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Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om kvælstofudvaskning svarende til planteavl  
 
Miljøstyrelsen har taget Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, jr.nr. NMKN-133-00068, fra 24/11 
2011 til efterretning. Dette medfører ændringer i Miljøstyrelsens vejledning om 
husdyrgodkendelsesloven vedrørende konkrete vurderinger af nitratudvaskningen til overfladevand, 
der ligger udover det fastlagte miljøbeskyttelsesniveau. 
 
Som konsekvens af afgørelsen har Miljøstyrelsen foretaget ændringer i vejledningen, der indebærer, 
at vurderingen af, hvorvidt husdyrholdet indenfor det enkelte delopland har været stigende tager 
udgangspunkt i, hvorvidt en lineær regression viser, at der har været en stigning større end 0. Hvis 
forklaringsgraden r2 er mindre end 0,5 er analysen usikker, og der skal i så fald tages udgangspunkt i 
en direkte sammenligning af husdyrholdets størrelse i det seneste opgørelsesår og niveauet pr. 1. 
januar 2007. Det følger af nævnets afgørelse, at hvis husdyrbruget reducerer udvaskningen til et 
niveau på linje med et planteavlsbrug, nærmere defineret som udvaskningen ved valg af et 
planteavlssædskifte, kan der ses bort fra en evt. stigning i husdyrholdet i oplandet. Nævnet har 
således tiltrådt, at vurdering og regulering af kvælstofudvaskningen skal ske på grundlag af 
forskellen mellem udvaskningen i ansøgt drift og udvaskningen i en drift uden brug af 
husdyrgødning – den såkaldte ”planteavlsmodel”. Ifølge nævnet bevirker det, at i sager, hvor 
dyreholdet er stigende i det pågældende opland, skal kvælstofudvaskningen fra rodzonen nedbringes 
til et niveau, der svarer til en arealdrift med brug af handelsgødning og et plantesædskifte svarende 
til jordtyperne. Dette ”fiktive” udvaskningsniveau skal dermed fastlægges på samme måde, uanset 
hvilken dyreart husdyrgødningen stammer fra. 
 
Miljøstyrelsen har som konsekvens heraf ændret vejledningen, så den bringes i overensstemmelse 
med afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. Det betyder, at de reduktioner i udvaskningen, som 
følger af referencesædskifterne for husdyrbrugene i forhold til referencesædskifterne for plantebrug 
(flere efterafgrøder og mere græs i kvægsædskifterne) fuldt ud kan anvendes som virkemiddel til at 
nå planteavlsniveauet for udvaskning. Ændringen af vejledningen bevirker, at udvaskningseffekten 
af husdyrgødningen ikke længere skal fratrækkes effekten af det valgte sædskifte ved ansøgningen, 
som det tidligere fremgik af vejledningen, men i stedet skal der i ansøgningen vælges et 
referencesædskifte svarende til planteavlsbrug.  
 
Bemærk at Miljøstyrelsen har udsendt flere helpdesk svar med baggrund i Miljøstyrelsens hidtidige 
vejledning og at disse svar derfor ikke er retvisende længere. Svarene vil derfor blive fjernet fra 
Miljøstyrelsens hjemmeside. 
 
Miljøstyrelsen skal endvidere gøre opmærksom på, at kommunerne opfordres til at lade ændringer 
med henblik på opfyldelse af dyrevelfærdskrav for sohold fra 1. januar 2013 indgå i forbindelse med 
prioritering af arbejdet med sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Forholdet er nærmere 
beskrevet i brev udsendt til kommunerne fra Miljøstyrelsen den 20. juni 2011. 


