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Den 21 . januar 2019 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Chr istiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 237 (MOF alm. del) stillet 28. november 

2018 efter ønske fra Ida  Auken (RV). 

Spørgsmål  nr. 237 

V il ministeren som opfølgning på svaret på MOF alm. del - spørgsmål 62 redegøre for, hvor mange ton 
kvælstofreduktion Fødevare- og landbrugspakkens kollektive indsat (vådområder, skov, udtagning af 
lavbund og minivådområder) har ført til i  henholdsvis 2016, 2017 og 2018, hvor tallene bedes opgjort i  
ton kvælstof og r eflektere de r eelt gennemførte indsatser/projekter, som har ført til r eel reduktion af 
kvælstof i naturen fordelt på  de forskellige indsatsområder (vådområder, skov, udtagning af lavbund 
og minivådområde)? 

Svar 

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen har opgjort følgende resultater pr. januar 2019, som jeg skal 

henvise til. Opgørelsen bygger på tilsagn til r ealisering. I parentes er angivet de aktuelt r ealiserede 

tons, dvs. de pr ojekter som er registeret som værende færdige.  For  hvert år er angivet den årlige 

akkumulerede status for opnåede r eduktioner. Dvs. tallene ikke kan summeres henover årene.  Aktuel 

status er således, at der er givet tilsagn til en samlet r eduktion på  293 t N .  

 

Tilsagn t N (fysisk 

realiseret i parantes) 

2016 2017  2018 

V ådområder 3 160 203 (1) 

Udtagning af lavbund 12 17  24 

Skovrejsning 2 16 (3) 46 (11) 

Minivådområder ikke aktiv ikke aktiv 20 

 

Tallene afviger i  mindre grad fra det som er oplyst i  forbindelse pressemeddelelse pr. 14. januar 2019 

om kvælstofindsatser, hvilket skyldes konsolidering af tilsagn siden den tidligere opgørelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakob Ellemann-Jensen / Sofus Rex 
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