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Driftsmæssige og miljømæssige konsekvenser af en ophævelse af 
udtagningsforpligtigelsen  
 
Fødevareministeriet har ved møde den 23. august anmodet Fødevareøkonomisk Institut, KU om en 
analyse af de arealmæssige konsekvenser af en ophævelse af udtagningsforpligtigelsen. Fokus i 
besvarelsen er rettet mod de forskellige faktorer der påvirker en beslutning om at tage arealer 
tilbage i omdrift, samt en vurdering af placeringen af disse arealer.  
 
De miljømæssige konsekvenser tager udgangspunkt i tidligere notater fra Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) af 13. august omfattende påvirkning på bl.a. 
kvælstofudvaskning og pesticidforbrug.  
 
1. Nuværende areal med udtagningsforpligtigelser 
Det samlede obligatorisk udtagne areal var i 2006 godt 190.000 ha (6,8%) (se tabel 1). Heraf var ca. 
29.000 ha benyttet til non-food afgrøder, mens ca. 3.000 ha var pålagt langsigtede forpligtigelser i 
form af MVJ-aftaler m.m. Det samlede udyrkede areal udlagt som obligatorisk udtaget var således 
ca. 160.000 ha i 2006. Dertil kommer udyrket areal der havde et omfang på 16.000 ha i 2006.    
 
Tabel 1. Oversigt over obligatorisk udtaget og frivillig udtaget areal  
Udtagning/år 2004 2005 2006 2007
Obligatorisk areal udtaget i alt (antal 
hektarer) 210.968 195.570 190.162 186.535
          heraf non-food 13.005 26.552 28.727 34.140
          heraf skovtilplantning 304 628 1.541 3.303
          heraf med MVJ tilsagn  59 16 124
          heraf brak 197.659 168.331 159.878 148.969
Frivillig brak/Udyrket mark  8.371 19.511 15.698 12.526
Obligatorisk udtaget og frivillig 
brak/udyrket mark i alt 219.339 215.081 205.860 199.061
Landbrugsareal i alt  2.677.094 2.795.943 2.764.271 2.730.308
Obligatorisk brak som andel af 
landbrugsareal (%) 6,0 5,8 5,5

Kilde: DFFE (2007) 
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I 2007 er det udtagne areal lidt mindre, samtidig med at arealet med non-food afgrøder er øget med 
ca. 6.000 ha. Samlet udgør det udyrkede areal i relation til udtagningsordningen i 2007 ca. 149.000 
ha (se tabel 1). Tallene er baseret på arealstatistikken for ansøgninger om enkeltbetaling.  
 
Som det fremgår af tabel 1 har der de seneste år været en stigning i non-food arealet bl.a. som følge 
af de øgede rapspriser. Denne udvikling må forventes at forsætte såfremt udtagningsforpligtigelsen 
ikke afskaffes.  
 
Omfanget af den frivillige udtagning har været faldende de seneste år. Et ophør af kravet om 
udtagningsforpligtigelse påvirker ikke direkte den frivillige udtagning da den, som ordet angiver, er 
frivillig. Det må dog antages, at omfanget vil falde hvis indtjeningen på arealer i omdrift er 
stigende. Den angivne procentsats nederst i tabel 1 omfatter ikke frivillig brak/udyrket areal. 
Stigningen i det samlede landbrugsareal fra 2004 til 2005 skyldes ændret opgørelsesprincip grundet 
skift fra indberetning til Danmarks statistik til anvendelse af data fra indberetning til 
enkeltbetalingsordningen.  
  
Som det fremgår af notat fra DJF, så er ca. 10 % af alle arealer på lavbund udtaget, mens det 
omfatter 6 % på højbundsjorde. Det kunne indikere, at der allerede er sket en vis omfordeling af 
udtagningen fra højbundsjorde til lavbundsjorde. DFFE oplyser således, at der har været nogen 
omfordeling, og i alt ca. 200.000 ha rettigheder er blevet omsat.  
 
