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Kursus motiverer 
til at blive i Danmark
Et kursus i dansk har for alvor gjort de rumænske 
medarbejdere Elena og Stefan motiveret for at blive 
i Danmark. Her ses de sammen med Lars Mortensen, 
der er driftsleder for Connie Linde på 
to gårde ved Grindsted. 

På vej  mod 
fuldtonet økologi 
Økolog vurderer, at økologien er godt 
på vej til at blive mere uafhængig af det 
konventionelle landbrug, selvom det går 
langsommere end først troet. 2-3 8-9

Grundvand:

Berørte landmænd 
stævner staten fra i dag

Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvands-
beskyttelse, stævner nu staten for at lade grundvandsbeskyttelse ramme 
landmænd urimeligt hårdt. Foto: Colourbox

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad 
døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. 

Den nystiftede forening, Foreningen for Bæ-
redygtig Grundvandsbeskyttels, mener nem-
lig, at staten har givet kommunerne alt for vide 
beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser 
i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor 
landmænd. 

Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver 
det hele endnu mere absurd, da han mener, 
at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke 
udgør et problem i dag.
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AF HENNING K. ANDERSEN

Det er et af de mest om-
diskuterede problemer i 

krydsfeltet mellem landbrug 
og miljø. Hvordan sænker 
man udledningen af metan fra 
kostalden, samtidig med at 
man stadig vil være i stand til 
at fastholde produktionen af 
mælk? 

Der har i tidens løb været 
mange forslag på bordet med 
større eller mindre miljøeffekt, 
men et forsøg i Australien har 
nu vist så stort et potentiale, 
at kvægproduktionen »down 
under« kan stå foran en be-
mærkelsesværdig sænkning i 
udledningen af metan fra køer.

Det fortæller Annette Bruhn, 
der er seniorforsker ved Insti-

tut for bioscience ved Aarhus 
Universitet, og blandt andet 
arbejder med marinøkologi. 

- I Australien har forskere ar-
bejdet på at se, hvad der sker, 
hvis man tilsætter forskellige 
tangarter til køernes foder. Og 
det, de har fundet, det er, at 
hvis man tilsætter bare gan-
ske små mængder - cirka to 
procent af foderet af en be-
stemt rødalge, som hedder 
asparagopsis - så nedsætter 
det køernes metanproduktion 
helt dramatisk, faktisk med 99 

procent, fortæller seniorfor-
skeren. 

Bør vække opsigt
Selv om den omtalte algetype 
ikke findes i Danmark, bør de 
australske forsøg og resulta-
ter alligevel vække opsigt, også 
herhjemme, mener hun. 

- Det, der er det interessante, 
er, at de har screenet forskelli-
ge arter i Australien, og der har 
de nogle af de samme arter, 
som vi også har i Danmark. Og 
nogle af de andre arter, brune 

og grønne arter, havde faktisk 
også en ret god effekt på at 
reducere metanudledningen 
fra køer.

Hvor stor var den effekt?
- Jamen, for eksempel for 

søsalat, som er en helt almin-
delig art herhjemme, var ef-
fekten på 50 procent, og det 
er jo også værd at tage med, 
hvis man gerne vil reducere 
udledningen på de 39 procent, 
som der er målet nu, siger An-
nette Bruhn.

Har taget fem år
Det har været en langvarig 
proces, som har givet de nye 
resultater i Australien, fortæl-
ler Annette Bruhn. 

- De har arbejdet med det i 
snart fem år dernede. De sid-
ste tre år har de arbejdet med 
at lave forsøg med rigtig store 
kvægbestande over flere må-
neder med mange køer, i lang 
tid med det her foder. Og de 
har så gentaget forsøget, før 
de publicerede det, fordi de 
havde nogle store variationer 
på de første tal. Så det er ikke 
noget, der er ude endnu, men 
det er forsøg, som de har lavet, 
og som ser positive ud, siger 
hun. 

Ifølge Annette Bruhn vil det 
formentlig tage lige så lang 
tid, fra man starter lignende 
forskning i Danmark, til man 
har brugbare resultater.

- Det kræver, at man høster 
rå mængder søsalat eller andre 
danske arter, som man tror på. 
Det kunne være sukkertang, 
det kunne være fingertang, det 
kunne være forskellige andre 
arter, man gerne lige vil se på, 
siger hun. 

- Så skal man først lave nogle 
forsøg i laboratoriet, og se, om 
det virker, som vi tror på, det 
gør. Og hvis vi finder nogle, 

som virker, så skal de jo op i 
rigtige køer i længere tid, hvor 
man så ser på, om det er en 
effekt, der holder i rigtige køer, 
og hvor længe det kan blive 
ved med at fungere, lyder det 
fra forskeren.

Danmark har som mål at 
sænke udledningen af klima-
gasser med 39 procent. Udover 
forskning i fodertilsætning, 
kan en reduktion muligvis 
ske ved at suge metanen ud 
fra kvægstalde. Sådan sker det 
i et forsøg, som Seges er i gang 
med at gennemføre.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66

Tilsætning af tang 
og alger i kvægfoder 
kan sænke udled-
ningen af metan fra 
køer dramatisk, viser 
et australsk forsk-
ningsprojekt. 

