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Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 447  (MOF alm. del) stillet 18. januar 2019 

efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL) og Øjv ind Vilsholm (EL). 

Spørgsm ål nr. 447  

”Vil ministeren bekræfte, at kvælstofudledningen har udviklet sig fra 59.000 tons (2016, normaliseret 

for nedbør) til ca. 60.000 tons (2017)? Miljø - og Fødevareministeriets pressemeddelelse ”Ellemann-

Jensen: Vi skal nå målene for vandmiljøet” fra den 14. januar 2019 konkluderer, at "Ny e tal fra Aarhus 
Universitet v iser, at udledningen af kvælstof til vandmiljøet ligger på niveau med de foregående år" 

(https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ellemann-jensen-vi-skal-naa-maalene-for-vandmiljoeet). 

Vil ministeren bekræfte, at denne konklusion er misv isende og ikke stemmer overens med fakta, idet 

Aarhus Universitet i sin ny hed "Mere kvælstof i det danske havmiljø” fra den 15. januar 2019 

konkluderer, at ”Der blev  udledt mere kvælstof fra de danske vandløb til havet i 2017 end året før, v iser 
et udkast til årets NOVANA -rapport for vandløb" 

(http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/mere-kvaelstof-i-det-danske-havmiljoe/)?” 

Svar 

Af NOVANA Vandmiljø og Natur 2017 rapporten fra Aarhus Universitet, der er sendt i faglig høring i 

Miljøsty relsen, fremgår følgende:  

 

”Den samlede kvælstoftilførsel fra land til havet i 2017 er ca. 64.000 ton N – mod 62.000 ton N i 2016. 

Såfremt der tages højde for nedbør m.m. (normaliseret) var tilførslen i 2017 på ca. 60.000 ton N, som 

er stort set det samme som i 2016, hvor den var 59.000 ton N.   

 

Det er endnu for tidligt at vurdere den samlede effekt af det øgede forbrug af kvælstof og  de 

kompenserende efterafgrøder, der blev muliggjort med Fødevare - og landbrugspakken.”  
 

I 2015 var udledningen 77.200 tons og den afstrømningsnormaliserede udledning på 61.500 tons.  

 

Den aktuelle udledning påvirkes bl.a. af den årlige nedbør og afstrømning. Når man skal bedømme 

udviklingen i udledningen anvendes den afstrømningsnormaliserede udledning. Denne er i v idest 

muligt omfang frafiltreret variationen i årlig nedbør og afstrømning. Men normaliseringen tager dog 

ikke højde for alle år til år variationer og derfor er der stadig en v is år til år variation i de 

normaliserede udledninger. Når man ser på udviklingen i de afstrømningsnormaliserede udledninger , 

ligger 2017  på samme niveau som de foregående år 2015-2016. 
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