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Kvælstof – vi må tænke nyt 

Regnefejl på regnefejl. Aarhus Universitet signalerer nu, at det kan give 

mening at få et internationalt syn på, hvordan vi udregner udledningen af 

kvælstof i Danmark.  

Det er positivt. Hvis det kommer til at ske, kan det forhåbentligt få vores 

politikere til at revurdere hele kvælstof-setuppet med målsætninger og krav. 

Det betyder dog næppe, at systemet forsvinder. Vi vil fortsat komme til at stå 

til ansvar for det kvælstof, der kommer ud af rodzonen på vores arealer.  

Det er vigtigt, at vi har en række virkemidler til rådighed, der både er effektive 

i forhold til kvælstof, og som kan indgå i en dyrkning, der er funktionel. 

Landbrug & Fødevarer peger på sædskifte og præcisionslandbrug, men bliver 

mødt med, at Landbrusstyrelsen ikke er i stand til at håndtere kontrollen. Det 

er nemmere at kontrollere kravet om efterafgrøder, selv om det efterhånden 

må være åbenlyst for enhver, at vi ikke kan opfylde målsætningerne ved kun 

at anvende efterafgrøder som virkemiddel. 

 

 

 



 

 

BNBO – få en god aftale i hus  
Af næstformand Peter Buhl 

Fra den 1. januar 2023 er det forbudt at bruge 
pesticider i de 5500 boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO), som 
Miljøstyrelsen har udpeget. Indtil da kan du 
sammen med vandværket og kommunen 
forhandle en frivillig aftale og erstatning på 
plads, hvis du har BNBO’er på din jord. Jeg har 

selv fem på mine arealer og skal have taget 
stilling til en løsning for dem.  

Venter du til 2023, bliver din erstatning en fastsat takst, som endnu er ukendt, 
men sandsynligvis er på et lavt niveau, og jeg vil derfor opfordre til, at du er 
på forkant og selv kontakter vandværket og kommunen.  

Inden du kommer så langt, skal du gøre dig klart, hvad du vil med driften 
bagefter, så du kan få skræddersyet en god individuel løsning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil finde oplysningerne om dine egne arealer, skal du åbne fanen i 

venstre side, der hedder ’Udpegede drikkevandsressourcer’ på Miljøgis. 

 

 

 

 
Det er værd at overveje: 

• om du ønsker at sælge arealet. 
• om du ønsker at få en kontant erstatning og beholde de arealer, du 

ikke må sprøjte. Du skal være opmærksom på at få skrevet ind, at 
tinglysningen fjernes, hvis boringen bliver sløjfet.  

• om du vil gå efter at omlægge jorden til økologisk drift, hvis du for 
eksempel har flere BNBO’er tæt på hinanden. Du skal være 

opmærksom på, at du ikke både kan få økologistøtte og erstatning 
for BNBO. 

• om du ønsker at etablere en solcellepark, hvis BNBO’et ligger i et 
område med græs.  

• om du ønsker at braklægge eller rejse skov på arealerne 

• hvad der kan komme af fremtidige krav, som du kan tænke ind i 

løsningen nu. 
• hvordan du får arronderet dine marker fornuftigt. 
• om der er andre løsninger, der passer bedre til din drift.  

 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand


 

 

Den kollektive indsats 

Den kollektive indsats er fortsat vigtig, og vi er langt bagefter planen i forhold 

til landbrugspakken.  

Der er lige startet en ny ansøgningsrunde på minivådområder og det nye 

virkemiddel - minivådområder med filtermatrice – som fylder væsentligt 

mindre, men som har mindst samme effekt. 

Den kollektive indsats bliver et emne på generalforsamlingen, så det er oplagt, 

at du møder op og deltager i debatten den 9. marts. 

 

 

 

 

Natur og vildt 

På vores medlemsmøde i januar fortsatte vi temaet omkring natur og 

biodiversitet med Bo Levesen fra Vejle Kommune. Det er vigtigt for vores 

omdømme, at vi viser, at natur og biodiversitet også har en høj prioritet i 

landbruget. 

 

 

Generalforsamling 

Husk at sætte et stort x i kalenderen, mød op og vær med til at påvirke, hvad 

vi skal arbejde med i foreningen:  

 

Mandag den 9. marts 2020  

På Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, Vejle.  

 

Vi starter med et fyraftensmøde klokken 16.30, hvor Vejle Kommunes 

borgmester, Jens Ejner Christensen, vil holde oplæg om samspillet mellem 

landbrugserhvervet og Vejle Kommune. Klokken 17.50 er landboforeningen 

vært ved en middag. Generalforsamlingen starter klokken 19.15. 

Du kan læse mere – og tilmelde dig spisningen - på lfmo.dk  

 

 

 

 

 

http://www.lfmo.dk/media/3368/indbydelse-til-genralforsamiling-medlemmer-2020.pdf
http://www.lfmo.dk/media/3368/indbydelse-til-genralforsamiling-medlemmer-2020.pdf


 

 

 

Bliv klogere på klimaet 

Hvad er fup, hvad er fakta, og hvad kan du gøre på din bedrift for at gavne 

både klimaet og pengepungen?               

Deltag i medlemsmødet: 

 

Torsdag den 20. februar kl. 19.00  

i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13 i Horsens. 

 

De spændende oplægsholdere er: 

Mikael Jarnvig - meteorolog og vejrvært  

Thor Gunnar Kofoed - viceformand i Landbrug & Fødevarer 

Anders Søholm - miljøkonsulent i velas  

 

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig på lfmo.dk. 

 

 

 

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02 

Læs mere på vores hjemmeside eller på Facebook 

 

http://www.lfmo.dk/media/3300/vfl-los-%C3%B8lf-deltid-klimamoede-2020-m-tilmeld.pdf
http://www.lfmo.dk/media/3300/vfl-los-%C3%B8lf-deltid-klimamoede-2020-m-tilmeld.pdf
http://www.vfland.dk/foreningen/
http://www.vfland.dk/foreningen/
https://www.facebook.com/Vejle-Fredericia-Landboforening-1653257514955751/
https://www.facebook.com/Vejle-Fredericia-Landboforening-1653257514955751/

