
Den 26. februar 2015 

 

Sags ID: SAG-2013-02032 

Dok.ID: 1980245 

 

ESG@kl.dk 

Direkte 3370 3170 

Mobil 2165 7159 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

Telefon 3370 3170 

 

www.kl.dk 

Side 1/3 

 

NOTAT  

KL's bemærkninger til Økonomi og Miljø 2015  

1. Vandrammedirektivet og kvælstofregulering 

Der er landspolitisk et ønske om at gå fra den generelle kvælstofregulering 

til den målrettede. Udgangspunktet for den målrettede regulering er, hvor 

gode de konkrete landbrugsarealer er til at holde på kvælstof. Jo bedre jor-

der, jo mere kvælstof skal landmanden have lov til at bruge. 

 

Hvordan kan en sådan regulering skrues sammen? I dag har vi kvælstof-

normer på bedriftsniveau. Skal vi så fremover have differentierede kvæl-

stofnormer på bedriftsniveau, der tager højde for bedrifternes jorder? Nej – 

siger rapporten, for der vil være for store incitamenter til at omgå en sådan 

regulering, som samtidig er svær at håndhæve. Derfor kan differentierede 

kvælstofnormer ikke anbefales, konkluderer rapporten.  

 

I stedet foreslår rapporten en ny regulering med to elementer. Det ene ele-

ment er en generel afgift på kvælstof. Denne afgift vil give et generelt inc i-

tament til at mindske forbruget af kvælstof. Det andet element er, fastlæg-

gelse af kvoter for, hvor meget kvælstof der må udledes fra hvert vandop-

land. Hver bedrift skal købe et (beregnet) antal udledningskvoter for at 

kunne dyrke en given afgrøde på en given mark. 

 

Kvoterne skal være omsættelige inden for hvert vandopland. Omsættelige 

udledningskvoter vil gøre det væsentlig dyrere at dyrke afgrøder med et 

stort kvælstofoverskud på marker, hvor meget af kvælstoffet havner i kyst-

vandet. På disse dårlige jorder vil dette give et incitament til at dyrke afgrø-

der med et lille kvælstofoverskud eller til helt at undlade at dyrke jorden. 

 

KL finder, at rapporten præsenterer et konstruktivt bud på en ny, målrettet 

regulering. En ny regulering, som både kan realisere de politiske ønsker på 

landsplan om en målrettet regulering og en reduktion i udledningen af kvæl-
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stof til kystvandene, og som samtidig giver en høj grad af fleksibilitet for 

landbruget og desuden er mulig at kontrollere.  

 

Erstattes de nuværende kvælstofnormer af en generel afgift på kvælstof, 

opnår staten et provenu. Ønsker man politisk at lade en sådan omlægning 

være udgiftsneutral for landbruget, kan dette provenu føres tilbage til er-

hvervet.  

 

KL er enig i rapportens betragtning om, at det hverken er realistisk eller 

hensigtsmæssigt, at staten centralt bestemmer, hvilke virkemidler der skal 

anvendes på hver enkelt markblok. På den anden side, så er det næppe hel-

ler realistisk, at den enkelte landmand selv skal stå for alle de virkemidler, 

der indgår i den beskrevne regulering. 

 

Den foreslåede model for regulering har indarbejdet en erstatning for de 

nuværende kvælstofkvoter, der er en generel og statslig regulering, men den 

er endnu ikke udbygget med, hvordan den også kan omfatte den målrettede 

regulering, der i dag forestås af kommunerne, nemlig dels vådområder mv., 

dels miljøreguleringen af husdyrbrug.  

 

Der vil fortsat være brug for en lokal, målrettet regulering. Dels har kom-

munerne til opgave at håndhæve, at den helt konkret udpegede, beskyttede 

natur som §3-natur og Natura 2000-områder ikke udsættes for ting, de ikke 

må udsættes for. Dels vil det uden tvivl være hensigtsmæssigt helt praktisk, 

at man ikke kræver af den enkelte landmand, at han skal gennemføre store 

vådområdeprojekter, der ofte går på tværs af bedrifter, men at kommunerne 

fortsat forestår sådanne projekter i samspil med blandt andet de berørte 

lodsejere. 

 

KL bistår gerne ifm. en afklaring af, hvordan modellen kan udbygges, så 

den også rummer lokale, arealrelaterede indsatser, der forestås af kommu-

nerne, som det er tilfældet i dag. 

 

2. Grundvand, drikkevand og pesticider 

Det er en meget frugtbar analyse, som rapporten bringer her. Der er grund 

til at fremhæve følgende, tre hovedkonklusioner i rapporten, som rammer 

nogen helt centrale problemer og muligheder hvad angår drikkevandet: 

 

I de sidste 30 år har en række handlingsplaner opstillet mål om at reducere 

brugen af pesticider i landbruget, men disse mål er ikke nået. 

 

Der er en stor samfundsøkonomisk gevinst ved at beskytte grund- og drik-

kevand ved at skabe ny natur (skov eller åbne naturområder), blandt andet 
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fordi ny natur giver mindre forurening (CO2 og kvælstof) og åbner for nye, 

rekreative muligheder. 

 

Udpegning af særligt pesticidfølsomme grund- og drikkevandsområder er 

en forudsætning for at kunne realisere gevinsten ved arealtiltag. Udpeg-

ningsprocessen bør derfor styrkes.  

 

3. Den økonomiske vækst og miljøet 

Klimaproblemet er nok det vigtigste miljøproblem, som verden står over-

for. Ifølge rapporten er der behov for en betydelig skarpere klimapolitik på 

globalt plan end den, der føres i dag. 

 

Ifølge beregningerne i rapporten kan den nødvendige reduktion i udlednin-

gerne opnås ved indførelsen af en global afgift, der i 2015 skal være 50 dol-

lar pr. ton CO2. Det svarer til en ottedobling af klimaindsatsen i forhold til 

i dag. 

 

Denne indsats skal til, for at det politisk vedtagne mål om, at den globale 

middeltemperatur ikke må stige mere end to grader kan nås. Ifølge rappor-

ten kan togradersmålet opfattes som et passende kompromis mellem hen-

synet til fortsat materiel velstandsfremgang og miljøet. 

 

Tager man højde for den økonomiske værdi af de klimaskader, der undgås 

ved tograders-målsætningen, reduceres omkostningen i 2050 til omkring 2 

pct., og der vil være en samfundsøkonomisk nettogevinst på 1 pct. i 2100 

under tograders-målsætningen i forhold til ”laden-stå-til-forløbet”. 

 

En ottedobling af indsatsen, hvis vi vil leve op til det vedtagne mål, vil iføl-

ge rapporten, have en ganske beskeden negativ indflydelse på væksten. De 

meget små procenter ovenfor kan sammenlignes med, at væksten i forbru-

get pr. capita i grundforløbet er på over 400 pct. fra 2010 til 2100. 

 

Den gode nyhed er med andre ord, at det er muligt at realisere det vedtagne 

klimamål samtidig med, at det kun vil have en ganske beskeden indflydelse 

på væksten. Den dårlige nyhed er, at det vil kræve en ottedobling af indsat-

sen i forhold til i dag, hvis det vedtagne mål skal nås.    

 

 


