
 

 

Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K  
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk  
 

Den 9. november 2020 

 

Til høringsparterne  

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse (Udtagning af kvælstofpulje til havbrug og 
reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og 
ressourceeffektive dambrug) 
 

 

 

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Udtagning af 

kvælstofpulje til havbrug og reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og ressourceeffektive 

dambrug) i høring. 

Om lovforslaget 
Det følger af den gældende bestemmelse i miljøbeskyttelseslovens § 35, stk. 4, at miljøministeren kan 

fastsætte regler om kvælstofpuljer (på maksimalt 423 tons) til brug for godkendelsesmyndighedens 

behandling og afgørelse af sager om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 af miljø- og 

ressourceeffektive dambrug og visse havbrug. Hjemlen blev indsat ved lov nr. 467 af 14. maj 2018 om 

ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet). Det følger af 

bemærkningerne til loven, at de 423 tons kvælstof er fordelt på tre kvælstofpuljer på henholdsvis 200 

tons, 180 tons og 43 tons, hvoraf 380 tons kan gå til miljø- og ressourceeffektive dambrug og 43 tons 

til visse havbrug.  

 

Bemyndigelsen har været udmøntet i N-indfasningsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2019. 

Der er efter bekendtgørelsen blev givet tilladelse til ca. 20 tons kvælstof fra havbrugspuljen og ca. 127 

tons kvælstof fra de to dambrugspuljer.  

 

N-indfasningsbekendtgørelsen blev ophævet den 31. marts 2020 som følge af, at der den 25. november 

2019 imellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet var 

indgået ”Aftale om kvælstofindsatsen i 2020”, hvori det bl.a. fremgår, at aftaleparterne er enige om at 

ændre N-indfasningsordningen til akvakultur således, at den resterende havbrugspulje fjernes fra 

ordningen.     

 

Med lovforslaget ændres hjemlen i miljøbeskyttelseslovens § 35, stk. 4, således at der alene kan 

indføres en kvælstofpuljeordning til brug for godkendelsesmyndighedens behandling og afgørelse af 

sager om godkendelse af miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021, mens havbrug udgår af 

bestemmelsen.  

 

Overordnet foreslås følgende med lovforslaget: 

 

 Havbrug udgår af bestemmelsen. 

 De to puljer til miljø- og ressourceeffektive dambrug samles til én samlet pulje. 
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 Der vedlægges en oversigt over, hvor og hvor meget kvælstof der kan gives tilladelse til i de 

enkelte kystvande. 

 Den samlede resterende mængde kvælstof til miljø- og ressourceeffektive dambrug nedjusteres til 

80 tons. 

 Tilladelser til kvælstof meddelt efter den tidligere N-indfasningsbekendtgørelse bevarer deres 

gyldighed i 3 år. 

 

De øvrige rammer for ordningen, herunder definitionen af miljø- og ressourceeffektive dambrug, 

prioritering af ansøgninger og forholdet til vandplanlægningen, er uændret. Det er bl.a. fortsat et krav, 

at der ikke meddeles tilladelse til kvælstof, hvis der ikke er taget højde for udledningen i 

vandplanlægningen. 

Høringssvar 
Høringsvar kan sendes elektronisk til mfvm@mfvm.dk, med cc til mamae@mfvm.dk eller ved brev til 

Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, senest mandag den 7. 

december 2020. 

 

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 Mathias Mæhle på e-mail: mamae@mfvm.dk eller telefon 41 78 

20 10. 
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