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Den 13. november 2017 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 73 (MOF alm. del) stillet den 20. oktober 

2017 efter ønske fra Christian Poll (ALT). 

Spørgsmål nr. 73 

”Ministeren bedes bekræfte, at rapporteringen NOVANA-2016 med miljødata 

(”afstrømningsnormaliserede data”), der har relevans for regeringens Landbrugspakke, først 
offentliggøres 29. marts 2018 og ikke 1. november 2017, som det oprindeligt var planlagt. Ministeren 

bedes i den forbindelse oplyse, om udsættelsen er sket på ministerens foranledning.” 

Svar  

Jeg har forelagt spørgsmålet Miljøstyrelsen, som oplyser at: 

 

”Baggrunden for udskydelsen af tidsplanen for offentliggørelse af resultaterne af 

overvågningsprogrammet for vand og natur (NOVANA) for 2016 er en erkendt fejl hos laboratoriet 

ALS i deres håndtering af prøver udtaget til analyse for bl.a. kvælstof og fosfor. I dialog med Aarhus 

Universitet, der analyserer og rapporterer de indsamlede data, vurderede Miljøstyrelsen og Aarhus 

Universitet, at der var behov for at vurdere mulighederne for at korrigere de fejlanalyserede data. 

Miljøstyrelsen og AU vurderede endvidere, at NOVANA resultaterne og rapporterne bør offentliggøres 

samlet, når de korrigerede data foreligger i foråret 2018, så overvågningsresultaterne kan belyses og 

vurderes i sammenhæng, herunder belyses i den ”samlerapport” for Vandmiljø og Natur, der årligt 
oversendes til udvalget.” 

 

Jeg har nu bedt Miljøstyrelsen om, i dialog med Aarhus Universitet og GEUS, at udarbejde en ny 

tidsplan for offentliggørelse af NOVANA, herunder om at udarbejde et oversigtsnotat om de 

væsentligste NOVANA 2016-resultater. Så snart de foreligger, vil disse blive oversendt til udvalget. Det 

ligger i sagens natur, at fejl begået af en ekstern leverandør, som i dette tilfælde forsinker vores 

arbejde, naturligvis ikke sker på min foranledning. 

 

 

 

 

      

Esben Lunde Larsen / Mads Leth-Petersen 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18
MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73
Offentligt


