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Den  24. februar 2021 

 

 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 709 (MOF alm. del) stillet 19. januar 2021 efter ønske fra 

Erling Bonnesen (V). 

Spørgsmål nr. 709 

”Regeringen bedes redegøre for og svare på, hvordan sammenhængen er til EU-retten 

og EU-reglerne for det foreliggende forslag på kvælstof- og vandmiljøplanområdet, hvor 

kvælstofudledningen reduceres med yderligere 15.000 tons ned til ca. 36-37.000 tons 

pr. år, hvilket vil få dramatiske konsekvenser for landbruget, fødevaresektoren og hele 

det danske samfund i form af tabt erhverv, tab af eksport, tab af arbejdspladser og tab 

af valutaindtjening. Er planerne og forslaget overhovedet lovligt i henhold til EU-retten? 

Vil regeringen herudover redegøre for, om der automatisk indtræder ekspropriationsregler 

i Danmark med fuld og hel erstatning til de landbrugs- og fødevarevirksomheder, 

regeringen vil lukke med forslagets gennemførelse? Der henvises til artiklen ”Advokat: 
Skærpede kvælstofkrav er i strid med EU-retten”, Effektivtlandbrug.dk, den 18. januar 

2021.” 

Svar 

Der er fortsat behov for en mærkbar reduktion af tilførslen af næringsstoffer. Der arbejdes i øjeblikket 

med forberedelsen af de kommende vandområdeplaner for 2021-2027.  

  

Regeringen har ikke taget stilling til hvilke virkemidler, der skal anvendes til at reducere landbrugets 

kvælstofudledning. Det bemærkes, at der i dag i høj grad anvendes frivillige virkemidler mod 

kompensation.    

 

Som jeg også har anført i min besvarelse af spm. 701 er det vigtigt for mig at understrege, at regeringen 

har 7 principper som grundlag for forhandlinger på landbrugsområdet. Principperne består i følgende: 

1. Vi skal udvikle, ikke afvikle. Den grønne omstilling af landbruget skal ske klogt, fx ved at gøre brug 

af nye teknologier og løsninger. Målet er ikke at producere mindre, men at producere smartere. 

Danmark skal eksportere grønne fødevarer og løsninger - ikke blot flytte udledninger og 

arbejdspladser til andre lande. 

2. Dansk landbrug skal omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt samtidig med, at det skal være 

økonomisk bæredygtigt. Det kræver stabile rammer, som skal sikres af et bredt flertal i Folketinget og i 

tæt samarbejde med erhvervet, den finansielle sektor og lønmodtagerne. 

3. Udledningen af drivhusgasser fra landbruget, der udgør ca. en tredjedel af Danmarks 

drivhusgasudledning, skal nedbringes mest muligt under hensyn til en fortsat bæredygtig udvikling af 

erhvervet, dansk landbrugs konkurrenceevne, sunde offentlige finanser, beskæftigelse, 

sammenhængskraft og social balance. 

4. Vi skal passe bedre på vandmiljøet i vores vandløb, søer, fjorde, kystvande og grundvand ved blandt 

andet at nedbringe udledningen af næringsstoffer mærkbart. 
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5. Landbrugsproduktionen skal kunne gå hånd i hånd med regeringens ambition om at sikre gode 

levesteder for dyr og planter, og der skal være plads til natur og biodiversiteten. 

6. Dansk landbrug skal sikres bæredygtige rammebetingelser og fastholdelse af arbejdspladser i alle 

dele af landet. 

7. Dansk landbrug skal fortsat skabe arbejdspladser og bidrage til at producere gode, sunde, klima- og 

miljøvenlige og sikre fødevarer og derigennem fastholde sin afgørende position i dansk eksport. 

 

 

Lea Wermelin / Lidde Bagge Jensen 

 


