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Hvordan hænger det sammen, at miljøministeriet på ene side siger, at vi i Danmark laver en aktiv 
naturindsats, når datagrundlaget for at måle indsatsen forældes og indskrænkes? Det var ét af de 
relevante spørgsmål, som blev rejst i forbindelse med Politisk Forum i Silkeborg.

Hvor skal vi få data om  
naturens tilstand fra?

En hjørnesten i den danske miljøindsats på 
landbrugsområdet er den fortsatte indsats 
for at mindske udledningen af nærings-
stoffer til vandmiljøet. Denne indsats har 
stået på i 25 år, og landbruget har spillet en 
central rolle ved at halvere kvælstofudvask-
ningen frem til i dag. Den næste milepæl er 
i 2015, hvor Vandrammedirektivets målsæt-
ninger skulle være nået. På Politisk Forum 
deltog Jesper Sølver Schou fra Det Økono-
miske Råds Sekretariat som oplægsholder. 
Han sagde om Vandrammedirektivet.

”Vandrammedirektivet er som udgangs-
punkt en god måde at tænke miljøregulering 
på. De lokale effekter på landbruget som føl-
ge af direktivet er hensigtsmæssige i miljø-
økonomisk henseende, for indsatsen foregår 
lokalt samtidig med, at der er gode mulighe-
der for at kompensere landbruget for de tab, 
indsatsen påfører erhvervet. Reduktionen på 
19.000 tons kvælstof var et ambitiøst mål; 
men denne målsætning er blevet svækket 
efter udskydelsen af indsatsen til fjernelse 
af de 10.000 tons. I denne sammenhæng 
har man helt glemt den natur og de borgere, 
der taber på denne udskydelse. interessen 
har alene samlet sig om påvirkningen på 
landbruget som følge af gennemførelsen 
af vandrammedirektiverne,” sagde Jesper 
Sølver Schou. Han fortsatte:

”Vandrammedirektivet lukker ikke dansk 
landbrug! Direktivet rammer enkelte land-
brug lokalt og regionalt. Landbruget er heller 
ikke bærende for samfundsøkonomien - og 

hvis husdyrproduktionen skal begrænses i 
Himmerland, lukker det ikke slagterier. De 
får i stedet slagtedyrene fra andre egne af 
landet. Landbrugets største problem er ikke 
miljøreglerne, men en fastlåst produktions-
struktur, som betyder, at ineffektive land-
mænd sidder i vejen for de dynamiske!”

mål for naturbeskyttelse
Vandrammedirektivet er altså ifølge Jesper 
Sølver Schou godt - og landbruget skal bare 
lære at leve med kravene; men hvordan 
sikrer vi så, at intentionerne i direktivet slår 
igennem i Danmark?

”Vi skal blive bedre til at lave konkrete 
mål for naturpolitikken og følge op med 
afgørelser og overvågning - også når det 
gælder den såkaldt ’almindelige’ natur,” 
sagde Jesper Sølver Schou.

Han foreslog at koble naturindsatsen 
med større fokus på omkostningseffek-
tivitet ud fra devisen: at tydelig afkast 
og effekt ved en indsats altid er et godt 
argument for at bruge flere ressourcer på 
naturindsatsen.

”… og er vi dygtige til at udnytte res-
sourcerne, har vi råd til mere!” konklude-
rede Jesper Sølver Schou. Han foreslog 
et par konkrete tiltag, som kan styrke 
naturindsatsen:

”De regler, der gælder for fredsskov, 
om genetablering, hvis skoven fældes, bør 
udbredes til også at gælde for alle de be-
skyttede naturtyper. Det vil give lodsejerne 

større fleksibilitet og styrke bevaringsind-
satsen. Derudover bør vi i Danmark over-
veje at indføre et samlet system af tilskuds-
ordninger. Modellen bruges i Storbritannien 
og er en god måde at skabe sammenhæng 
mellem landbrugs- og naturstøtten.”

Kommunerne og naturindsatsen
Jesper Sølver Schou besvarede også 
spørgsmålet: Gør kommunerne det godt 
nok på naturområdet?

”Kommunerne gør, hvad de får besked 
på! For nylig blev det også slået fast, at 
kommunerne i hvert fald gør det lige så 
godt, som amterne i sin tid gjorde - men 
gjorde amterne det godt nok?

I det Økonomiske Råds Sekretariat har 
vi faktisk stor lyst til at undersøge forhol-
det mellem opgaver og ressourcer samt 
effekten af naturindsatsen. Det er vores 
indtryk, at der ikke er afsat flere ressourcer 
til naturindsatsen; men der er kommet flere 
opgaver, som kommunerne skal løse,” sag-
de Jesper Sølver Schou og konstaterede, at 
denne undersøgelse måske kan vise sig at 
blive endda særdeles svær at gennemføre:

”Vi mangler de informationer, vi skal 
bruge, for der findes ikke nye data. Sta-
tistikkerne bliver ældre og ældre - og der 
kommer ikke nye data, hvilket er særdeles 
bekymrende, når vi samtidig går rundt og 
siger, at vi laver en aktiv naturindsats.”