Af dem viser an analyse foretaget af DFFE at 16.800 ha har skiftet postnummer således at den nye 
ejer bor i et andet postdistrikt end sælger. Dette kunne indikere, at køber ikke blot er en nabo, men 
er bosiddende længere fra bedriften. Dertil kommer 4.500 rettigheder der er blevet splittet op og 
som også kunne have skiftet postnummer. Analysen giver ikke mulighed for at vurdere om de nye 
ejere af udtagningsrettigheden har handlet for at få et større omdriftsareal og dermed indtjening fra 
jorden eller for at øge harmoniarealet på bedriften. Det må forventes, at de der køber 
udtagningsrettigheder, knytter dem til arealer der kun i mindre omfang vil blive opdyrket ved et 
ophør med udtagningsordningen.   
 
DJF’s analyser viser endvidere, at hovedparten af de udtagne parceller på den enkelte ejendom er 
forholdsvis små. Således er over 50 % parceller under 5 ha og 25% af parcellerne er under 1 ha.     
 
Det, der indgår i det første forslag fra kommissionen, er et midlertidig ophør med 
udtagningsforpligtigelse for 2007/2008. En mere permanent beslutning forventes først til næste 
forår som en del af sundhedschecket af EU’s landbrugsreform. Det må antages, at hovedparten af de 
arealer, der kan komme i omdrift, kun kommer i omdrift såfremt der bliver tale om et permanent 
ophør med udtagningsforpligtigelsen da der er nogle opstartsomkostninger knyttet til at inddrage 
udtagne arealer i omdriften. 
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2. Ændringer i indtjeningen som følge af højere priser.  
Selv ved uændrede priser svarende til 2005-priser ville der have været et økonomisk incitament til 
at dyrke nogle af de udtagne arealer. Landmænd var således i 2006 villige til at betale en pris for at 
komme af med udtagningsrettigheder (Hansen, 2006), hvilket må betyde, at jordrenten ved 
dyrkning af disse arealer er positiv. 
 
Det seneste års stigning i salgspriserne har betydet at jordrenten er steget. Det er derfor vigtig, at se 
på hvad disse prisændringer har betydet for jordrenten, men også at vurdere om disse prisændringer 
er permanente eller kortvarige (se tabel 2). 
 
For 2007 er der i tabel 2 anvendt priser svarende til salg i efteråret 2007 (jf. prisstatistikken for juli 
2007), mens de øvrige udgifter og indtægter svarer til budgetkalkulen for 2007.  For non-food raps 
er der anvendt samme pris som for alm. vårraps ligesom i tidligere budgetkalkuler, men det kan 
også være vinterraps. Tilskud til energiraps på 335 kr. pr. ha er ikke indregnet. Selvom de anvendte 
priser for 2007 er noget højere end det der fremgår af budgetkalkuler for 2007 skønnes det, at de 
faktiske priser i efteråret 2007 er noget højere fx så sælges maltbyg til over 160 kr. pr. hkg., hvede 
over 130 kr. pr. Hkg. (DLG). For kontrakter til høst i 2008 er niveauet for maltbyg ca. 150 kr. pr. 
hkg og raps ca. 220 kr. pr. Hkg.   
 
Når der i prognosen anvendes priser, der er lavere end priserne i dag, så skyldes det, at man må 
forvente, at den dårlige høst, der er oplevet det seneste par år i flere dele af verden, ikke fortsætter, 
hvorfor udbuddet vil blive større. Omvendt vil øget anvendelse af afgrøder til bioenergi og øget 
fødevareforbrug i andre dele af verden (fx Kina) trække i den anden retning. Samlet er estimatet 
derfor relativt usikkert.  
 
