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[ MILJØREGULERING ]

Landskabsøkologien studerer forskelle i 
struktur, indhold, funktion og udnyttelse 
af vore landskaber, set i forskellig skala 
fra det lokale til det globale. De landska-
ber, vi bor og lever i, er stærkt varierede, 
og variationen spiller en stor rolle for ud-
nyttelsesmulighederne. En central grund-
tese inden for landskabsøkologien er, at 
forudsætningerne for udnyttelse af vore 
omgivelser på et bestemt sted ikke kun af-
hænger af de lokale stedlige betingelser 
(jordbund, klima, hældning, grundvands-
forhold og kulturpåvirkning), men at ste-
dets placering i dets landskabelige sam-
menhæng er mindst lige så afgørende. 

Det skyldes, at de naturlige processer 
såvel som den menneskelige udnyttelse 
næsten altid spiller snævert sammen med 
de landskabelige omgivelser, de er place-
ret i. Det er også fordi, landskabets for-
skelligartethed i sig selv kan indbyde til - 
men også sætte begrænsninger for 
- forskellige kombinationer af 
anvendelse.

De voldsomme miljø-
problemer, som den in-
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dustrielle udvikling, især efter 2. verdens-
krig, indebar, førte i løbet af 1980erne til 
en bred erkendelse af det nødvendige i en 
omfattende omstilling af produktion og le-
vevis i mere bæredygtig retning. Mens der 
har hersket bred enighed om regulering af 
byspildevand og industriens udledninger, 
har det været langt vanskeligere at få styr 
på landbrugets miljøforhold. En af grunde-
ne hertil er, at man ikke kan behandle 
landbrugets forurening ud fra et ligheds-
princip, da de naturgeografiske, landska-
belige forudsætninger netop varierer. 

Bæredygtig arealanvendelse
Omstilling mod en bæredygtig udvikling 
vil få meget store konsekvenser for are-
alanvendelsen og dens regionale og 
lokale variation. Bæredygtig arealan-

vendelse indebærer en differentieret til-
pasning til de landskabelige vilkår. Den 
differentierede regulering er ikke blot 
nødvendig af økologiske, men også af 
økonomiske og sociale grunde, men hid-
til har det været ganske vanskeligt at ska-
be forståelse for dette. Det kan der være 
mange grunde til, men et uheldigt sam-
spil mellem især to historiske ’dogmer’ er 
værd at fremhæve: 

Et ønske om lighed for loven er et grund-
læggende gode, også under en bæredygtig 
omstilling, men det er ikke hensigtsmæssigt 
(eller særligt demokratisk) at insistere på at 
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Landskabstilpasset 
miljøregulering i landbruget

Emnet for Dansk Landskabsøkologisk Forenings 21. 
årsmøde er målrettet miljøregulering, og det afholdes den 
5. december i festauditoriet på den gamle Landbohøjskole

forholde sig ensartet til meget forskellige lo-
kale miljøforhold. En differentiering i miljø-
krav og støttemuligheder har generelt været 
politisk uacceptabelt i Danmark, med min-
dre der har været klare, regelbundne og let 
administrerbare grunde til det. Det gælder 
således EU-landbrugsstøtten, der har været 
den samme på alle jordbundstyper i Dan-
mark, mens den fx har været differentieret 
efter bonitet i Tyskland. 

Samtidigt har videnskabskulturen, også 
inden for miljøvidenskaberne, været næ-
sten entydigt rettet mod at lede efter sam-
menhænge og lovmæssigheder i alminde-
lighed og etablere generelle normer og 
grænseværdier, der kunne implemente-
res overalt, uanset den store vari-
ation der hersker i vore 

miljøer og kulturlandskaber. Den land-
skabelige variation er i vid udstrækning 
blevet betragtet som krusninger på over-
fladen, som blot skabte forvirring i forstå-
elsen i videnskabens egentlige formål: 
Klarlæggelse af naturens, samfundets og 
tænkningens almene lovmæssigheder. 

