Invitation - målrettet kvælstofindsats og forvaltning
Oplandsrådet for Norsminde Fjord vil i samarbejde med GEUS og SEGES hermed invitere til
information og diskussion om målrettet kvælstofindsats og forvaltning i oplandet til Norsminde
Fjord
Torsdag den 24. november kl. 16 på Norsminde Kro (med middag)
Mødet kan ses som en opfølgning på Landboforeningens møde om ”Kvælstofindsatsen i oplandet
til Norsminde Fjord” den 1. november på Park Hotel.
Inviterede er medlemmer fra oplandsrådet for Norsminde Fjord og alle øvrige landmænd i
oplandet til fjorden.
Målrettet regulering – centralstyring eller selvforvaltning
Vi står midt i store ændringer i miljøreguleringen af landbruget med hensyn til kvælstof.
Landbrugspakken har gjort det muligt at øge tildelingen af kvælstof til markerne. Det har
resulteret i højere proteinindhold og bedre økonomi, men samtidig venter forude en kvælstofreduktionsindsats som også var en del af Landbrugspakken.
I de kommende år indføres minivådområder, skovrejsning mv. (kollektiv indsats) mod fuld
kompensation, men hvis ikke målene nås kan der komme en ny målrettet regulering. Den
målrettede regulering tænkes at gøre forskel mellem områder/marker i oplandet til fjorden med
baggrund i den naturlige nitratfjernelse i jorden (retentionskort). Retentionskort er dog så usikre,
at de ikke er velegnede til en central regulering. Spørgsmålet er, om en anden forvaltningspraksis
med mindre centralstyring og en højere grad af lokal forvaltning vil være at foretrække?
Program:
16.00-16.20 Kaffe og velkomst ved Hans Jakob Fenger
16.20-16.30 Præsentation af SEGES undersøgelse ”Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde
Fjord”. Ved Flemming Gertz, SEGES
16.30-16.40 Vandråd i fremtiden – nyt fra Miljø- og Fødevareministeriet om beslutninger og
muligheder. Ved Flemming Gertz, SEGES
16.40-17.00 Diskussion
17.00-17-30 Foreløbige resultater om effekt af målrettet indsats, usikkerheder og forskellige
forvaltningsprincipper. Ved professor Jens Christian Refsgaard, GEUS
17.30-19.00 Middag
19.00-20.30 Diskussion i grupper om forvaltningsprincipper og målrettet regulering
20.30-21.00 Samlet diskussion og opsamling
Tilmelding til Britt Heftholm Ravn, BHR@seges.dk eller på tlf: +45 8740 5138
Senest mandag kl 12, den 21. november (der er begrænset antal deltagerpladser)

Arrangementet er del af