Tabel 2. Udvikling i jordrente (DB II) 2005 – 2007, samt prognose for fremtidig indtjening   
Afgrøde 2005 2006 2007 Prognose  
 Pris 

(kr./hkg) 
DBII 
(kr./ha) 

Pris 
(kr./hkg) 

DBII 
(kr./ha) 

Pris 
(kr./hkg)  

DBII 
(kr./ha) 

Pris  
(kr./hkg) 

DBII 
(kr./ha) 

Vårbyg (sand) 78 -349 81 -166 115 1.139 105 749
Vårbyg (ler) 78 595 81 1.015 115 2.965 105 2.385
Hvede (ler) 75 1.269 81 2.038 110 4.320 102 3.689
Vinterraps  148 -73 172 1.972 200 2.788 190 2.428
Non-food raps 133 -518 172 168 200 676 190 466
Bem 1: DB II er excl. enkeltbetalingsstøtte men efter udgifter til maskin- og arbejdsomkostninger. 
Bem 2: Foderbyg, hvede efter korn, non-food raps er her vårraps.  
Kilde: Budgetkalkuler 2006 og 2007 fra Landscenteret, samt egne beregninger baseret på salgspriser fra 
DLG (jf FOI’s prisstatistik for juli 2007).  
 
Analysen viser tydeligt, at der er sket en betydelig stigning i dækningsbidrag II for en række 
afgrøder fra 2005 til 2007, og at der selv med anvendelse af prognosen er et positivt 
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dækningsbidrag for alle afgrøder, hvilket ikke var tilfældet i 2005. Det er vurderingen, at de højere 
priser allerede har påvirket fx forpagtningsafgifter i opadgående retning.  
 
De udtagne arealer vil typisk være arealer, hvor det i tabel 2 anvendte udbytteniveau ikke opnås. Et 
udbytte der er 10-30 % lavere er således ikke usandsynligt i fx randzoner nær vandløb (Jacobsen og 
Nissen, 2007). Tallene i tabel 2 viser, at sandjordsarealer, hvor udbyttet er fx 20 % under 
normudbyttet, nok ikke vil være et væsentligt positivt dækningsbidrag, mens der på lerjord, selv ved 
dette lavere udbytteniveau, vil være en positiv jordrente. Det kunne pege på, at en del arealer på 
højbund kommer i omdrift.  
 
Endvidere vides det også, at der fx i 2005 blev dyrket mange omdriftsarealer med et negativt 
dækningsbidrag når alle omkostninger indregnes. Det kan skyldes, at de faktiske aflønningskrav til 
(egen) arbejdskraft og kapital er lavere end forudsat i de benyttede dækningsbidragskalkuler. 
Samlet viser tabel 2, at der er et betydeligt økonomisk incitament til at inddrage flere arealer i 
omdriften.     
 
I forbindelse med omlægning af arealer fra udtagning til alm. drift vil der være nogle ekstra 
omkostninger da der typisk vil være mere ukrudt på disse arealer. Det vurderes, at en ekstra 
glyphosatsprøjtning (3 l pr. ha ) og evt. en ekstra harvning vil være nødvendig for at arealerne kan 
anvendes. Dertil kan komme et lidt lavere udbytte det følgende år. Sprøjtningen koster ca. 100 + 
150 = 250 kr. pr. ha og 1 hkg koster ca. 100 kr. svarende til en samlet opstartsomkostning på 350 kr. 
pr. ha.  
 
Et andet forhold er, at tilsåningen af vinterarealer pågår nu, hvorfor en beslutning truffet fx i løbet 
af oktober ikke vil nå direkte at påvirke omfanget af vintersåede afgrøder, som også angivet af DJF. 
På en del arealer vil det dog være muligt at supplere med vårafgrøder (fx maltbyg). 
 
Udover effekten på korn- og rapsarealer vil ophør med udtagningskravet og de højere priser på 
mælk betyde, at der også på kvægbedrifter kommer en bedre indtjening og et ønske om at anvende 
de tidligere udtagne arealer til produktion af grovfoder eller afgræsning, da priserne på indkøb af 
korn og kraftfoder må forventes at stige. Værdien af græsproduktionen vil således også stige. 
Endelig vil der i de husdyrtætteområder være behov for at anvende arealet som harmoniareal, 
selvom det kun dyrkes ekstensivt.  
 
