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Jesper Brandt 

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig udvikling (ENSPAC)  

Roskilde Universitet 

Dansk Landskabsøkologisk Forenings 21. årsmøde  

Frederiksberg, d. 5. december 2013 

Målrettet regulering af landbrugslandskabet 

 
Landskabets økologiske opbygning og 
Natur- og Landbrugskommissionens 

anbefalinger 
(Teksten til foredraget er vedlagt de enkelte slides) 



”Den nuværende miljøregulering af landbruget med 
generelle gødningsnormer og 
produktionsbegrænsninger vil ikke kunne løse 
udfordringerne... Med differentierede og målrettede 
regler kan landbrugsdriften på de robuste arealer 
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 
miljøbelastning og forbedrede muligheder for 
produktion og indtjening”  
(Natur- og Landbrugskommissionens betænkning, s. 10). 
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Anbefalinger for målrettet miljøregulering: 
 
• 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 
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Rio-processen   Sikring af arter Sikring af habitater og spredning 

Habitatdirektiv og Natura2000 

Forman & Godrons Matrix-

Patch-Corridor-model 
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Kilde: Brandt, J. et al (2011): Behov for en ny landboreform?  Jord og Viden, Årg. 156, 12, s. 14-16 

Landskabsheterogenitet og landskabssammenhæng 

Zone III 

Zone I 

Zone II 

Zone I: Højbundsjorder  

– intensivering, homogenisering,  

   strukturudvikling 

  

Zone III: Landsbymiljøet 

-labil zone for bosætning og landbrug. Rural idyl eller skodlandsby? 

Zone II: Marginaljorder 

-ekstensivering, naturgenopretning, 

 ’modurbanisering’ 

Øget differentiering og lokale 

sammenhænge i bondelandet:  

Den stjerneudskiftede landsby 
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generelle gødningsnormer og 
produktionsbegrænsninger vil ikke kunne løse 
udfordringerne... Med differentierede og målrettede 
regler kan landbrugsdriften på de robuste arealer 
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 
miljøbelastning og forbedrede muligheder for 
produktion og indtjening”  
(Natur- og Landbrugskommissionens betænkning, s. 10). 
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21. Årsseminar: Målrettet regulering i landbrugslandskabet 
Torsdag d. 5. december 2013, Festauditoriet på Kbh. Universitet, Bülowsvej 

 
1:  Landskabets opbygning og variationer i stofstrømme og stofbalancer i landskabet (Ordstyrer: Claus Helweg Ovesen) 
  
9.00  Kaffe og registrering 
9.30 Landskabets økologiske opbygning og Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Jesper Brandt, Roskilde Universitet. 
9.55     Interaktion mellem grundvand og overfladevand i landskabet – rumlige variationer. Bertel Nilsson, GEUS. 
10.20  Kvælstofs vandring i landskabet, med vægt på rumlige variationer i tilknytning til vådområder. Carl Christian Hoffmann, Århus 

Universitet. 
10.45  Rumlige variationer i fosfors vandring i landskabet med vægt på erosionens geografiske betydning. Brian Kronvang, Århus 

Universitet. 
11.10  Hvad betyder spredning af næringsstoffer for biodiversiteten i Danmark: En status. Rasmus Ejrnæs, Århus Universitet. 
11:35   Kaffepause 
  
2:  Modeller, data og kortlægning: to supplerende tilgange (Ordstyrer: Jesper Brandt) 
 
12:00   Kvælstof modellering på national skala – nye nationale N-retentionskort. Anker Lajer Højberg, GEUS. 
12.25  En landskabsøkologisk modellering af stofstrømme med udgangspunkt i forskellige landskabstyper på lokalt niveau. Henrik Vejre, 

Københavns Universitet. 
12.50  Frokost 

  
3:  Implementering, regulering og forvaltning: Regelorienteret eller målorienteret? (Ordstyrer: Lone Søderkvist Kristensen) 
  
13.50  Eksempler på lokal regulering af næringsstoffer i landskabet. Irene Wiborg, Videnscentret for Landbrug, Skejby 
14.15   Virkemidler ved en landskabsdifferentieret regulering af  udvaskning fra landbruget, Berit Hasler og Line Block Hansen, Å. U., 

Roskilde. 
14.40  Landmandens muligheder for opfyldelse af differentierede målsætninger. Tommy Dalgaard, Århus Universitet. 
15.05  Kaffe og Diskussion (Ordstyrer: Søren Præstholm) 
16.00   Afslutning 
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