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To ekstreme eksempler på metodisk forkert placering af sugeceller
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For lerjordsoplandene i LOOP er 
det i gennemsnit
omkring 25 % af det kvælstof, der 
udvaskes fra
rodzonen, som ender i vandløbet.

Fra: Loop Status 2014 s. 10
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Efterafgrøder har: 

- en rigtig dårlig klimaprofil med al den energi, maskin-slid og udsæd, som går til  

- en rigtig dum arbejdsbyrde, der formentlig forrykker og forsinker vinterafgrøders 
optimale etablering, der skader vandmiljøet 

- formentlig ansvar for opblomstring af agersnegle; nedpløjning af levende 
plantemateriale er i hvert fald ”guf” for snegle versus afmodent, snittet halm

- ret sikkert givet årsag til efterfølgende skader på ærtemarker i form af ”bønnefluen”

- den konsekvens, at de efterfølges af vårafgrøder, og nok fortrinsvis vårbyg, der er én 
kornart, der har dårligst kvælstofhusholdning, så ”hvad forud er vundet er 
efterfølgende tabt”

- ifølge professor Thorup Kristensen den konsekvens, at der IKKE står en veletableret 
vinterafgrøde, der pr 10. april ellers er 100 kg N forud i kvælstofoptag i forhold til en 
vårafgrøde
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Gartner Tidende 10 / 2019
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Sammendrag af skæve rammevilkår
a) Kvælstof – indtil Landbrugspakken 1,8 mia kr.                                                                                       

– rest, anslået                                                                600

b) Pesticidafgifter afhjælpes, Søren Laustsen &                                                                                 
Carl Heisselberg-modeller                                          735

c) Skat på produktionsjord                                             900                                                      

d) Generationsskifteafgifter                                                                                                    
80 mia hver 30. år = 2,7, gns. afgift 10 %                270    

e) Vandafledning, 10 % udbyttenedgang på                                                                                        
10 % af arealet, af produktions på 13½ mia kr 135   

f) Bureaukrati, unødigt 20.000 kr på 8.000                                                                                       
bedrifter/ 5.000 kr for alle EB-ansøgere ?              160

IALT særlige danske omkostninger som følge  af byrdefulde rammevilkår for planteavlen:

2.800.000.000 kr + husdyr + vanding
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Plantebeskyttelsesafgiften skal afbødes - og forslagene er:

1) total fjernelse af afgiften, hvilket nok ikke er politisk muligt at finde 90 mandater i Folketinget 
bag

2) noget-for-noget, hvor der tilbageføres afgift i rater alt efter, hvor mange miljøforbedrende tiltag, 
der iværksættes

3) tilbageførsel til landmanden, hvor det samlede provenu fordeles ligeligt på hele 
landbrugsarealet og tilbagebetales. Dén der er en klovn til brug af pesticider, taber på ordningen, 
mens dén, der bruger snedigt lidt undergennemsnitligt, vinder på ordningen.

4) grundfradragsmodel baseret på måltal, hvor der tillades et vist afgiftsfrit forbrug og hvor der 
først beregnes afgift, når forbruget overskrider et vist norm-mål-tal

5) afgiftsloft, hvor der efter et vist forbrug ikke længere pålignes afgift

6) reducerede, men differentierede afgifter, hvor basisafgiften fjernes og progressiviteten 
reduceres

7) status quo, hvor der intet forandres. Dén er vi ikke lune på.
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