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Landbrugets stemme 

25. oktober 2012 

Gødningssagen 

Bæredygtigt Landbrug kræver, at de danske særregler på kvælstofområdet trækkes tilbage 

Bæredygtigt Landbrug har den 25. oktober stævnet staten med krav om, at de danske særregler for 

fastsættelse af normer for gødskning med kvælstofholdigt gødning erklæres for ugyldige. 

Bæredygtigt Landbrug har ved en grundig gennemgang af konsekvenserne af gødningsforbruget i Danmark 

og Tyskland fundet frem til, at Danmark hvert år går glip af et udbytte svarende til syv milliarder kroner som 

følge af danske særregler på kvælstofområdet. Det svarer til, at alle danske fuldtidslandbrug i 2012 i 

gennemsnit går glip af 505.303 kroner i indtægt, og derfor kræver foreningen, at reglerne erklæres for 

ugyldige. 

”I 1998 vedtog det danske Folketing kvælstofnormer for danske landmænd, som ligger langt under det, som 

vore nabolande og konkurrenter har. Siden da er kvælstofnormerne skærpet yderligere, så forskellene til 

vore nabolande, specielt i forhold til Tyskland, er blevet voldsomt stor. Danske landmænd tilfører ca. 30 

procent mindre kvælstof til afgrøderne end vore tyske naboer. Det er i sin tid gjort for at gavne miljøet, 

imidlertid kan vi ikke genfinde effekterne i vores vandmiljø,” siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt 

Landbrug.  

Bæredygtigt Landbrug har indleveret gødningssagen til Retten i Hjørring med ønske om at retshandlingen 

kommer til at foregå ved Vestre Landsret i Viborg, og søgsmålet er indstævnet med krav om opsættende 

virkning, således at lovene annulleres til retten har afsagt dom i forbindelse med sagens anklagepunkter. 

”Hvis vi havde kvælstofnormer som i Tyskland, kunne dansk landbrug producere for syv milliarder kroner 

mere om året. Det svarer til halvdelen af rentebyrden i landbruget. Når vi samtidig oplever, at hundredevis 

af familier hvert år går konkurs på grund af ringere konkurrenceevne, så er vi nødt til at tage en drastisk 

beslutning. Derfor stævner vi Fødevareministeriet for de danske kvælstofnormer,” siger Vagn Lundsteen  

Danmark importerer for næsten én milliard kroner ekstra protein hvert år for at supplere det protein, der, 

på baggrund af gødningsreglerne, mangler i den danske kornproduktion, op.  

De syv milliarder kroner, som Bæredygtigt Landbrug anslår tabet i forhold til de tyske konkurrenter til at 

være, vil kunne forrente 200 milliarder kroner, eller ca. 60 procent af dansk landbrugs samlede gæld. I 

Danmark er kvælstofmanglen i markerne nu så udbredt, at jorden viser tydelige tegn på at være udpint. 

Kontakt venligst følgende personer fra Bæredygtigt Landbrug for udtalelser i forbindelse med søgsmålet: 

 

Flemming Fuglede Jørgensen, formand, Bæredygtigt Landbrug, tlf. 20 30 00 03. 

Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, tlf. 22 50 54 45 

 

Yderligere informationer i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs indstævning af den danske stat kan 

findes på hjemmesiden www.baeredygtigtlandbrug.dk . Hjemmesiden opdateres løbende. Ring til 

presseafdelingen på telefon 42 43 50 15 for at få anvist case-historier i jeres lokalområde. 

 

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/
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Landbrugets stemme 

Bæredygtigt Landbrug stævner Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

Gødningssagen 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal anerkende, at de med hjemmel i gødnings-

anvendelsesloven udstedte bekendtgørelser - senest i bekendtgørelse nr. 804 af 18. juli 2012 - fastsatte 

normer for gødskning med kvælstofholdigt gødning er ugyldige. 

Bæredygtigt Landbrug vil med stævningen af 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

have fjernet restriktioner på landbrugsdriften i 

Danmark i forbindelse med implementering af 

nitratdirektivet. Den danske udformning af 

reglerne afskærer i praksis rentabel 

landbrugsdrift i Danmark, og allerede nu har 

gødningsreglerne fjernet eksistensgrundlaget 

for en lang række landbrugsvirksomheder. 

De konkurrenceforvridende skærpelser af de 

danske regler på kvælstofområdet er sket i 

1999 i forbindelse med Vandmiljøplan 2 og i 2004 med Vandmiljøplan 3. Nitrathandleplanerne er blevet 

skærpet, selv om direktivets mål allerede var opfyldt før implementering på flere områder. 

Samlet konsekvens af udbytterelationer og prisforskel Danmark - Tyskland Pr. hektar 

Gns. Udbytte (2009-2010) Danmark 

Tysk merudbytte i gns. Index 111 

Gns. Afregningspris Danmark 2012, korn 

Gns. Afregningspris Tyskland 2012, korn 

Samlet afgrødesalg Danmark 2012  

Samlet afgrødesalg Tyskland 2012 

63,35 Hkg 

70,32 Hkg 

165 kr/Hkg 

180 kr/Hkg 

10.452,75 kr  

12.657,30 kr 

 

Historie og fakta 

Bæredygtigt Landbrugs stævning af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er blevet til efter et stort 

opsøgende arbejde, hvor Bæredygtigt Landbrug har gjort brug af danske eksperter og landmænd, som har 

følt de alvorlige virkninger af reglerne, samtidig med, at man har brugt officielle tal fra FAO (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) og Danmarks Statistik til at vise effekten gødningsreglerne. 

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug tæller knap 4.200 medlemmer, der står for halvdelen af 

fødevareproduktionen i Danmark. Bæredygtigt Landbrugs medlemmer dyrker ca. 1 million hektar af 

landbrugsarealet i Danmark (inklusive græsarealer). I Danmark dyrkes der ca. 2,6 millioner hektar af et 

samlet areal på 4,3 millioner hektar. 

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug blev stiftet den 1. februar 2010 ud fra en målsætning om at få 

afskaffet de økonomisk belastende dele af Grøn Vækst, sikre landbruget mod nye indgreb og få afskaffet 

skatter og afgifter, der belaster erhvervets økonomi i forhold til konkurrenterne. 


