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Miljø og Fødevareministeriet 

Slotsgade 12 

1201 København K 

KL høringssvar om bekendtgørelse om indfasning af kvælstof til 

akvakulturerhvervet 

 

KL har d. 9. oktober 2018 modtaget "høring af bekendtgørelse om indfas-

ning af kvælstof til akvakulturerhvervet". KL takker for muligheden for at 

kommentere på bekendtgørelsen. 

 

Baggrunden for bekendtgørelsen er ”Aftale om Fødevare- og landbrugs-

pakken” fra 2016 og efterfølgende aftalen ”Dansk akvakultur i vækst”.  

Der skabes med aftalerne mulighed for at udlede ekstra kvælstof til vand-

områderne således, at der kan produceres flere fisk i akvakulturerhver-

vet. Puljen er på i alt 423 T kvælstof og skal indfases over perioden 

2019-2021, via nye miljøgodkendelser til erhvervet. 

 

Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af høringssva-

ret. 

 

Generelle bemærkninger 

Med bekendtgørelsen er der medsendt en miljørapport som beskriver, at 

der er skabt et (modelberegnet) kvælstofråderum i vandområdeplan 

2015-2021. Da der i de fleste vandområder fortsat skal ske en indsats for 

at opnå god miljøtilstand, betyder det, at andre erhverv kan være nødt til 

at mindske udledningen, for at skabe plads til den øgede udledning fra 

akvakulturerhvervet. 

 

Den øgede udledning af kvælstof vil uvægerligt også medføre en øget 

udledning af fosfor. Der er ikke på samme måde skabt et råderum for fos-

for, idet dette ikke er indregnet i vandområdeplanerne. KL finder dette 

bekymrende. Ikke mindst set i lyset af, at det manglende råderum for fos-

for er en betydelig barriere for etablering af vådområder i medfør af vand-

områdeplanerne. Der er således risiko for, at den øgede fosforudledning 

reelt kan komme til at hæmme etablering af vådområder. 

 

Der er et erkendt behov for, at identificere hvor ændringer i fosfortilførs-

len har betydning for miljøtilstanden og dermed, om der er mulighed for, 

at opfylde miljømålet. Miljøstyrelsen har således til den faglige reference-

gruppe for Vandplanarbejdet oplyst, at der er startet et nyt projekt kaldet 

”kortlægning af fosforfølsomme kystvandområder”. Tanken er, at projek-

tet kan danne baggrund for en senere fastlæggelse af en egentlig fosfor -

målbelastning. 
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Pt. mangler der altså viden, og det vanskeliggør kommunernes arbejde 

med, at vurdere hvor meget mere fosfor (om noget) som det omgivende 

vandmiljø kan tåle i forbindelse med behandling af ansøgninger om en ny 

eller øget fiskeproduktion. 

 

Det ville derfor være ønskeligt om staten forholdt sig til , hvordan ordnin-

gen skal administreres og koordineres i vandoplandene, herunder evt. 

udstikke retningslinjer, der er nødvendige for at sikre, at øget fosforbe-

lastning ved implementering af ordningen ikke forringer vandområders til-

stand[1] eller forhindrer opfyldelse af fastlagte miljømål for overfladevand-

områder og grundvandsforekomster [2]. 

 

Det skal i den forbindelse nævnes, at fosfor kan ophobes i store mæng-

der i havbunden, så der her opbygges en pulje gennem mange års tilførs-

ler. Denne pulje vil blive større, hvis der gives tilladelse til øget fosforud-

ledning. 

Staten bør i forbindelse med ovennævnte forholde sig til risikoen for, at 

akkumulering af fosfor bevirker, at der kommer til at gå længere tid før 

der opnås en god miljøtilstand i de følsomme vandområder, selv efter at 

vandområdeplanernes mål om reduktion af kvælstof er nået.  

 
I forhold til den vurdering (vedr. VVM og Natura 2000-konsekvensvurde-
ring) som kommunerne skal lave jf § 4, er det problematisk at skulle lave 
en vurdering af den samlede miljøpåvirkning uden at kunne inddrage alle 
parametre (kvælstof). De enkelte parametre påvirker hinanden. 
 
Bekendtgørelsen beskriver en ordning, hvor Miljøstyrelsen skal godkende 
den ekstra mængde kvælstof som må udledes i forbindelse med en an-
søgning. Det er således staten der tildeler kvælstoffet inden for puljerne. 
KL anbefaler at staten, når den tildeler kvælstof, også forholder sig til den 
øgede mængde fosfor som vil blive udledt. 

 

Bekendtgørelsen er samtidig sendt i økonomisk høring, og KL vil svare 

særskilt på denne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Weber 

Konsulent 
 

                                                      
[1] Jf. BEK nr. 1521 af 15/12/2017: Bekendtgørelse om indsatsprogram-

mer for vandområdedistrikter 
[2] Jf. BEK nr. 1522 af 15/12/2017: Bekendtgørelse om miljømål for over-

fladevandområder og grundvandsforekomster. 


