats (miljømilliarden), bliver der 
opsam let erfaringer for deres effektivitet. 

Vi skal helt tilbage til VMPII projekterne for 
at finde monitering. Resultaterne herfra viste, 
at det kan være overordentligt svært på for
hånd at beregne en kvælstoffjernelse. Projek
terne varierer betydeligt i effektivitet for fjer
nelse af kvælstof. Endvidere viste 
mo  nite ringen, at fjernelsen af fosfor lige så 
godt kan ende med at blive negativ. Dvs. at 
der i projektområdet bliver en netto frigivelse 
af fosfor til nedstrøms recipienten. Dette er 
en mekanisme, som der i senere projekter 
slet ikke er taget ordentligt hånd om. Pro ble
met er, at der på landbrugsjord kan være op
hobet betydelige mængder fosfor, som poten
tielt kan frigives, når jorderne lægges under 
vand. 

Det bør være obligatorisk, at der i kom
mende projekter laves undersøgelser med 
henblik på at fastslå risikoen for nettofri gi vel
 se af fosfor. Hvis en sådan risiko er til stede, 
bør projektet enten opgives, eller der bør ske 
en nedbringelse af fosfor i jorderne gennem 
en projektfase, hvor jorderne dyrkes med 
henblik på bortførelse af næringsstoffer.

Landbruget, miljøet og myndighederne har 
behov for måleresultater for at kunne sikre 
projekternes fælles værdi og høje kvalitet. 
Hvis ikke reduktionsmålene nås gennem de 
tiltag, der indføres via Vandplanerne, vil vi 
efter nogle år igen stå med det samme pro
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blem. Den situation er der fælles interesse i at 
undgå. 

Vådområder med naturhensyn
I de projekter, som gennemføres med hen
blik på næringsstoffjernelse, er naturhensynet 
underordnet det miljømæssige hensyn om 
fjernelse af næringsstof. Derfor er det fra pro
jektstarten afgørende at klarlægge projektets 
mål. Et klart mål betyder ikke udelukkelse af 
naturhensyn, så målet enten bliver nærings
stof fjernelse eller natur, men at naturen 
pri  oriteres ind i det omfang målet, som er 
næringsstoffjernelse, tillader det. 

Et at de afgørende punkter er i den forbin
delse, hvor vådområdeprojekterne placeres. 
Er udgangspunktet dyrket landbrugsland, vil 
projektet næsten uanset, hvor effektivt et næ
ringsstoffilter der etableres, få en sidegevinst i 
form at en eller anden form for natur. De 
åbne vandspejl og de ekstensivt drevne are
aler vil som minimum tiltrække en lang række 
fugle og insekter. Mindre skala vådområder 
og filterløsninger i forbindelse med dræn vil 
kunne placeres på landbrugsjord, hvor kun 
en mindre del af landbrugsjorden tages ud af 
drift, hvilket mindsker konflikter med sårbare 
naturtyper.

Hvis vådområdeprojekterne derimod plan
lægges anlagt på arealer, hvor der skal tages 
hensyn til sårbare naturtyper, kan der opstå 
en åbenlys konflikt mellem på den ene side 
ønsket om at bevare og pleje den eksiste ren
 de natur i f.eks. en ådal og oversvømmelse af 
området med næringsrigt vand.

Når der opstår modstridende interesser 
mel lem Vand og Naturplanerne, er det natur

hensyn i Natura 200planerne, der skal priori
teres over vandtiltagene. Dette er en følge af 
Habitatdirektivet, som vi vil komme til at se 
effekterne af gennem de næste år. Det er der
for meget relevant at have fokus på de mod
satrettede interesser, der uvilkårligt vil opstå 
mellem natur og vandmiljøhensyn.  

Hvad angår decideret naturpleje i ådale, på 
overdrev mm, som jo er en helt anden histo
rie end den om næringsstoffjernelse, er det 
klart, at landbruget spiller en central rolle. 
Landbrugere, der ikke kan udvide deres nu
værende produktion, kan måske via naturple
jen udvikle alternative og nye indtægtskilder 
inden for erhvervet. For at dette kan lykkes, 
er det bydende nødvendigt, at naturplejen 
bliver udviklet til en rentabel driftsgren. Der 
er mange sten på vejen hertil, men nogle af 
nøgleordene er stordrift på sammenhæn
gende arealer, udvikling af faglig indsigt i, 
hvordan kødkvæget kan tilpasses de eksten
sive forhold, at de fugtige arealer kan afgræs
ses i sammenhæng med højereliggende area
ler, hvor dyrene kan gå op i meget våde 
pe  rioder, at reglerne forenkles, samt at det 
økonomiske incitament til plejen ved afgræs
ning forbedres væsentligt.

