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Til Ombudsmanden 

 

Masnedø, den 30. december 2022 

 

Manglende lovhjemmel bag vandområdeplaner (kvælstofdelen) 

Juraprofessor Ditlev Tamm skrev i Berlingske Tidende den 25/12-2022, at juridisk fejlkultur bør få 

alarmklokkerne til at bimle: ”Der træffes simpelthen for mange forkerte afgørelser”. 

Det er generelt et stort problem, at myndigheder glider af på konkrete spørgsmål. Forklaringen kan være, 

at man vil efterleve overordnede ministres vilje eller dække over fejl i tidligere bekendtgørelser/lovgivning. 

I bilag 1 motiveres for § 20 spørgsmål til miljøministeren 

I bilag 4 efter besvarelser fra miljøministeriet redegøres for hele problemstillingen, om 

fejlimplementeringen af vandramme-/nitratdirektivet i dansk lovgivning og bekendtgørelser siden 2011, 

efter Fair Spildevands opfattelse. 

Sammenfatning 

Fra 1987 til 1998 var handlingsplanerne på kvælstofområdet reguleret på basis af totalkvælstof-

balancemodelen i NPO-redegørelsen af 1984.  

Først efter 1998 inddrages EU´s nitratdirektiv som lovhjemmel til kvælstofreguleringen i danske vandplaner. 

Den endelige og fulde implementering af vandrammedirektivet i dansk lovgivning for vandplanerne sker i 

2011. 

Altså først fra 2011 er der et klart juridisk grundlag for dansk lovgivning på kvælstofområdet. 

Koncentrationer eller totale mængder 

Striden går på om lovhjemmel på kvælstofreguleringen hviler på målbare koncentrationer eller totale 

mængder kvælstof.  

Rent fagligt er det total idioti at lave regler på måling af totale mængder kvælstof, da kvælstof 

konstant interagerer mellem landjorden, havet og atmosfæren.   

Det er imidlertid ikke det faglige der er relevant her - kun det juridiske. 

EU´s vandrammedirektiv har intet at udsætte på kvælstof, men henviser til nitratdirektivet. I dette direktiv 

står der intet om totale mængder - kun koncentrationer. Længere er den sådan set ikke. 

Underafdeling af miljøministeriet kommer den 14. september 2022 tættest på at forsvare totale mængder: 

»EU-medlemslandene udarbejder egne overvågningsprogrammer ud fra en tolkning af 

vandrammedirektivet […] Det er således den faglige vurdering og ud fra en fortolkning af 

vandrammedirektivet, at mængden af tilført kvælstof er afgørende for vurderingen af påvirkningen 

af et vandområde«. 
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Altså henviser ministeriet ikke til en juridisk lovhjemmel. Det er den faglige vurdering sammen med 

fortolkningen af vandrammedirektivet, der løbende danner hjemmel bag dansk kvælstofpolitik.  

Den til enhver tid gældende lovgivning på området hviler på miljøministeriets faglige vurdering og 

fortolkning af direktivet.  

Den lovgivende og udøvende magt er smeltet sammen 

Derfor befinder vi os i dag i en situation, hvor den lovgivende og udøvende magt er smeltet sammen. Det 

kan ikke juridisk forsvares og er ej heller et retssamfund værdigt efter Fair Spildevands opfattelse. 

For juridisk at komme tilbage til et bedre fundament, skal bekendtgørelser respektere hvad der faktisk står i 

nitratdirektivet og ikke begive sig ud i faglige vurderinger, som end ikke overholder krav til internationale 

anerkendte videnskabelige metoder. 

Kodex VII forpligter 

Med henvisning til kodex VII ”Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen” og det 

ovenfor anførte, opfordres miljøministeriet til at lægge kortene på bordet og erkende, at der ikke har været 

lovhjemmel bag dansk kvælstoflovgivning siden 2011 - måske endda før - for derefter at foretage det 

fornødne. 

 

Bilag: 

1. § 20 spørgsmål til miljøministeren ”Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne” 2022-06-24 

2. Svar på § 20 spørgsmål fra Peter Østergaard Have 2022-08-18 

3. Følgeton om faglig vurdering og sondering fra afd. Vand og klimatilpasning 2022-09-14 

4. Sammendrag af sagen set med Fair Spildevands øjne. Artikel i Effektivt Landbrug 2022-10-22 

5. Kopi af lovgivning der henvises til. Side 13 i Vandrammedirektivet og Nitratdirektivet. 
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