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Natur- og Landbrugskommissionen

Hvor langt er vi nået?

Faglig statusrapport – offentliggjort d. 26. sept. 2012

Udviklingsvej og pejlemærker – offentliggjort d. 26. sept. 2012

Slutrapport med anbefalinger – foråret 2013

Hvad arbejder vi med?

Bedre forhold for naturen, vandmiljøet og klimaet

Landbrugets økonomiske situation / vækst og beskæftigelse

Sammenhængende og tværgående virkemidler og initiativer



Formål med arbejdsgruppen: Faglig afklaring
• Påvirkning af vandmiljøet (fjorde og kystvande)
• Påvirkningens betydning
• Kilder til kvælstofpåvirkning af vandmiljøet
• Indikatorer for vandmiljøets tilstand
• Effekten af den hidtidige indsats
• Virkemidler 

Arbejdsgruppens tidsramme: Maj – juni, 2012

Deltagere:
Forskere fra AU, KU, SDU, DTU, DHI
Organisationsrepræsentanter fra DN, L&F, Bæredygtigt Landbrug
Ministerierepræsentanter fra MIM og FVM
Medlemmer fra Natur- og Landbrugskommissionen

Kvælstof-arbejdsgruppen



…om påvirkningen:
• Den betydelige indsats overfor udledningen af næringsstoffer har 

endnu ikke givet den ønskede generelle forbedring i de marine 
farvandes miljøtilstand.

• De stærkt forøgede næringsstoftilførsler tilbage i tiden har medført 
betydelige ændringer af havets økosystemer.

• En genopretning vil tage lang tid. 

…om tilstanden:
• Den nuværende tilstand i de danske fjorde, kystvande og indre 

farvande opfylder generelt ikke kravet om ’god økologisk tilstand’.

Centrale fokusområder for 
arbejdsgruppen (I)



…om indsatsen
• Der er et klart behov for at fortsætte indsatsen de kommende år. 

• Den hidtidige indsats for reduktion af næringsstofbelastningen i 
Danmark har primært været generel (kvælstofnormer).

…om virkemidler:

• Stort potentiale i at målrette og differentiere virkemidler  efter 
lokale forhold. 

• I den fremtidige indsats er der brug for en bred tilgang med bl.a. 
udvikling af nye og supplerende virkemidler, fx udtagning af 
landbrugsarealer, skovrejsning og mini-vådområder, stenrev, 
reetablering af ålegræs og muslinger.

Centrale fokusområder for 
arbejdsgruppen (II)



• Danmark skal forstærke indsatsen for at forbedre vandmiljøet. Vi 
har selv hovedansvaret for vandløb, fjorde og de kystnære 
områder.

• Reduktionen af kvælstof til det marine vandmiljø er afgørende for 
at genskabe god økologisk tilstand.

• Fortsat fokus på reduktion af kvælstof og fosfor.

• Differentiering og målretning af virkemidler efter lokale forhold.

• Yderligere landbaserede virkemidler bør overvejes og undersøges.

• Supplerende marine virkemidler bør overvejes og undersøges.

• Det eksisterende ’ålegræsværktøj’ bør videreudvikles

• Der bør udvikles nye indikatorer og beregningsværktøjer, som 
giver bedre mulighed for at følge udviklingen i vandmiljøets 
tilstand.

Sammenfattende konklusioner fra 
Kvælstofarbejdsgruppen


