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beskyttelse af grundvand og overfladevand

- er det realistisk at omlægge store arealer 
til græsproduktion?
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Øgede indsatskrav
Samlet indsats 6.500 ton N i VP3
% målrettede efterafgrøder
(differentieret efterafgrødeeffekt)



Vi vil gerne, men rammerne skal være på 
plads ellers afføder det frustrationer

Et eksempel fra minivådområdeordningen:
I starten af året fik vi at vide fra LBST, at projekter fra 2019 og 2020 ikke kunne forlænges til længere end 31.12.2022.
I så fald skulle der laves en ny bekendtgørelse, og det var LBST ikke rigtig interesseret i.
Vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle gøre, for flere af projekterne var ikke blevet gravet af forskellige årsager.
Det kan være mgl. overskud for landmanden (især griseproducenter har haft sit at slås med), mgl. tilladelser fra kommuner, 
skemaer der sidder i klemme i systemet, økonomi i projekterne (priserne på olie og varer er steget meget i år) og bare alm. tvivl 
fra landmanden.

Men vi skulle ligesom prøve at finde en løsning, for de der ikke kunne nå at grave et minivådområde inden 31.12.2022.
Styrelsen indvilgede i, at vi afmeldte de projekter, vi ville have forlænget og derefter søge til et nyt projekt i år. Derved får 
landmændene jo så 2 år igen til at grave.
Det gav selvfølgelig en hel del arbejde til begge parter, styrelsen og oplandskonsulenter skal sidde og afmelde en masse skemaer
og lave nye tilsagn/ansøgninger til akkurat de samme projekter igen.
Og vi skal igen have fat i landmændene, for at forklare proceduren. Hvor de først skal betale, det udbetalte tilskud tilbage, for så 
at modtage den igen.
Men det blev gjort, og vi fik søgt inden 30.09.2022.

Derefter kom styrelsen så i tanke om, at de alligevel vil lave en ny bekendtgørelse, så projekterne fra 2019 og 2020 kan blive 
forlænget indtil 31.12.2023. Dette får vi besked om i november 2022.

tel:+4531122022
tel:+4531122022
tel:+4530092022
tel:+4531122023


Økonomi – der er et stykke vej før det hænger 
sammen

Projekt TailorGrass



Virkemidlet skal virke – så vil vi meget gerne

Vi landmænd vil gerne avle græs og hvis pris og afsætningsmuligheder 
er på plads så er vi klar – men først på det tidspunkt er det realistisk at 
omlægge store arealer til græs

Lad os nu gøre det smart – og lad os få brugt den nødvendige tid til at 
finde løsningerne til et godt vandmiljø og et bæredygtigt landbrug



Emner til debat

• Kan grønt græsprotein blive mere relevant når majs udfases ift. 
biogas?

• Hvor giver det mening af sætte gang i produktion af grønt 
græsprotein?

• Hvad er alternativet?