Fastholdelse af ejerskab og dialog 
Faktum er, at der allerede nu er indgået en 
bindende aftale /1/ mellem KL og Miljømi ni
steriet om, hvordan anlæggelse af 10.000 ha. 
vådområder og 3.000 ha ådalsprojekter skal 
føres ud i livet. Ifølge aftalen skal virke mid let 
”vådområder og ådale” implementeres ud 
fra en detaljeret styringsmodel, som umid
delbart sætter landbruget, men også andre 

interessenter uden for direkte indflydelse. 
Det centrale styringsredskab i modellen er 
økonomisk og går ud på at tilbyde de berørte 
landbrug køb af erstatningsjord til gengæld 
for, at de sælger den såkaldte vådområdepro
jektjord til myndighederne. Dialog erstattes 
med økonomisk transaktion. Det vil sige, 
at på baggrund af midlertidigt ejerskab til 
vådområdeprojektjorden opnår kommunen 
som projektejer, og staten som bevillingsgi
ver, eneret og fuld indflydelse på, hvordan 
vådområdet skal udformes. 

Med Skjern Å som eksempel på, hvordan 
målsætningen kan flytte sig mellem næ rings
stof og naturhensyn, er det nærliggende, at 
myndighedernes eneret på vådområdepro
jektjorden øger risikoen for, at kvælstofreduk
tionen ikke når det niveau, som er målsat i 
vandplanerne og derfor ønskeligt set fra land
brugets perspektiv. Ud fra den betragtning 
har landbruget som hele ikke interesse i at af
hænde jorden, men tværtimod en interesse i 
fortsat at eje jorden og være i løbende dialog 
med myndigheden om karakteren, effektivi
teten og kvaliteten af det anlægsarbejde, som 
foregår. 

Mens styringsmodellen i den nuværende 
form ikke tilsiger landbruget som hele at af
hænde jord til vådområde og ådalsprojekter, 
så må det siges at være en endnu større ud
fordring for myndighederne at få den enkelte 
landmand til at afhænde sin jord for bestan
digt – først til staten og efterfølgende til højst 
bydende. Nu kan meget jo som bekendt kø
bes for penge, og hvis prisen på jord sættes 
tilstrækkeligt højt, kan meget lade sig gøre, 
men i den situation kniber det nok med kost

Konstrueret vådområde ved Ondrup Mose i oplandet til Norsminde Fjord. Demonstrationsanlægget finansieret i forbindelse med EU LIFE-
projektet AGWAPLAN. Foto: Flemming Gertz. Orthofoto 2008 © Cowi A/S.
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effektiviteten.  Der tegner sig således et sce
narie, hvor den mindst risikable og mest kost
effektive løsning er at samarbejde med 
land  bruget undervejs i processen frem for, 
som styringsmodellen tilsiger, midlertidigt el
ler evigt at købe landbruget ud af indflydelse. 
Varig lodsejerinvolvering især for projekter, 
der efterfølgende er plejekrævende, er kort 
sagt helt essentiel. Og det er et åbent spørgs
målet i hvor høj grad den enkelte landmand 
og landbruget som hele vil benytte sig af og 
spille med på de opstillede betingelser.

Konklusion
Tidsplanen, økonomien og den detaljerede 
proces for etablering af nye vådområder og 
ådale er allerede aftalt mellem Miljøministeriet 
og KL, før landbruget igennem den offentlige 
høringsfase har været indbudt til dialog. Det 
kan virke som en uhensigtsmæssig strategi 
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at fastlægge processen, før høringen om 
vandplanernes indhold er tilendebragt. Land
bruget har en interesse i, at de vådområder, 
som etableres, opfylder det oprindelige mål 
om næringsstofreduktion, og at de virkemid
ler, som bliver valgt, giver maksimal effekt 
med mindst muligt indgreb i landbrugsdrif
ten. Med den nuværende styringsmodel for 
etablering af vådområder og ådale er der stor 
risiko for, at hele milliardsatsningen kører 
i grøften. Dette på trods af landbrugets og 
kommu ner nes fælles interesse i at løfte opga
ven. Gennem en indgående, reel og varig dia
log om både de overordnede rammer, og un
der selve gennemførelsen af nye vådområder 
og ådale, vil landbruget blive en langt bedre 
bidrager til effektiv næringsstofreduktion og 
til en mere beriget natur.
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