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Den 12. februar 2019 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 454 (MOF alm. del) stillet 18. januar 2019 

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

Spørgsm ål nr. 454 

”Vil ministeren redegøre for, om det er korrekt, at EUs måltal for den normaliserede 

kvælstofafstrømning er 42.000 tons i 2021, og v il ministeren bekræfte, at der er stor risiko for, at 

Danmark står overfor en traktatkrænkelsessag, hvis disse mål ikke opfy ldes?” 

 

Svar 

EU har ikke fastsat nogen måltal for kvælstofafstrømningen, målbelastningen er fastsat nationalt. I 

udkast til vandområdeplanerne blev den samlede danske målbelastning til ky stvande beregnet til ca. 

42.000 tons kvælstof pr. år. Dette skete med udgangspunkt i opgørelserne af tilførslerne fra Danmar k 

og andre lande for perioden 2007-2011. Målbelastningen er den maksimale danske udledning til 

ky stvande, der understøtter, at der kan opnås god tilstand i de danske ky stvande.  

 

Danmark har siden starten af 1990’erne gennemført en lang række af tiltag for at nedbringe 

kvælstoftilførslen. Derfor blev der foretaget en genberegning, hvor basisperioden 1997 -2001 blev lagt 

til grund i beregningen af den danske andel. Vandrammedirektivet blev vedtaget i år 2000, hvorfor det 

anses for rimeligt at beregne den danske andel af indsatsen på dette tidspunkt. 

 

Ændringen af basisperiode betød ikke, at selve indsatsbehovet i vandmiljøet blev mindsket. Det 

bety der derimod, at det resterende danske indsatsbehov blev mindsket, og dermed øgedes 

indsatsbehovet, der skal leveres af andre lande tilsvarende, idet Danmark i perioden fra år 2000 og 

frem til 2007 -2011 relativt set har leveret en større reduktion end vores nabolande.  

 

Derudover blev beregningen af målbelastningen forøget ved at anvende fordelingen af 

ammoniakreduktioner i EU Kommissionens forslag til ammoniakreduktionsmål for 2030 , og endelig 

blev  målbelastningen også øget ved at indregne sideeffekter på naboområder at indsatser.  Samlet blev 

målbelastningen dermed forøget til ca. 44.700 tons kvælstof pr. år.  

 

For en nærmere beskrivelse af disse korrektioner henvises til teknisk notat om kvælstofudvalgets 

korrektioner af 15. december 2015.1 

 

                                                                 
1 https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Foedevare-

_og_landbrugspakke/Fagligt_grundlag_for_foedevare-

_og_landbrugspakken/Kvaelstof/Teknisk_notat_om_kvaelstofudvalgets_korrektioner.pdf  
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Danmark arbejder på at nå målene i vandrammedirektivet , og derfor er der besluttet indsatser med en 

samlet effekt i ky stvande på ca. 7.000 tons kvælstof for vandplanperioden 2015-2021. 

 

I næste vandplanperiode for 2021-2027 v il der blive taget stilling til det restende indsatsbehov. Der er i 

den forbindelse i gangsat en omfattende opdatering af det faglige grundlag, og der v il ske en  ny  

beregning af indsatsbehovet for ky stvande inden udkast til vandområdeplaner sendes i høring med 

udgangen af 2020. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet holder løbende EU-Kommissionen orienteret om udviklingen i 

Danmark, herunder om de ny este tal for kvælstof til ky stvande. Endvidere arbejder EU-Kommissionen 

på en vurdering af EU-medlemslandenes implementering af vandrammedirektivet, jf. 

vandrammedirektivets artikel 18.  
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