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MASSEY FERGUSON 7724 S: 

EN SIKKER VINDER!

KAMPAGNEPRIS:  MF 7724 S DYNA-6 ESSENTIAL  

KUN KR. 698.000,-*

FROM MASSEY FERGUSON
FOR A NEW GENERATION

MARKEDETS 
BEDSTE  
FINANSIERING

*Prisen er ekskl. moms. Tilbuddet gælder t.o.m. 30.09. 2018. Denne kampagne kan ikke kombineres med andre AGCO kampagner. Forbehold for trykfejl og prisændringer.
Bemærk: Den viste model er med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i prisen.

FRONTLIFT:  
+ KR. 25.000  

AFFJEDRET  
FORAKSEL:  

+ KR. 25.000  

    7,4 liter AGCO Power motor
    235 hk nominel og 260 hk med boost
     Gennemtestet 24x24 Dyna-6 transmission
    Kraftfuld 110 liter/min. CCLS-hydraulik

    Komfortabel affjedret kabine
    4 stk. hydraulikudtag

    40 KM/T VED KUN 1.500 RPM!

Forsuring af gylle 
kan med ét slag 
reducere ammoni-
akfordampningen 
markant, men koster 
landbruget 40-100 
mio. kr, fremgår det 
af et udspil fra syv 
ministerier. 

Af Frederik Thalbitzer
lft@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 41

Regeringens kommende 
klimaplan kan meget 

vel resultere i skrappere gyl-
leregler, som vil koste land-
bruget dyrt. Det fremgår af 
et lækket notat fra syv mini-
sterier, der giver input til den 
klimaplan, regeringen skal 
sammensætte til efteråret.

I dag skal gylle på sort jord 
eller i græsmarker nedfældes 
eller forsures. Notatet peger 
på, at man kan udvide reg-
len, så den også gælder gylle 
til vintersæd, som udgør 
mere end 50 procent af land-
brugsarealet. Da nedfæld-
ning kan skade vintersæd, vil 
det i praksis betyde, at man 
skal forsure gyllen eller finde 
andre teknologiske løsninger 
med samme effekt på langt 
over en mio. hektar, der til-

sås med vinterafgrøder.
Selv om forslaget i givet 

fald skal indgå i regeringens 
klimaplan, fremhæves det 
især, at det kan reducere am-
moniakfordampning. Bereg-
ninger viser, at samfundet vil 
spare en mia. kr. i sundheds-
udgifter, heraf 170 mio. kr.  
årligt i Danmark, resten i na-
bolandene.

Danmark har lovet EU at 
sænke ammoniakfordamp-
ningen i Danmark med 24 
procent fra 2005 til 2020. 
Forslaget om at nedfælde el-
ler forsure al gylle til vin-
tersæd kan reducere ammo-
niakfordampningen med 
3.000 ton. Dermed kan ét til-
tag klare 80 procent af den 
reduktion, som skal til. Des-
uden har det en stor positiv 
effekt på menneskers sund-

Forslag: Gylle til 
vintersæd skal 
nedfældes eller 
forsures

hed at mindske ammoniakud-
slippet. 

Ifølge regeringens beregnin-
ger vil det koste 40-110 mio. 
kr. at nedfælde eller forsure 
gylle til vintersæd, selv om 
man også redder lidt kvælstof 
til afgrøderne på den måde. 
Seges har kigget på de tal og 
vurderet, at de ligger i under-
kanten, men ikke er helt urea-
listiske tal.

Sammenblanding
Lars Hvidtfeldt, viceformand 
for Landbrug & Fødevarer, un-

drer sig over, at forslag til en 
klimaplan pludselig handler 
om at leve op til et EU-direk-
tiv om ammoniak. Et direk-
tiv (NEC-direktivet, red.), hvor 
Danmark frivilligt meldte ind 
til EU, at hvis man ikke fore-
tog sig yderligere, så ville am-
moniakudledningen være 24 
procent lavere i 2020. Deref-
ter blev det et krav. Andre EU-
lande skal i gennemsnit blot 
reducere med seks procent, 
altså en fjerdedel.

»Det er et uskønt ærinde, de 
er ude i. Det er helt forkert at 
snige implementering af NEC-
direktivet ind i klimaplanen. 
Det er to ting, der ikke har 

noget med hinanden at gøre. 
Dette vil koste dansk landbrug 
mange penge og forringe vores 
konkurrenceevne, og NEC-di-
rektivet kom helt uden dialog 
med erhvervet«, siger han.

Danmark er foran
Samtidig peger han på, at 
dansk landbrug allerede har 
reduceret ammoniakfordamp-
ningen langt mere end deres 
europæiske kolleger.

Miljø- og fødevareminister Ja-
kob Ellemann-Jensen (V) ønsker 
ikke at kommentere det læk-
kede regeringsnotat. Regerin-
gen har meldt ud, at klimapla-
nen kommer i løbet af efteråret.

I dag skal gylle på sort jord 
og i græs nedfældes eller 
forsures. Regeringen ser på 
et forslag, hvor det også 
gælder gylle til vintersæd. 
Arkivfoto: Torben Worsøe.

 ■ Ifølge notatet vil det koste landmændene et sted mellem 44 
og 110 mio. kr. at nedfælde eller forsure gylle til vintersæd. 

 ■ Det er baseret på, at det koster 4-10 kr. at forsure gylle i et 
scenario baseret på, at 60 procent af al svinegylle forsures. 

 ■ Derimod hedder det, at helbredseffekten af at reducere 
udledningen med 3.000 ton ammoniak er én mia. kr. værd, 
deraf 170 mio. kr. pr. år i Danmark.

 ■ Endelig lyder et estimat, at det vil forbedre naturværdien 
med 120-300 mio. kr.

Baggrund - notat om klimaplan

»Det er et uskønt ærinde, 
de er ude i. Det er helt 
forkert at snige imple-
mentering af NEC-direk-
tivet ind i klimaplanen. 
Det er to ting, der ikke 
har noget med hinan-
den at gøre«.

Lars Hvidtfeldt.