Om de nu udtagne arealer vil indgå i produktionen afhænger endvidere af placeringen af arealerne. 
Små ukurante arealer på ringe jorde, stærkt kuperede arealer eller arealer som ofte er vandlidende 
vil sandsynligvis ikke blive inddraget i omdriften. Der har således i efteråret 2007 været en del 
arealer hvor høst og efterfølgende såning er blevet besværliggjort af den store nedbør i løbet af 
sommeren.   
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Gødning og indtjening  
På kort sigt vil et øget areal give en merindtjening svarende til dækningsbidrag II fra det areal der 
inddrages i omdriften. Dette skyldes at N-normen for i år er fastlagt med udgangspunkt i arealet fra 
sidste år.  
 
På længere sigt vil den samlede nationale gødningstildeling være den samme, hvorfor et større areal 
vil betyde en lavere tildeling af kvælstof pr. ha. Det er derfor relevant at vurdere, om der på 
bedriftsniveau vil være en økonomisk gevinst ved at dyrke et større areal når kvælstoftildelingen pr. 
ha falder.  
 
En bedrift på lerjord med 92 ha hvede og 8 ha udtaget har i udgangssituationen i 2007 et 
dækningsbidrag II på 398.268 kr., jf. tabel 2 med 4.329 kr. pr. ha i DBII. Udtagne arealer er sat til 0 
kr. pr. ha. Den tilførte N-mængde udgør ifølge normerne 175 kg N pr. ha på lerjord.   
 
Nu ophæves udtagningskravet og halvdelen af de 8 ha svarende til 4 ha indgår i omdriften svarende 
til ca. 75.000 ha på landsplan. Det er her antaget at, landmanden reducerer udtagningen i samme 
omfang som gennemsnittet af andre landmænd svarende til halvdelen af det udtagne areal.  
 
Dette reducerer N-normen pr. ha med ca. 3 % til 170 kg N. (75.000 ha / 2.200.000 ha). Dette giver 
et forventet udbyttetab på 0,7 hkg pr. ha, svarende til en reduktion i indtjeningen på 77 kr. pr. ha 
(Schou et al., 2007). Omkostningerne falder med 5 kg N svarende til 25 kr., hvorfor 
dækningsbidraget falder med ca. 52 kr. pr. ha (excl. kvalitetstab). Dækningsbidrag II bliver herefter 
4.277 kr. pr. ha for 96 ha eller 410.304 kr. En stigning i dækningsbidraget på 3 %.  
 
Ved et fald i udbyttet på 2 hkg/ha vil det ikke være lønsomt at inddrage det udtagne areal i dette 
eksempel. Så længe dækningsbidraget i udgangssituationen er over ca. 1.300 kr. pr. ha vil det være 
en økonomisk fordel at inddrage det ekstra areal.  
 
Det er imidlertid også vigtigt, at se på hvad der sker hvis landmanden ikke vælger at tage mere jord 
i omdrift, mens andre inddrager mere jord svarende til 75.000 ha på landsplan. Såfremt landmanden 
vælger ikke at tage mere jord ind i produktion vil hans N-norm pr. ha alligevel falde med 3 %. I den 
situation vil han miste et dækningsbidrag på 52 kr. pr. ha * 92 ha = ca. 4.784 kr. i forhold til 
udgangssituationen.  
 
Omvendt vil bedriften der inddrager mere jord i omdriften end gennemsnittet få en økonomisk 
gevinst. Samlet vil dette fremme en stigning i omdriftsarealet. I en situation hvor bedriftens N-kvote 
var låst fast ville situationen være en anden, idet der så ville være tale om omfordeling på den 
enkelte bedrift. 
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Samlet er konklusionen, at der selv med en lavere N-mængde pr. ha er en økonomisk gevinst ved at 
dyrke et større areal, hvorfor bedriften vil inddrage alle de arealer der let kan inddrages i omdriften.    
 
