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Den 22. januar 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Aarhus Universitets ”Redegørelse for ændring af 

opgørelsen af vand, kvælstof- og fosfortilførslen til havet rapporteret i ’Vandløb 2018’ udsendt 

december 2019”. 

 

Miljø- og Fødevareudvalget var d. 7. november 2019 inviteret til en gennemgang af hovedresultaterne 

fra NOVANA 2018.  

 

Aarhus Universitet er nu blevet opmærksomme på, at der er behov for en korrektion af tal for 

kvælstofudledningen, der blev meldt ud i forbindelse med offentliggørelsen af NOVANA-rapporterne.  

 

Den 19. december 2019 startede en dialog mellem Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet om 

analyserede forskelle på mindre kystoplande af kvælstoftilførslen. Den 2. januar 2020 meddeler 

Aarhus Universitet Miljøstyrelsen, at de vurderer, at der bliver behov for en korrektion af opgørelsen af 

kvælstoftilførsel til havet.  

 

Aarhus Universitet har udarbejdet en redegørelse om sagen. Af redegørelsen fremgår det, at den 

afstrømningsnormaliserede kvælstofudledning efter korrektionen var 55.000 ton kvælstof i 2018. I 

forbindelse med offentliggørelsen af NOVANA-rapporterne var kvælstofudledningen beregnet til 

58.000 ton kvælstof. Korrektionen påvirker desuden kvælstofudledningen i perioden fra 1990-2018, 

hvor udledningen i gennemsnit er 1.000 tons kvælstof lavere pr. år i forhold til tidligere. I notatet 

oplyser Aarhus Universitet, at der nu udarbejdes reviderede NOVANA-rapporter ”Vandmiljø og Natur” 
og ”Vandløb”, og de forventes offentliggjort ultimo februar 2020. Disse vil også blive oversendt til 
udvalgets orientering når de er modtaget. 

 

For en god ordensskyld bemærkes det, at den reviderede redegørelse fra AU er baseret på nye og 

forbedrede data for regnbetingede udløb, som Miljøstyrelsen har leveret. Miljøstyrelsen vurderer, at de 

nye data kun har marginal betydning for niveauet for de landsdækkende opgørelser af kvælstof 

udledningen. 

 

Den modtagne redegørelse indeholder korrigerede tal for 2017 og 2018 og gennemsnitstal for den 

resterende periode tilbage til 1990. Lige så snart de korrigerede tal for de resterende år er modtaget vil 

disse ligeledes blive oversendt til udvalgets orientering.  

 

Den lavere kvælstofudledning medfører, at målbelastningen for kvælstof også bliver lavere. Det 

forventes derfor ikke, at indsatsbehovet falder i et omfang der svarer til reduktionen i den opgjorte 

udledning. Miljø- og Fødevareministerie har bedt Aarhus Universitet redegøre nærmere for 

sammenhængen mellem de korrigerede tal og målbelastningen. 
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Det er meget utilfredsstillende at konstatere, at der har været fejl i opgørelsen af 

kvælstofudledningerne og, at fejlen har betydning for data helt tilbage fra 1990. Den 

forskningsbaserede tilgang til data og viden er en stor styrke ved natur- og miljøindsatsen i Danmark. 

Der har desværre i den senere tid været flere eksempler på væsentlige fejl i faglige produkter fra 

Aarhus Universitet. Miljø- og Fødevareministeriet vil derfor tage en dialog med universitet på højt 

niveau og bede universitetet om at udarbejde en handleplan for øget kvalitetssikring af de produkter 

universitetet leverer til ministeriet.  

 

I Aftale om kvælstofindsatsen for 2020 blev det, for at forbedre beskyttelsen af vandmiljøet i 2020 og 

levere den effekt, der mangler fra de kollektive virkemidler, besluttet at opjustere den målrettede 

regulering. Uanset denne fejl i datagrundlaget fra Aarhus Universitet, står det klart, at tilstanden i 

vores kystvande og i grundvandet ikke er god, og der er behov for yderligere reduktioner af 

kvælstofudledningerne for at opnå god økologisk tilstand, ligesom der fortsat er et behov for at 

modsvare den manglende effekt fra de kollektive virkemidler.    

  

Når der modtages yderligere materiale fra Aarhus Universitet om sagen vil materialet blive oversendt 

til udvalget. Jeg vil dog allerede nu gerne give udvalget mulighed for at spørge ind til indholdet i sagen. 

Jeg vil derfor gerne invitere udvalget til en teknisk gennemgang den 6. februar kl. 12.15 – 12.45. Den 

tekniske gennemgang afvikles i forlængelse af, at udvalget allerede er inviteret til en gennemgang af 

resultaterne i Basisanalysen for vandområdeplanerne. Ved den tekniske gennemgang vil Aarhus 

Universitet redegøre for sagen. Såfremt I ønsker at deltage ved gennemgangen den 6. februar bedes I 

tilmelde jer til ministerbetjening@mfvm.dk. 

 

 

 

 

 

 

Lea Wermelin / Peter Østergård Have 

 


