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Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 

Miljø- og Fødevareministeriet 

mfvm@mfvm.dk 

 

Henvendelse vedr. rapporten ”Landbrugspakken – omkostninger for 

vandforbrugere og kommuner”, d. 15. juni 2017, udarbejdet af NIRAS. 

 

Kære Esben Lunde Larsen 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker med denne henvendelse at gøre dig bekendt med, at der 

i rapporten ”Landbrugspakken – omkostninger for vandforbrugere og kommuner”, 

udarbejdet af NIRAS er udeladt helt afgørende forhold, som betyder, at drikkevandet 

overordnet set vil opnå en forbedret kvalitet modsat rapportens konklusion.  

 

Der er tale om udeladelse af aftaleelementer fra selve Fødevare- og Landbrugsaftalen, 

som vi finder ikke kan udelades i en rapport med titlen ”Landbrugspakken – 

omkostninger for vandforbrugere og kommuner”.  

 

Ministeren oplyser rigtig nok til udvalget, at der i rapporten ikke er taget højde for 

effekten af målrettet regulering. Det er dog det er helt afgørende, at effekten af den 

målrettede regulering oplyses i sammenhæng med konklusionerne af rapporten 

”Landbrugspakken – omkostninger for vandforbrugere og kommuner”. Det er særligt set 

i lyset af, at den målrettede regulering er en central del af Fødevare- og 

Landbrugspakken, og idet den målrettede regulering også er adresseret 

grundvandshensynet. Vi undrer os over, hvorledes man kan udelade dette altafgørende 

forhold. 

 

NIRAS regner i rapporten med en merudvaskning på 5,8 kg N/ha/år under forudsætning 

af, at alle landmænd benytter den fulde gødningskvote1 og uden indregning af den 

målrettede regulering.  

 

Den målrettede regulering vil for over størstedelen af landet have en effekt på 6,5 kg 

N/ha/år, jf. bilag til vandområdeplanerne. Regner man på alle elementer af Fødevare- 

og Landbrugspakken vil man derfor komme frem til, at drikkevandet overordnet set vil 

opnå en forbedret kvalitet, modsat NIRAS-rapportens konklusion.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Hvidtfeldt 

Viceformand 

 

                                                           
1
 Ministeriet har netop oplyst, at man anerkender, at dette tal er mere nuanceret, og at danske landmænd i 2016 således alene 

anvendte 52% af den ekstra gødningskvote fra Fødevare- Landbrugspakken. 
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