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Kære Fair Spildevand, 

 

Tak for jeres henvendelse af 20. juni 2022, som blev oversendt fra Ministeriet for 

Fødevare, Landbrug og Fiskeri til Miljøministeriet.  

 

Miljøministeren modtager mange henvendelser, og har ikke mulighed for at 

besvare dem alle selv. Miljøministeriet vil derfor besvare din henvendelse. 

 

I spørger konkret ind til, hvilke love og direktiver, der underbygger, at Danmark 

skal holde regnskab med den totale mængde kvælstof, der udledes til vandmiljøet.  

 

Vandrammedirektivet (2000/60/EF) forpligter Danmark til at opstille 

programmer for overvågning af overfladevandets og grundvandets tilstand.  

 

Dette dækker for overfladevandområder bl.a. fysisk-kemiske parametre, herunder 

nærringsstoftilstand, hvor overvågningsfrekvensen som udgangspunkt skal ske 

med intervaller på 3 måneder. Overvågningen skal suppleres med krav fra bl.a. 

nitratdirektivet og byspildevandsdirektivet. Herved skal effekten af det nationale 

nitrathandlingsprogram kunne vurderes, og det skal være muligt at fastslå 

omfanget af nitratforurening fra landbruget og føre kontrol med vandområder, der 

modtager udledning af spildevand og direkte udledninger, som kan forventes at 

være væsentlige for vandmiljøet.      

 

Kvælstofkoncentrationen er et udtryk for hvor meget kvælstof, der vil kunne måles 

i en given mængde vand. Ved vurdering af miljøpåvirkningen af f.eks. marine 

vandområder er det vigtigt at se på mængden af kvælstof, der samlet transporteres 

til vandområderne over tid, f.eks. en måned eller et år.  

 

For grundvandsforekomster skal overvågningen foretages med tilstrækkelig 

hyppighed og mindst en gang om året, så virkningen af belastningen kan 

registreres. 

 

Det er Miljøstyrelsen, som udarbejder overvågningsprogrammer og gennemfører 

overvågning efter reglerne i bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, 

grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af 

internationale naturbeskyttelsesområder. 
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Fair Spildevand er velkommen til at spørge ind til dette emne på mødet i Blåt 

Fremdriftsforum torsdag 1. september 2022, kl. 10:30-12:00.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Suraya Ali Nagi 

Fuldmægtig 

 


