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Christina og Kim Sejersen, Fiskbæk, bliver en af de berørte landbrug i den nye vandmiljøplan. Lige nu er truslen, at  
besætningen med mange tusinde grise skal halveres, afgrøderne ændres drastisk og 10.000 ton gylle skal fragtes væk.

Ny vandmiljø-
plan dyr for  
Viborgegnen
Lokale landbrugsorganisationer har beregnet, at nye tiltag 
på vandmiljøområdet koster 1700 arbejdspladser og et 
værditab på 5,7 milliarder kroner i Viborg Kommune.
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VIBORGEGNEN: Der er 1700 
arbejdspladser på spil, yder-
ligere affolkning af landdi-
strikterne og et værditab på 
5,7 milliarder kroner alene i 
Viborg Kommune.

Sådan lyder vurderingen 
fra landbrugets organisatio-
ner i det høringssvar til vand-
områdeplaner for 2016-2021 
i forbindelse med EUs vand-
rammedirektiv.

Og det er kun den afsmit-
tende effekt for lokalsamfun-
det. Dertil kommer de nye 
vandområdeplaners effekt 
for den enkelte landmand, 
især dem som er placeret i op-
landet med vandafledning til 
Limfjorden, blandt andet til 
Hjarbæk Fjord og Skive Fjord.

Det bunder i, at Danmark 
har sat sig for at leve op til EUs 
vandrammedirektiv ved at re-
ducere kvælstofudledningen 
med 7800 ton. Og her er Hjar-
bæk Fjord virkelig et indsats-
område, der udgør 10 procent 
af den samlede kvælstofre-
duktion i Danmark. Her er 
oplægget, at der skal ske en 
reduktion af kvælstof med 47 

procent, til Skive Fjord en re-
duktion med 35 procent.

»Alene i Viborg Kommune 
bliver 38.700 hektar ramt af 
det nedsatte kvælstofforbrug. 
I sin yderste konsekvens kan 
de nye planer medføre at 25 
procent heraf skal braklæg-
ges, fordi det ikke kan svare 
sig at dyrke jorden,« siger Fre-
de Lundgaard Madsen, for-
mand for Landboforening 
Midtjylland.

Med tre store åsystemer, Si-
mested og Skals Å med udløb 
i Hjarbæk Fjord og Karup Å 
med udløb i Skive Fjord, er der 
rigtig mange landbrug i vand-
løbsoplandet i kommunen.

»Hvis de nye krav gennem-

føres vil det betyde, at man-
ge landmænd skal reducere 
deres dyrehold med helt op 
til 50 procent, der skal plan-
tes afgrøder, som må tilføres 
mindre kvælstof i form af gyl-
le på afgrøder, som i forvejen 
er undergødsket med 18 pro-
cent, og det skal være ubruge-
lig efterafgrøde i form af græs 
i de samme marker. Yderme-
re skal mange 1000 ton gylle 
afsættes uden for vandoplan-
det, og eksemplevis en svine-
opdrætter skal importere al 
foderet til sine grise,« forkla-
rer Frede Lundgaard Madsen.

Miljøminister Kirsten Bros-
bøl har allerede kaldt lignen-
de oplysninger fra landbru-

gets hovedorganisationer for 
en skræmmekampagne.

»Den ene dag er landbruget 
en del af regeringens vækst-
dagsorden, den næste dag ri-
sikerer vi at blive slået hjem,« 
siger Claus Clausen, formand 
for Landbo Limfjord, og er en 
smule uforstående over for 
ministerens beskyldninger.

»Selvfølgelig vil vi gerne 
forklare, hvilke konsekven-
ser de nye planer har for vores 
medlemmer. Hvis man fjer-
ner grundlaget for halvdelen 
af bedriften, ryger indtjenin-
gen også, og gælden er der sta-
dig. Men det er mindst lige så 
vigtig, at omgivelserne, lokal-
samfundet, forstår de utrolige 

og alvorlige konsekvenser det 
medfører,« siger Frede Lund-
gaard Madsen.

Affolkning af landdistriktet
Ud over at store, etablerede 
bedrifter som alternativ skal 
flytte eller finde mange hun-
drede hektar erstatningsjord, 
så rammer de nye planer også 
langt mindre brug, hvor man 
i forvejen er afhængig af, at 
den ene af ægtefællerne har 
en indtægt ved siden af.

»Det vil fjerne eksistens-
grundlaget for mange del-
tidsbrug og yderligere affolke 
landdistrikterne. Ikke mindst 
når der ikke er anden beskæf-
tigelse i lokalområdet,« siger 
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Der udsigt til vand fra rådgivningscentret LMO, hvor de lokale landbrugs-
organisationer præsenterede deres høringssvar. Der er dog ingen idyl ved 
vand for landmænd med afledning til Limfjorden. Foto: Preben Madsen

Frede Lundgaard Madsen (til venstre), Niels Kragh,  Anette Klausen, Claus Clausen og Anders Arnfeldt 
ser stor konsekvenser for lokalsamfundet, hvis en ny vandmiljøplan vedtaget som den er fremlangt. 

Niels Kragh, formand for Fa-
milielandbruget Midtjylland.

De lokale landbrugsorga-
nisationer vil nu præsentere 
deres konsekvensberegnin-
ger for lokalpolitikerne og de 
lokalvalgte folketingsmed-
lemmer.

»Vi lever i et demokrati, og 
det er i orden, at flertallet siger, 
at sådan vil de have det. Men 
så må det også være på sin 
plads, at samme flertal mel-
der ærligt ud om, hvilke kon-
sekvenser det får,« siger Frede 
Lundgaard Madsen.

»Især når Finansrådet si-
ger, at det her forslag ikke er 
økonomisk holdbart,« tilfø-
jer Claus Clausen, der også er 

medlem af Viborg Byråd og 
forventer, at der også kommer 
et høringssvar fra den kant.

Rystet Viborg-borgmester
Viborgs borgmester Torsten 
Nielsen er noget rystet over 
tallene.

»Det lyder vanvittigt. Vi kan 
ikke lukke øjnene for hver-
ken tabte job eller værditab. 
Jeg regner med der er noget 
på vej i det politiske system, 
som skal vedtaget på byråds-
mødet den 21. juni,« siger Tor-
sten Nielsen.

Sidste frist for høringssvar 
er den 23. juni.


