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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 
Christiansborg 
1240 København K 

Til udvalgets orientering  

I oktober kom et ekspertudvalg med en rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark kunne komme 
i mål med forpligtelsen til at reducere udledningen af ammoniak med 24 procent i 2020 i henhold til 
NEC-direktivet. Her var situationen med Covid-19 hos mink og det efterfølgende forbud mod hold af 
mink i 2021 således ikke med. 

Umiddelbart efter indgik jeg en frivillig aftale med landbruget om at reducere ammoniakudledning fra 
husdyrproduktionen. Med forbehold for årlige udsving og generelle usikkerheder på 
emissionsopgørelserne, var det på den baggrund Miljøministeriets vurdering, at reduktionsmålet ville 
blive nået i 2021, og at der på nuværende tidspunkt derfor ikke var behov for nye tiltag for at efterleve 
reduktionsforpligtelsen for ammoniak. 

Årsagen til denne orientering er, at Aarhus Universitet har fundet en fejl i en af de modeller, der ligger 
til grund for beregningerne. Emissionsopgørelserne er generelt forbundet med en vis usikkerhed, men 
her er der altså risiko for et yderligere udsving i tallene.  

Aarhus Universitet er i øjeblikket i gang med at gennemgå modellen, og vi afventer derfor at høre 
nærmere om, hvilken betydning det får for opnåelse af reduktionsmålet. 

Status er, at vi, før fejlen blev opdaget, forventede at have opnået en reduktion på 24,7 pct. i 2021. 
Dertil kommer effekten af de frivillige aftaler på 1,1 pct. i 2023, samt effekten af eventuelle klimatiltag. 
Afhængig af konsekvensen af fejlen, kan det betyde en forsinkelse frem til 2023 før reduktionsmålet 
nås.  

I vil blive orienteret, når vi ved mere.  
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