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Roskilde, den 19. oktober 2015 

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af 

pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 

 

Tak for muligheden for at komme med høringssvar på bekendtgørelse om tilskud til investeringer i 

teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner, Jeres 

j.nr. 15-8623-000065. 

Konklusion 

Bæredygtigt Landbrug ønsker grundlæggende, at landbruget skal virke på markedsvilkår. Derfor er vi 

generelt positivt stemt overfor trenden om aftrapning af støtte til landbruget globalt og på EU-plan, så 

længe ens konkurrencevilkår iagttages. Indenfor de nuværende rammer ønsker vi, at landbrugsstøtten skal 

overføres som direkte støtte til landbruget. Dvs. landdistriktsprogrammet, tilskud til teknologi, osv., helt 

bør afvikles. Incitamentet til at investere på en landbrugsejendom skal bero på det konkrete behov og ikke 

på tilskudsordninger. 

Her ud over er det fuldstændig uacceptabelt og efter vores opfattelse ikke lovligt, at der i bekendtgørelsen 

er opstillet et krav om, at landmanden skal have etableret randzoner. Kravet om randzoner bør derfor helt 

udgå. 

Slutteligt mener vi, at tilskudsordningerne skal være for alle landmænd, i alle udgiftsstørrelser, høje såvel 

som lave. Vi foreslår en simpel ordning, hvor alle landmænd kan søge og ved ansøgning kan der vedlægges 

to tilbud og landmanden kan få 50 % i tilskud. Det mener vi er nemt og enkelt. 

Randzoner 

Det fremgår af høringsbrevet, at det er en støttebetingelse, at der er etableret randzoner på bedriften. 

Støttebetingelsen fastholdes på trods af, at randzoneloven parallelt foreslås ophævet. Selv, hvis 

randzoneloven ikke var ophævet, er der tale om en usaglig støttebetingelse. 

Bekendtgørelsens overskrift angiver tydeligt, at formålet er at give tilskud til teknologi, der kan begrænse 

pesticider og kvælstof. 

For det første er tale om EU-midler. Det er således usagligt, at nationale regler, der i øvrigt udgør en 

overimplementering, skal være en central støttebetingelse. Hvis randzoneloven havde været en del af 

opfyldelsen af eksempelvis nitratdirektivet eller andre EU-regler, så ville loven have været KO-belagt. 

Randzoneloven har aldrig været KO-belagt, idet den alene er en del af den danske (fejlagtige) 

implementering af vandrammedirektivet. 

For det andet, så fremgår det af ministeriets eget lovforslag om ophævelse af randzoneloven, at 

ophævelsen ikke har betydning for Danmarks opfyldelse af direktivet om bæredygtig anvendelse af 

pesticider. Af lovforslaget fremgår det tydeligt, at 2 meter bræmmer vurderes at være tilstrækkeligt. 

Endvidere er de enkelte midler omfattet af regler om sikkerhedsafstand, der for hvert enkelt middel er 

konkret vurderet. Med andre ord har randzonerne ikke nogen særligt betydning på pesticider i vandmiljøet. 
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For det tredje fremgår det af lov op ophævelse af randzoner, at  

”[...]DCE og DCA anfører i et opfølgende notat af 1. september 2015 at vurderingen af effekten på 1.100 tons årligt 

anses for usikker og er baseret på ekspertskøn uden væsentligt datagrundlag[...]” 

Med andre ord, så indrømmer ministeriet selv, at randzonelovens kvælstofeffekt nærmest er spekulativ, 

hvilket også tysk og hollandsk forskning understøtter. 

For det fjerde kan randzoneloven ikke håndhæves. Randzoneloven blev med Bæredygtigt Landbrugs sejr i 

strafferetssagen mod Bojer, reelt sat ud af kraft. Dette skyldtes bl.a., at kortgrundlaget i alle årene har 

været urimeligt dårligt, og det altså ikke er muligt at identificere, hvor randzonerne er beliggende. Det må 

forudsættes, at myndigheden i forbindelse med ansøgninger efter denne bekendtgørelse skal sikre, at 

ansøgeren rent faktisk har randzoner.  

I den situation kommer det næste spørgsmål i forbindelse med behandlingen af ansøgninger. Er det 

tilstrækkeligt, at landmanden burde have lagt randzoner ud efter randzoneloven, eller er det tanken at der 

her ud over skal gælde et krav om, at landmanden også faktisk har overholdt randzoneloven i år 2015? Hvis 

det sidste er tilfældet, så risikerer myndighederne at komme ud i en situation, hvor de skal vurdere, hvor 

landmanden burde have haft randzoner, men ikke har det længere, fordi loven er ophævet. Dermed åbnes 

hele den konkrete diskussion om, hvor der skal være randzoner. Det har jo vist sig nærmest umuligt for 

landmanden, og Bojer-sagen er igen en understregning af, hvor umuligt det er at overholde randzoneloven. 

Denne kontrol skal i givet fald ske på et tidspunkt, hvor randzoneloven er ophævet, og det må formodes, at 

randzonerne formentlig er pløjet op. 

I Bojer-sagen var en af årsagerne til frifindelsen bl.a., at landmanden ikke med rimelighed kunne forventes 

at identificere, hvilke vandløb, der skulle have randzoner. I tilfælde af, at der kommer EU-kontrol på 

udbetalingen af støtten efter bekendtgørelsen, risikerer ministeriet, at EU-kontrollen har deres egen 

opfattelse af, om der er randzoner eller ej. Skal landmanden bære denne risiko? 