Udfra ovenstående skønnes det, at en væsentlig del af arealet på højbund kommer i omdrift 
omfattende ca. 25-50% af arealerne på højbund. For arealer på lavbund vureres det, at øget 
indtjening i kombination med ønske om harmoniarealer vil kunne betyde at 50-75% af arealerne på 
lavbund kan komme i omdrift. Samlet giver dette et forventet ekstra areal i omdrift ved ophør med 
udtagningsordningen på 50.000 – 100.000 ha. I alt 55-60% af det nye omdriftsareal forventes at 
være placeret på højbund. I det første år vil arealet måske være mindre end 50.000 ha, hvis det kun 
forventes at være en midlertidig ordning og den endelige udmelding kommer efter efterårssåningen 
er afsluttet. De 100.000 ha udtrykker et sandsynligt areal ved fortsatte høje salgspriser, da det giver 
en betydelig stigning i jordrenten. Dertil kommer, at de landmænd der ikke tager mere jord i omdrift 
vil tabe indtjening. Dette vil øge stigningen i omdriftsarealet. De kan tage 1-2 år inden arealer er 
taget ind i omdrift alt afhængig af situationen på den enkelte bedrift.  
 
Arealerne på lavbundsarealer forventes i udbredt omfang at blive anvendt som græsarealer. Såfremt 
fodersammensætningen ikke ændres vil det betyde, at andre arealer omlægges fra græs til korn. 
Imidlertid kan den høje kornpris betyde en skift mod øget brug af grovfoder ved sammensætning af 
foderforsyningen på kvægbedrifter. Endelig kan arealerne blive brugt til afgræsning af kvier m.m., 
hvis arealerne ligger langt fra bedriften.     
 
Såfremt udtagningsforpligtigelsen fastholdes så forventes det at arealet med non-food raps øges. 
Stigningen i dyrkningen af non-food raps forventes dog at være mindre end hvis arealet var i 
almindelig omdrift. Hvis der er tale om at det er det samme areal år efter år vil der af 
sædskiftemæssige årsager være grænser for hvor hyppigt der kan dyrkes non-food raps på arealet. 
Normalt vil det udtagne areal kunne følge sædskiftet rundt i marken. Der er dog en del bedrifter fx 
kvægbedrifter der sandsynligvis ikke vil dyrke non-food raps.  
 
Det skønnes derfor at der på kort sigt kan blive tale om yderligere 10.000 ha non-food raps, mens 
der på længere sigt godt kan blive tale om op imod 35.000 ha (25% af højbundsarealet), ved 
fortsatte høje priser på non-food raps.  En nærmere kortlægning af placeringen af den nuværende 
noon-food raps ville kunne forbedre denne analyse.   
 
Miljømæssige konsekvenser foretaget af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF)  
Som anført i indledningen vil de anførte estimater omkring arealanvendelse blive suppleret med en 
miljømæssig vurdering foretaget af DJF.  
 
Kvælstof, fosfor og CO2 
DJF anfører bl.a. i deres notat: ”at en ophævelse alene for dyrkningssæsonen 2007/2008 forventes at 
ville øge nitratudvaskningen med 30-40 kg N per ha udtaget areal, der opdyrkes. Da det er meget 
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usikkert, hvor store arealer der vil blive inddraget til dyrkning, er i tabel 3 angivet en samlet 
nitratudvaskning på 875 – 3.500 tons N ved opdyrkning af 25.000 - 100.000 ha i 2007/2008. En 
øgning af det dyrkede areal vil i 2007 – 2008 medføre, at landbrugets samlede 
handelsgødningsforbrug øges dette år. 
 