Tilsætning af alger i kvægfoder kan være løsningen på landbru-
gets udfordring om at sænke udledningen af metan i atmosfæren 
fra kvægstalde. Det fortæller Annette Bruhn fra Aarhus Universi-
tet. Foto: Henning Andersen

- Hvis man tilsætter bare gan-
ske små mængder - cirka to 
procent af foderet af en be-
stemt rødalge, som hedder 
asparagopsis - så nedsætter 
det køernes metanproduktion 
helt dramatisk, faktisk med 99 
procent.

ANNETTE BRUHN, SENIORFORSKER  
VED INSTITUT FOR BIOSCIENCE  

VED AARHUS UNIVERSITET

METAN

Metan-problem kan måske løses til havs

Foreningen for 
Bæredygtig Grund-
vandsbeskyttelse 
mener, at staten har 
givet kommunerne 
alt for vide beføjel-
ser til at lave rådig-
hedsindskrænkelser 
i forhold til grund-
vandsbeskyttelse 
overfor landmænd. 
Derfor afleverer den 
nu en stævning til 
Miljø- og Fødevare-
ministeriet. 

AF ALEXANDER 
DORNWIRTH

I dag (onsdag den 17. juli) vil 
den nystiftede forening For-
eningen for  Bæredygtig 

Grundvandsbeskyttelse indle-
vere en stævning mod Miljø- 
og Fødevareministeriet.

Grunden til dette er de kom-
munale indsatsplaner, hvor 
mange landmænd bliver på-
lagt rådighedsindskrænknin-
ger. Ifølge foreningen er om-
kring 40 procent af Danmark 
udlagt til områder med særlige 
drikkevandsinteresser. 

Advokat Hans Sønderby 
forklarer, at stævningen mod 
Miljø- og Fødevareministeriet 
skyldes, at landets kommuner, 
ifølge hans vurdering, har fået 
alt for vide rammer til at ud-
stede sprøjteforbud. 

Noget som man eksempelvis 
har set det med Aarhus Kom-
munes sprøjteforbud i Beder.

Kæmpe landområder
- Fra ministeriets side har man 
givet en så bred bemyndigel-
se til kommunerne, at det er 
rigtig svært at angribe kom-
munernes anvendelse af de 
her regler. Det, vi angriber den 
bekendtgørelse ministeriet 

har udstedt for, er, at den er 
så bred, at den gør det legio 
for kommunerne at tillade sig 
at lave de her rådighedsind-
skrænkelser stort set overalt. 
Der stilles i praksis ikke rigtigt 

krav til dokumentationsdelen.
Målet for den nye forening 

og Hans Sønderby er meget 
klart.

- Det handler om at få un-
derkendt den måde, hvorpå 

ekspropriationen af land-
brugsjord kan finde sted på. 
Det skal forhindre, at kæmpe 
landområder bliver opslugt 
uden effekt, uddyber advo-
katen.

Fodret med egen hale
Der vil jo blive udbetalt kom-
pensation til de berørte land-
mænd. Så hvorfor vil I føre 
en retssag i stedet for bare at 
være tilfredse med kompensa-
tionen?

- Nej, for det der er lagt op til 
er, at det er vandforsyningen, 
der skal betale, og da land-
mændene i de områder også 
er langt de største bidragsyde-
re til vandforsyningerne, så 
svarer det til, at landmændene 
bliver fodret med egen hale. 

- Det bliver reelt set land-
mændene selv, der kommer 
til at betale regningen, og det 
er ikke rimeligt, når landbru-
get står for cirka en tredjedel af 
vandforbruget. Når det gøres 
op ad åre, så svarer det måske 
til, at landmanden kun får 50 

procent af kompensationen, 
siger Hans Sønderby.

Selvmodsigende
Ifølge Hans Sønderby bliver 
sagen ekstra absurd ved, at 
landbruget bliver gjort til et 
problembarn, hvor der slet 
ikke er et problem.

- De stoffer, der bruges af 
landbruget i dag, er slet ikke 
et tema, da man ikke finder 
dem i dansk drikkevand. Man 
kan derimod finde en masse 
stoffer, der ikke har noget med 
landbruget at gøre. Så regu-
leringen er selvmodsigende. 

- Der er blevet indført et 
meget indgribende middel 
for at løse et problem, vi ikke 
mener er til stede. Der er mas-
ser af stoffer fra industrien og 
husholdningen, man slet ikke 
måler for, så hvor er rimelig-
heden henne? spørger Hans 
Sønderby.

Advokat: - Vi vil ikke finde os i 
at blive fodret med egen hale

BNBO
Advokat Hans Sønderby mener, at sagen om kommunernes be-

føjelser til at udtage landbrugsjord til sprøjtefri zoner skal afprø-
ves i retten. Derfor er der nu blevet lagt sag an mod Miljø- og Fø-
devareministeriet. Arkivfoto: Lasse Ege Pedersen.


