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Kære Esben Lunde Larsen 
 

Den nyligt offentliggjorte rapport fra Københavns Universitet (IFRO), der belyser konsekvenserne af 
implementering af vandrammedirektivet i oplandet til Norsminde Fjord, viser, at det vil være helt 
ødelæggende for landbruget i området. Skal det samlede, opgjorte reduktionskrav nås, vil det bety-
de, at omkring halvdelen af det samlede landbrugsareal skal braklægges. 
 
Rapporten er klar i sine konklusioner, og den giver endda ikke det samlede billede af alvoren, idet 
der ikke er regnet på værditab, tabte eksportindtægter og tab af arbejdsplader i landområderne. 
 
For Landbrug & Fødevarer er dette katastrofale scenarie desværre ikke overraskende. Vi har gen-
tagne gange – senest i forbindelse med debatten om anden generation af vandområdeplaner for et 
par år siden – gjort det klart, at indsatskravene er helt urealistiske i mange egne af landet. Nors-
minde Fjord-oplandet hører helt sikkert til blandt de hårdest ramte, men også andre og større om-
råder vil blive ramt hårdt. 
 
Landbrug & Fødevarer bakker fuldt ud op om Fødevare- og landbrugspakken, herunder de indsat-
ser med kollektive virkemidler, som indgår i aftalen. Vi er overbeviste om, at vi ad frivillighedens vej 
kan og vil komme langt frem mod 2021. Senest har det jo vist sig, at landmændene leverede varen 
i forbindelse med behovet for kompenserende efterafgrøder. Med oplandskonsulenter, vådområder 
og muligheden for at etablere minivådområder fra 2018, skal vi nok nå så langt, som det er praktisk 
muligt. 
 
Samtidig hæfter vi os ved, at Fødevare- og landbrugspakken er baseret på en ambition om at sikre 
vækst og fremgang i erhvervet samt at der skal kunne drives landbrug i alle egne af landet. Dette vil 
ikke være muligt, hvis de fulde reduktionskrav skal nås frem mod 2027. Yderligere krav vil føre til 
det modsatte af vækst og fremgang i landbruget og alle de tilknyttede erhverv i store dele af landet.   
 
Erhvervet har et stort behov for at kende rammebetingelserne ude i fremtiden, så de nødvendige 
investeringer og engagementet sikres bedst muligt. Vi skal derfor kraftigt opfordre til, at ministeren 
hurtigt og meget klart melder ud, at yderligere indsatser ikke vil blive pålagt landbruget. Vi opfordrer 
samtidig til, at regeringen arbejder for en helt grundlæggende revision af vandrammedirektivet og 
vandmiljøindsatsen i øvrigt, så målsætninger og indsatser bliver realistiske. 
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