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Vand og Hav 

Ref. MK 

Den 6. december 2018 

 

Jørn Rasmussen  

kontakt@fairspildevand.dk 

  

   

  

 

Opfølgning på møde med miljø- og fødevareministeren om 
kvælstof 
 

Kære Jørn Rasmusen 

 

Som opfølgning på dit møde med miljø- og fødevareministeren d. 22. november 

2018 har du fremsendt yderligere materiale. Ministeren har bedt mig takke for 

materialet og besvare din seneste mail. 

 

Som det fremgik af mødet er Miljø- og Fødevareministeriet ikke enig i dine 

betragtninger om kvælstof. 

 

Det internationale ekspertpanel konkluderer om beregningerne, at nedbringelse af 

næringsstofbelastningen er baseret på solid videnskabeligevidens og generelt set 

modelleringstilgange af en høj kvalitet. Det generelle (landegennemsnitlige) 

niveau for den nødvendige reduktion af næringsstofbelastning står sig godt i 

sammenligning med uafhængige indsatser i lignende områder og virker til at være 

en robust målestok for behovet. Aktuel videnskabelig viden støtter det synspunkt, 

at den foreslåede samlede reduktion er nødvendig, men der er ikke garanti for, at 

den vil være tilstrækkelig. 

 

Som du ved fra din deltagelse i Faglig referencegruppe er Miljøstyrelsen er i gang 

en række projekter for at forbedre videngrundlaget for beregning af indsatsbehov 

for kystvande frem mod næste generations vandområdeplaner. 

 

Med hensyn til krav til tilførsler af kvælstof til kystvande i Sverige og Tyskland kan 

henvises til det af COWI udførte nabotjek af andre landes indsatsbehov ift. 

kystvande1. Heraf fremgår det, at Danmark, Tyskland og Sverige alle vurderer at 

det forhøjede indhold af næringsstoffer i kystvande er en af de væsentligste årsager 

til at der ikke er god økologisk tilstand i disse. Alle 3 lande vurderer, at landbrug er 

en signifikant presfaktor for kystvandenes tilstand. 

 

 

                                                             
1 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/07/Vandrammedirektivet.pdf 
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Med venlig hilsen 

 

Peter Have Østergård 

Kontorchef 

Tlf. 22 15 95 42 

 


