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Den 1. december 2017 

 

Til høringsparterne 

   

  

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet) 
 

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet) i høring. 

 

Høringsvar kan sendes elektronisk til mfvm@mfvm.dk, med cc til agnsi@mfvm.dk 

og mamae@mfvm.dk eller ved brev til Miljø- og Fødevareministeriet, 

Slotsholmsgade 12, 1216 København K, senest torsdag den 4. januar 2018. 

 

Høringsvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

på http://www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb og sendes til 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Ved afgivelse af høringssvar samtykker 

høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn 

offentliggøres på høringsportalen efter endt høring. 

 

Spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Agnete Sigurd på email: agnsi@mfvm.dk 

eller telefon: 91 33 47 64 eller Mathias Mæhle på email: mamae@mfvm.dk eller 

telefon 41 78 20 10. 

 

Om lovforslaget 

I Fødevare- og landbrugspakken (FLP) af 22. december 2015 mellem Venstre, 

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgår en aftale 

om vækst i dansk akvakultur, herunder aftale om tildeling af nærmere fastsatte 

kvælstofpuljer på i alt 423 tons til akvakulturerhvervet. I forlængelse af FLP har 

aftaleparterne desuden udarbejdet en vækstplan for akvakultur "Dansk akvakultur 

i vækst", hvori tildeling af kvælstof også er beskrevet.  

 

Med lovforslaget skabes hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til, at miljø- og 

fødevareministeren kan fastsætte regler om kvælstofpuljer til brug for 

godkendelsesmyndighedens behandling og afgørelse af sager om miljøgodkendelse 

af miljø- og ressourceeffektive dambrug samt visse havbrug, herunder om 

godkendelsesmyndighedens pligt til at ansøge ministeren om tildeling af 

kvælstofpuljer, ansøgningsrunder, ansøgningens indhold og oplysninger samt 

tildelingskriterier.  

 

De 423 tons kvælstof er fordelt med 380 tons til dambrug og 43 tons til havbrug. 

De 43 tons er afsat til eksisterende havbrug for at sikre, at disse ikke begrænses i at 

mailto:mfvm@mfvm.dk
mailto:agnsi@mfvm.dk
mailto:mamae@mfvm.dk
http://www.hoeringsportalen.dk/
mailto:agnsi@mfvm.dk
mailto:mamae@mfvm.dk


 

 

2 

udnytte deres nuværende kvælstofudlednings- eller foderloft i forbindelse med 

overgangen til en ny miljøgodkendelse, hvor næringsstofudledningen alene 

baseres på en udledningstilladelse. De 380 tons er afsat til emissionsregulerede 

dambrug med en miljø- og ressourceeffektivitet på niveau med såkaldte 

modeldambrug, eller dambrug som i forbindelse med tildelingen af kvælstof fra 

puljerne overgår til en emissionsbaseret miljøgodkendelse samt overgår til en 

anlægstype med en miljø- og ressourceeffektivitet minimum på niveau med 

modeldambrug. Af de 380 tons kvælstof til dambrug skal 200 tons sikre, at 

eksisterende dambrug ikke begrænses i at udnytte deres nuværende 

kvælstofudledningstilladelse i forbindelse med overgangen til en emissionsbaseret 

miljøgodkendelse, mens de resterende 180 tons kvælstof afsættes til udvidelser af 

eksisterende dambrugsanlæg og etablering af nye dambrugsanlæg.  

 

Miljø- og fødevareministerens tildeling af kvælstof fra kvælstofpuljerne skal efter 

forslaget ske som led i godkendelsesmyndighedens behandling og afgørelse af 

sager om miljøgodkendelse af de af lovforslaget omfattede dambrug eller havbrug. 

Der kan efter forslaget ikke tildeles kvælstof fra kvælstofpuljen til hav- eller 

dambrugsanlæg, der ikke opfylder ansøgningskriterierne.    

 

Det er hensigten, at bemyndigelsesbestemmelsen skal udmøntes i en 

bekendtgørelse, som vil indeholde nærmere regler om ansøgning, tildeling og 

administration af kvælstofpuljerne. 

 

De 423 tons kvælstof, som kan tildeles i forbindelse med udmøntning af 

lovforslaget, er allerede indregnet i vandområdeplanerne. Det betyder, at 

udviklingen i kvælstofudledningen og allerede planlagte indsatser forventes at 

kompensere for den mængde kvælstof, som kan tildeles via kvælstofpuljerne. Den 

allerede foretagne indregning af de 423 tons kvælstof i vandområdeplanerne på 

forskellige vandområder vil dog ikke i alle henseender have betydning for, hvor der 

vil kunne tillades en udledning af kvælstof i forbindelse med tildeling af 

kvælstofpuljerne. En vis omfordeling af kvælstof imellem vandområderne vil efter 

forslaget kunne lade sig gøre under visse betingelser. 

 

For en uddybende beskrivelse af lovforslaget henvises til bemærkningerne til 

udkastet til lovforslag. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Mathias Mæhle. 

 