 
Tabel 3. Samlet skøn for 2007/2008 omfattende øgning af nitratudvaskning, fosfortab, 
ammoniakfordampning og drivhusgasemission med uændret husdyrgødningsmængde. 
    Muligt arealomfang 
Miljøparameter   25.000 ha 50.000 ha 100.000 ha

Nitratudvaskning  (tons N/år)1  875 1.750 3.500
Fosfortab2   - - -
Ammoniakfordampning (tons N/år) 1 180 360 720
Drivhusgasemission (ton CO2-ækv/år) 1,3 35.000 70.000 140.000
1: Gælder for dyrkningssæsonen 2007-2008, men vil blive nedreguleret ved en forlængelse af ophævelsen under 
forudsætning om at nugældende beregningsmetode for normreduktion fastholdes 
2: Kan ikke kvantificeres, men der forventes et øget tab 
3: Hvis humusjorder opdyrkes, vil emissionen øges yderligere 
Kilde: DJF, 2007.  
 
 
Som følge af de gældende regler for fastlæggelse af de årlige kvælstofnormer i landbruget, vil der 
dog ved en evt. forlænget ophævelse ske en nedregulering af det samlede nationale kvælstofforbrug, 
idet reduktionsprocenten for kvælstofnormerne må forventes at stige. Dermed vil 
nitratudvaskningen ikke fremover øges svarende til år 2007/2008, men det kan ikke siges, om 
effekten helt vil udlignes. 
 
Det kan noteres, at en vækst i non-food arealet også betyder at reduktionsprocenten stiger og at N-
tildelingen pr. ha for alle afgrøder falder i det følgende år.  
 
Fosfortabet forventes at øges ved opdyrkning af yderligere arealer, men da størrelsen af fosfortab er 
meget afhængig af arealtyper m.m., finder vi det ikke rimeligt at angive eksakte bud på det samlede 
omfang. 
 
Ammoniaktabet forventes at stige ved en ophævelse i sæsonen 2007-2008 med 180 - 720 tons N 
ved de ovenfor nævnte arealomfang. Tilsvarende nitratudvaskningen forventes stigningen i 
ammoniakfordampningen dog nedreguleret ved en evt. fortsat ophævelse af 
udtagningsforpligtelsen, forudsat at der ikke sker en stigning i husdyrgødningsproduktionen.   
 
Med hensyn til emissionen af drivhusgasser er gennemført en beregning for den forventede stigning 
i lattergasemissionen, som vurderes at være den mest betydende bidragsyder ved en opdyrkning af 
udtagne arealer. Emissionen forventes at øges med 35.000 – 140.000 tons CO2-ækvivalenter ved 
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inddragelse af 25.000 – 100.000 ha. Da lattergasemissionen er relateret til kvælstofomsætningen, vil 
også denne effekt blive nedreguleret i kommende år som følge af de gældende regler for beregning 
af kvælstofnormer. ” DJF (2007a)  
 
I VMP III forventes en nedgang i dyrkningsarealet med en samlet reduktion af nitratudvaskningen 
på 5.000 tons til følge. Denne målsætning vil modvirkes af en ophævelse af udtagnings-
forpligtelsen. VMP III målsætningen om et reduceret fosfortab vil modvirkes af et øget tab pga. 
opdyrkning. Der vil formodentlig stadig være ledigt udtaget areal, der kan udnyttes til placering af 
bræmmer langs vandløb, men det kan kræve en særlig indsats at fastholde målet. (DJF, 2007a)  
 
Implementeringen af Vandrammedirektivet forventes at blive mere omfattende end hidtil antaget, 
hvis dyrkningsarealet udvides ved en ophævelse af udtagningsforpligtelsen. Omvendt kan der 
muligvis opnås bedre miljømæssige resultater ved at placere fremtidig udtagninger eller 
miljøvenlige dyrkningsformer målrettet i forhold til de recipienter, der skal beskyttes. 
 
Effekter for Pesticidplan 2004-2009  
Den samlede stigning i pesticidforbruget ved et ophør med udtagningsforpligtigelsen er så marginal, 
at DJF vurderer, at det ikke vil have nogen indflydelse på mulighederne for at opfylde målene i 
Pesticidplan 2004-2009. Det skyldes dels, at stigningen i pesticidforbruget vil være midlertidig, og 
dels at målet i Pesticidplan 2004 er en reduktion i behandlingshyppigheden, som i modsætning til 
mængden af aktivstof stort set ikke påvirkes af, at der inddrages op til 100.000 ha af det nuværende 
udtaget areal til korndyrkning. 
 