Miljøindsatsen gennem de seneste 30 
år har bestemt givet resultater: Spilde-
vandsrensning, gødningsnormer, generel-
le regler for gødningshåndtering, grønne 
marker, harmoniregler, regler for håndte-
ring af affald mv. De har alle haft en virk-
ning, og ikke mindst vandmiljøet i vore 
kystnære egne er forbedret betragteligt. 

Men de lavt hængende frugter er ved at 
være høstet, og en yderligere forbedring af 
miljøet i tilknytning til en bæredygtig om-
stilling vil kræve en langt mere detaljeret 
og differentieret indsats, der er tilpasset lo-
kale, stedlige vilkår.

Seks anbefalinger
Dette er også en af hovedkonklusionerne i 
rapporten »Natur og Landbrug - en ny start«, 
som regeringens Natur- og Landbrugskom-
mission offentliggjorde i april måned:

Den nuværende miljøregulering af land-
bruget med generelle gødningsnormer og 
produktionsbegrænsninger vil ikke kunne 

løse udfordringerne ... Med differentiere-
de og målrettede regler kan land-

brugsdriften på de robuste are-

Dansk Landskabsøkologisk 
Forenings 21. Årsmøde
Tema: Målrettet regulering i land-
brugslandskabet
Torsdag den 5. december 2013 
kl. 9-16, Festauditoriet, 
Bülowsvej 13, Frederiksberg

PROGRAM
9.00: kaffe og registrering
9.30: landskabets opbygning og 
variationer i vand og næringsstoffer 
i landskabet
11.35-12.00: kaffepause
12.00: Modeller, data og kortlægning: 
to supplerende tilgange
12.50-13.50: Frokostpause
13.50: implementering, regulering 
og forvaltning: regelorienteret eller 
målorienteret?
15.05: kaffe og diskussion

detaljeret program samt tilmelding 
på www.landskabsoekologi.dk
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aler tilpasses og optimeres, mens der kan 
ske en ekstensivering eller udtagning af de 
mest sårbare landbrugsarealer. Samtidigt 
kan der tilrettelægges en mere målrettet 
miljøindsats, hvor der tages bedre højde 
for de enkelte vandområders tilstand og for 
deres forskellige indsatsbehov. På den 
måde kan en målrettet regulering på en og 
samme tid både skabe mindre miljøbelast-
ning og forbedrede muligheder for produk-
tion og indtjening« (s. 10).

Det, der i rapporten kaldes »målrettet 
miljøregulering«, omfatter seks anbefalin-
ger fra Kommissionen:

• Ny regulering af landbrugets kvælstof
• Ny regulering af landbrugets fosfor
•  Nye virkemidler til sikring af et bedre 

vandmiljø
• Ny regulering af husdyrproduktionen
• Ny teknologi til ny miljøregulering
• Nyt fokus på luftbåren kvælstof

Kernen i denne regulering er en ny, mål-
rettet og differentieret regulering af land-
brugets anvendelse af næringsstoffer ba-
seret på viden om, hvor og på hvilke 
typer af arealer udvaskning finder sted 
samt viden om vandområdernes sårbar-
hed. På længere sigt ønskes en regulering 
baseret på målte udledninger.

Oplæg til debat på årsmødet
Det er denne målrettede miljøregulering, 
der er emnet for Dansk Landskabsøkolo-
gisk Forenings 21. årsmøde. Årsmødet 
omfatter ti foredrag med efterfølgende 
diskussion. 

Vi indleder med en kort introduktion til 
landskabsøkologien og dens særlige rele-
vans for de udfordringer til miljøregule-
ring af landbruget, som Natur- og Land-
brugskommissionen har peget på.

Derefter vil vi gennem tre foredrag prø-
ve at indkredse, hvad vi i dag ved om 
vandets og næringsstoffernes kredsløb i 
landskabet, idet vi koncentrerer os om re-
levante hydrografiske typologier, kvælstof 

og fosfor. Vi runder af med en status over 
den betydning, som spredning af nærings-
stoffer har for biodiversiteten i Danmark. 

