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Landbrug og miljø 

Ref. IDABA 

Den 22. februar 2016 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 111 til L 68, forslag til folketingsbeslutning 
om forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 
(Justering af reglerne om kvælstofnormer) stillet den 19. februar 2016 af Simon Kollerup (S). 

Spørgsmål nr. 111 til L 68 

”DANVAs direktør Carl-Emil Larsen forklarede i 19-nyhederne på TV2 den 17. 

februar 2016 – med henvisning til, at landbrugspakken kan føre til dyrere drikkevand for borgerne – 

at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har overblik over 

konsekvenserne af forslaget. Kan ministeren bekræfte, at ministeriet ikke har 

overblik over, hvilke områder der vil blive ramt af dyrere drikkevand og hvor 

store omkostningerne bliver? Ministeren bedes i forlængelse heraf redegøre 

for hvilke områder der risikerer at blive ramt af dyrere drikkevand som følge af 

kompensation til landmænd, og for hvor store omkostninger for vandforbrugerne 

der maksimalt kan blive som følge af pakken. Oplysningerne bedes opgjort 

i tabelform hvis muligt.” 

Svar 

I forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken indføres en række N-kompenserende tiltag, der også 

vil have en beskyttende effekt i forhold til vores grundvand . Der er således bl.a. afsat midler til en 

målrettet tilskudsordning til fx. udlægning af efterafgrøder og midler til skovrejsning, og 

grundvandsbeskyttelse vil også indgå i den målrettede regulering.  

 

Det kan på nuværende tidspunkt ikke afvises, at der vil være områder, hvor der er behov for en 

supplerende indsats for at beskytte drikkevandet. I disse områder skal kommunerne – som i dag – 

vedtage indsatsplaner, så drikkevandet beskyttes mod forurening.  

 

For at kunne fastslå størrelsen af eventuelle ekstra omkostninger for forbrugerne og kommunerne som 

følge af udfasningen af de reducerede gødskningsnormer, er det nødvendigt at kende udviklingen i 

nitratudvaskningen til grundvandet i oplandet til den enkelte vandforsyning.  

 

For at belyse bl.a. dette nærmere gennemfører Naturstyrelsen i første halvdel af 2016 et projekt, som 

belyser effekten af udfasningen af de reducerede gødskningsnormer. I dette projekt beregnes 

ændringen i grundvandets nitratindhold som følge af gødskningsloven, idet der samtidig indregnes 

effekten af andre forhold, som samtidig reducerer nitratudvaskningen til grundvandet, den såkaldte 

baseline.  

 

Naturstyrelsen vil på baggrund af projektresultaterne skønne de eventuelle omkostninger for 

vandforbrugere og kommuner, og forventer på et overordnet niveau at kunne vurdere, i hvilke 
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områder og kommuner man eventuelt vil kunne opleve større omkostninger til kompensation af 

landmænd, og dermed dyrere drikkevand for forbrugerne, end i dag.  

 

Jeg vil forelægge oplysningerne for Miljø- og Fødevareudvalget, når de foreligger. 
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