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Den 12. marts 2019 

 

Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 597 stillet den 4. marts 2019 af Trine 

Torp (SF). 

Spørgsmål nr. S 597 

”Vil ministeren kunne dokumentere over for Kommissionen, at der for ingen af de danske 

vandområder eller grundvandsforekomster er sket en stigning i kvælstoftilførslen eller en 

forringelse af tilstanden siden 2015, eller er det ministerens holdning, at det er regeringens 

ansvar at fortolke EU-lovgivningen, og vil regeringens svar til Kommissionen derfor være, at 

stigningen eller forringelserne ikke forhindrer målopfyldelsen?” 

 

Svar 

Det er regeringens ansvar at gennemføre EU-lovgivningen korrekt, baseret på tilgængelige data 

og retskilder. Kommissionen fører kontrol med gennemførelsen og EU-Domstolen har det sidste 

ord, når det gælder fortolkningen af direktiverne. 

 

Ifølge NOVANA overvågningsrapporten er den afstrømningsnormaliserede udledning i 2017 stort 

set det samme som i 2016. Der kan altså ikke konstateres en stigning i kvælstofudledningen efter 

Fødevare- og landbrugspakken.  

 

En konkret tilstandsvurdering af de enkelte vandområder og grundvandsforekomster foretages 

forud for 3. vandplanperiode 2021 - 2027. Denne vurdering vil blive gjort offentlig tilgængelig og 

dermed også tilgængelig for Kommissionen.  

 

I forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken var det forventningen, at der ville være en 

faldende udledning frem til 2021, som både skyldes baselinefremskrivningen og effekten af de 

indsatser, der er besluttet i Fødevare- og landbrugspakken og vandområdeplanerne. Noget tyder 

på at effekten af disse ikke har vist sig i de seneste NOVANA- målinger. Derfor har jeg igangsat en 

opdatering af det faglige grundlag, hvilket blandt andet omfatter en evaluering af 

baselinefremskrivningen, og vi genbesøger også de estimerede effekter af lempelserne i 

landbrugspakken.  

 

For at få mere fremdrift i de kollektive indsatser, der skal medvirke til en forbedring af tilstanden, 

gennemfører vi en række nye initiativer for at få mere gang i indsatserne.  Såfremt landbruget 

ikke leverer indsatsen frivilligt som planlagt, vil den skulle leveres på anden måde. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet er i løbende dialog med EU-Kommissionen og har orienteret om 

den seneste udvikling i kvælstofudledningen. 
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