Efter en kaffepause vil vi fokusere på 
kortlægningen og belyse forskellige mo-
deller og opfattelser af landskabet eller af 
den rumlige differentiering i vore omgi-
velser, der bør tages udgangspunkt i for at 
opnå den ønskede viden om de differen-
tierede tilstande og indsatsbehov. Sam-
menkoblingen af analyser af stofstrømme-
ne i landskabet foretaget i forskellig 
målestok er her en central målsætning.

Bagefter vil vi så se nærmere på, hvor-
dan denne viden kan omsættes i regule-
ring og forvaltning. Her tager vi udgangs-
punkt i nogle af de anbefalinger, som 
Kommissionen er kommet med for at 
fremme en målrettet miljøregulering. 

Når rapporten omtaler De enkelte 
vandområders tilstand og forskellige ind-
satsbehov, drejer det sig netop om land-
skabet og dets økologiske muligheder og 
begrænsninger, blot set i et hydrologisk 
perspektiv. En sådan landskabstilpasset 
miljøregulering vil være et meget stort 
fremskridt. Men man skal samtidigt være 
opmærksom på, at Natur- og Landbrugs-
kommissionen har haft et specifikt og 
også ganske snævert mandat, nemlig at 
forene de ofte forskellige og modstriden-
de natur- og landbrugsinteresser. 

Kommissionens formand, Jørn Jespersen, 
lagde ved præsentationen af rapporten 
ikke skjul på, at afbalanceringen mellem 
Axelborg og Danmarks Naturfredningsfor-
ening havde været vigtig for alle parter. 
Men set i perspektivet af en langsigtet 
omstilling af samfundet mod en mere bæ-
redygtig udviklingsstrategi, så er denne af-
balancering givet for snæver. Her vil der i 
det åbne land ikke blot være behov for en 
fortsat udbygget landskabstilpasset land-
brugsproduktion, men også for en samti-
dig mobilisering af de mange andre po-
tentielle økosystemtjenester, som vore 
landskaber rummer mulighed for, og som 
i stigende udstrækning må realiseres i en 

multifunktionel integration med både 
landbrug og natur. Det gælder en række 
by- og bosætningsmæssige, rekreative og 
turistmæssige funktioner, der skal samord-
nes infrastrukturmæssigt med landbrugs-, 
miljø- og naturinteresser. 

Det er i den forbindelse interessant, at de 
mål, som EU-Kommissionen op gennem 
00erne fik opstillet for udviklingen af den 
fælles landbrugspolitik (CAP), efter 2013 
faktisk fulgte en sådan integreret strategi 
gennem forslag om at ’greene’ også den di-
rekte landbrugsstøtte og derigennem bidra-
ge bredt til en generel forbedring af miljøtil-
standen på landbrugsarealerne gennem 
krav til afgrødediversificering, fastholdelse 
af vedvarende græsarealer og etablering af 
syv pct. naturarealer på alle landbrugsare-
aler. 

Selv om der er sket en vis udvanding af 
disse principper i forbindelse med de en-
delige forhandlinger om CAPen før som-
merferien (nu kun fem pct., kun på brug 
over 15 ha, og indlemmelse af mange re-
elle landbrugselementer i naturarealerne, 
som fx kvælstoffikserende afgrøder), så 
ser denne bevidste balancering af en fort-
sat produktionsorienteret fødevaresikker-
hed med en udvikling mod bæredygtig 
produktion, der også inkluderer tilveje-
bringelse af andre offentlige goder, ud til 
fortsat at stå på dagsordenen for den 
fremtidige EU-politik. Det sker ud fra en 
grundlæggende erkendelse af, at Europas 
befolkninger på længere sigt næppe vil 
acceptere, at offentlige midler ikke også 
kommer offentligheden til gode, fx gen-
nem sundere fødevarer, bedre miljø, bed-
re og mere alsidig natur samt offentlig ad-
gang til den.  

Målrettet miljøregulering i landbrugs-
landet drejer sig altså ikke blot om tilveje-
bringelse af effektive og ensidige land-
brugsarealer og naturarealer, men også 
om deres integration og orientering mod 
nye og varierede former for (offentlig) ser-
vice.  
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