Den foreliggende bekendtgørelse lægger afgørende vægt på randzonerne. Der vil dog være nogle bedrifter, 

der har rigtig mange randzoner, andre vil have ganske få meter randzone, og slutteligt vil der være 

bedrifter, der slet ikke har randzoner. Det er helt uhørt, at randzoner er et grundkriterie. Det er usagligt og 

bagudstræbende. Der vil bl.a. være bedrifter, der slet ikke kan ansøge om randzoner, fordi de ikke har 

randzoner på deres bedrift. Det er jo åbenlys forskelsbehandling. 

En teknologistøtteordning må åbenlyst have et fremadrettet fokus. Randzonerne er heldigvis fortid. Tanken 

om, at kriteriet kan fastholdes, fordi der jo har været randzoner i år, er fejlfokuseret. 

Støtteordninger som denne skal skue fremad. Teknologi skal ikke bidrage til at afhjælpe fortiden, men 

bidrage til fremtiden. Dansk landbrug går heldigvis en randzonefri fremtid i møde, og derfor skal kriteriet 

naturligvis helt udgå af bekendtgørelsen. 

Det er åbenlyst absurd at indsætte et kriterie, der ikke har nogen særlig effekt på hverken pesticider eller 

kvælstof, kombineret med, at ingen reelt ved, hvor der er randzoner. Her ud over er det komplet 

uforståeligt at støttebetingelsen hviler på en snart ophævet lov. 

Om støtten generelt 
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Det er afgørende, at støtten ender hos danske landmænd. Det er oplevelsen hos en stor del af vores 

medlemmer, at ansøgninger med store udgifter, fx kr. 500.000 opprioriteres, mens projekter, der 

indebærer lavere udgifter frasorteres. En sådan vurderingsmekanisme er usaglig og urimelig. Billigt udstyr, 

der har en høj miljøeffekt, burde jo netop få tilskud. En radrenser kan man anskaffe sig til fx kr. 250.000. 

Hvis man endelig ville fokusere temamæssigt, så opfordrer vi til, at lave tilskud til GPS-udstyr, så overlap i 

markarbejdet kan undgås. Dette er billigt, konkret og bidrager til landmandens bedrift såvel som miljøet. Vi 

foreslår derfor en simpel ordning, hvor alle landmænd kan søge og ved ansøgning kan der vedlægges to 

tilbud og landmanden kan få 50 % i tilskud. Det mener vi er nemt og enkelt. 

Forslag til konkrete ændringer 

Nedenfor er der angivet konkrete ændringer. Begrundelsen for ændringerne er, at få størst mulig 

miljøeffekt ud af EU-tilskudsmidlerne. 

En vis form for egenfinansiering er den bedste foranstaltning til at undgå fejlinvesteringer, der ikke er til 

gavn for miljøet. 

Da udstyr til udbringning af flydende gødninger typisk har en levetid, der er omkring dobbelt så lang, som 

for udstyr til udbringning af fast gødning, vurderes det, at de miljømæssige forbedringer ved dette forslag 

vil være op til 10 gange bedre end de med sort tryk angivne forslag. Teksten med grøn er vores forslag til 

ændringer, samt konkrete bemærkninger. 

Teknologier under indsatsområde 1: Reduktion af pesticidforbrug 

 

Teknologi 

Effekt i 

procent 

Fast pris 

i kr. 

Forslag 

Fast pris 

i kr. 

 

Bemærkning 

Radrenser  14 350.000 100.000  

Båndsprøjte  30    50.000 Sikker gevinst 

Radrenser med automatisk rækkestyring 14 500.000 120.000  

Radrenser med sektionsstyring 14 600.000 120.000  

Bomstabilisering og sektionsafblænding   8 180.000 150.000  

Autostyring af pesticiddosering  30 150.000   50.000 Standardudstyr i dag 

Kemikalieinjektion 10  100.000 Intet skyllevand 

Luftassistance til eftermontering 50    80.000  

Nye sprøjter med luftudstyr  50  150.000  

GPS-autostyring   100.000  
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Teknologier under indsatsområde 2: Reduktion af kvælstof udledning 

 

Teknologi 

Effekt i 

procent 

Fast pris 

i kr. 

Forslag 

Fast pris i 

kr.  

 

Bemærkning 

Radrenser med tank, doseringsenhed og 

moduler for gødningsplacering 

 4 450.000 100.000 Fast/flydende gødning 

Fronttank med pumpe/auto – 

doseringsenhed, samt nedfældnings- 

tænder for gødningsplacering 

35  100.000 Kan bruges på mange 

forskelige såmaskiner  

Radrenser med tank, doseringsenhed og 

moduler for rillesåning 

37 450.000 100.000  

Autostyring af flydende gødning.  4 120.000 100.000 Hvad menes der her? 

Gødningsspreder med kantsprederudstyr 

og sektionsafblænding  

 4 500.000 100.000  

GPS-autostyring   100.000  

Nitrifikationshæmmer  11 580.000 300,000  

Sprøjter med udrustning for flydende 

gødning  

15  100.000 Kapacitet /autodosering 

m.m. 

Sprøjter der kan køre med flere 

gødninger samtidig og individuelt styre 

doseringen ud fra gps-positioner 

20  200.000  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nikolaj Schulz 
Chefjurist 

Bæredygtigt Landbrug 

mobil. +45 60 14 12 30 

E-mail: nsc@baeredygtigtlandbrug.dk 

Web: www.baeredygtigtlandbrug.dk 
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