Det er på det foreliggende grundlag vanskeligt at vurdere miljøeffekterne af at inddrage det udtagne 
areal. Set i lyset af, at den samlede stigning i pesticidanvendelsen er minimal, at stigningen vurderes 
at være midlertidig og i vid udstrækning kan tilskrives en forøget anvendelse af glyphosat, må det 
overordnet vurderet forventes, at miljøeffekterne vil være begrænsede. Et væsentlig forhold ved 
bedømmelsen af risikoen for miljøeffekter er imidlertid, hvorvidt miljøfølsomme områder såsom 
søer, vandløb og hegn vil blive yderligere eksponeret for pesticider. Det er DJFs vurdering, at det 
ikke er sandsynligt, at der vil blive inddraget større arealer langs søer og vandløb i dyrkningen på 
grund af restriktioner i pesticidanvendelsen. Derimod er det mere sandsynligt, at arealer langs hegn 
og skel vil blive inddraget, hvilket kan indebære en forøget risiko for effekter på terrestriske non-
target organismer. (DJF, 2007b). 
 
En større del af de udtagne arealer der kommer i omdrift på kvægbedrifter kan forventes afgræsset, 
hvorfor ændringen i den miljømæssige belastning her er begrænset. Imidlertid kan det betyde, at 
andre arealer bliver frigjort til dyrkning af andre afgrøder. 
 
FOI er enig i, at der kan opnås en bedre miljømæssig effekt af en omplacering af udtagningsarealer, 
hvis indsatsen målrettes de miljømæssige resultater. Dette vil give en mere omkostningseffektiv 
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placering af udtagningen. Det må antages, at en del af de udtagne arealer, der nu vil blive opdyrket 
kan være arealer, der senere vil ønskes ekstensiveret for at opfylde målene i Vandrammedirektivet. 
Det synes ikke oplangt, hvordan dette kan sikres. 
 
Det bliver sværere at opfylde krav om bl.a. randzoner langs vandløb da det nu ikke længere vil være 
tale om omplacering af det udtagne areal. Selvom det ikke er hele det udtagne areal, der bliver 
opdyrket, vil det blive sværere at opnå målet på 50.000 ha randzoner som angivet i VMPIII.  
 
Det kan afslutningsvist anføres, at Landscenteret i notat fra 11. august vurderer, at kun nogle få 
tusinde ha kommer i omdrift i 2007/2008, men at arealet på længere sigt kan være op til 67.000 ha. 
Landscenteret vurderer, at hovedparten vil være beliggende i kvægintensive egne. Arealanvendelsen 
på disse bedrifter vil primært være afgræsning, hvorfor miljøpåvirkningen vil være begrænset.. Der 
er i notatet ikke nærmere drøftet ændringer i foderforsyningen. Direktør Carl Aage Petersen, 
Landscenteret oplyser endvidere, at Landscenterets vurdering er baseret på oplysninger fra lokale 
konsulenter før de seneste prisstigninger, som nok vil betyde at et større areal end først antaget kan 
komme i omdrift. 
 
Konklusion 
Det er vurderingen, at der på kort sigt kan kommer 25-50.000 ha mere i omdrift og at dette nok øges 
til 50-100.000 ha på længere sigt, hvis de nuværende høje salgspriser fastholdes. Bedrifter der tager 
mindre jord ind i omdrift end gennemsnitsbedriften vil tabe økonomisk fordi kvælstoftildelingen pr. 
ha vil falde. Arealet med non-food raps forventes under den nuværende udtagningsordning at stige.  
 
Kvælstofudvaskningen øges det første år (07/08), men vil derefter være stort set uændret da den 
nationale N-kvote er uændret.  
 
Det samlede pesticidforbrug målt på aktivstof vil stige, men behandlingshyppigheden målt pr. ha vil 
stort set være uændret.  
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