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Effekten af 1 kg N

Jesper Bak

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der indført lovp-

ligtig miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug som afløste VVM-

screeninger og VVM-vurderinger. Det nye godkendelsessystem byg-

ger på lovfastsatte krav til ammoniakafsætningen fra husdyrbruget 

på nærliggende naturområder baseret på en grænse på 1 kg N. Æn-

dringen har medført en væsentlig forenklet sagsvurdering, men det 

er et spørgsmål, om ikke dele af reguleringen overskrider grænsen 

for ’fagligt forsvarlig forenkling’.

Risiko og konsekvenser
Vi er alle vant til at beslutninger både på 
det individuelle og politiske plan kan være 
baseret på en vurdering af risici og afvejning 
af konsekvenser - og til at beslutningerne kan 
kvalificeres ved inddragelse af ekspertise og 
viden. Hvis man fx er blevet bekymret, fordi 
ens cigaretforbrug løbende er forøget over 
de seneste år, kan man gå til lægen med sin 
bekymring og spørge til de helbredsmæssige 
konsekvenser af en yderligere forøgelse på fx 
én cigaret om dagen. Lægens råd vil imidlertid 
afhænge af det stillede spørgsmål. Hvis man 
spørger, om lægen kan garantere, at et øget 
forbrug ikke vil påvirke helbredet på lang sigt, 
vil man få ét svar. Hvis man spørger, om lægen 
kan sige med sikkerhed, at en yderligere lille 
forbrugsstigning vil medføre en målelig reduk-
tion af lungefunktionen eller forøgelse af 
blod trykket inden næste års konsultation, vil 
svaret være et andet.

På det politiske niveau vil en foreslået æn-
dring af tobaksafgifter, rygeregler eller andet, 
der kan forventes at påvirke tobaksforbruget, 
normalt blive vurderet på den samlede sund-
hedseffekt. Man vil vanskeligt kun-ne forestille 
sig en vurdering gående på, at så længe den 
enkelte ryger hvert år kun øger sit forbrug 
med 1 cigaret pr dag, eller derunder, er der 
ingen risiko, hverken individuelt eller for fol-
kesundheden. Det er i denne sammenhæng 
indlysende, at en lægelig vurdering af, at der 
ikke med sikkerhed vil kunne måles en effekt 

på fx lungefunktion efter et år for den enkelte 
patient, ikke alene kan anvendes som vidensk-
abeligt grundlag for en generel risikovurde-
ring.

Husdyrgodkendelser
Man kunne se ovenstående som et billede 
på den aktuelle regulering af kvælstofpåvirk-
ningen af den terre-striske natur, hvor det 
væsentligste instrument er husdyrgodkend-
elsesloven. Sammenligningen er imidlertid 
ikke dækkende, fordi kvælstof er et essentielt 
næringsstof, hvor den nuværende baggrunds-
belastning ikke i alle tilfælde overskrider 
tå legrænserne. En begrænset depositionsæn-
dring, hvor tålegrænsen ikke overskrides, vil 
ikke medføre væsentlige negative effekter 
på et naturområde. Omvendt er en del 
naturområder så følsomme, at enhver lokal 
kvælstofbelastning vil være problematisk, fordi 
baggrundsbelastningen ikke kan forventes 
at komme under områdernes tålegrænse in-
denfor overskuelig tid. En for høj kvælstofbe-
lastning vil desuden medføre en akkumuler-
ing af kvælstof, der kun vanskeligt kan fjernes 
fra områderne igen - i modsætning til rygning, 
hvor et reduceret forbrug hurtigt reducerer 
risikoen for rygerelaterede sygdomme. 

Husdyrgodkendelsesloven berører kun 
brug, hvor fx en ønsket forøgelse af husdyrtal-
let medfører et krav om (fornyet) godkend-
else. I disse sager stilles dels generelle reduk-
tionskrav til udslippet pr dyr, dels krav afledt 
af den beregnede kvælstofafsætning på muligt 
berørte naturområder, defineret ud fra buffer-
zoner (bufferzone natur).

Hensigten med dette indlæg er ikke en ge-
nerel kritik af husdyrgodkendelsesloven. 
Loven blev udformet samtidig med, at am-
ter ne blev nedlagt, og skulle sammenfatte en 
række hensyn og ønsker, bl.a. om forenkling 
og harmonisering af forvaltningen, nedbrin-
gelse af sagsbehandlingstiden og erstatningsfri 
regulering. Loven skulle omfatte såvel § 3 
natur som habitatnatur, miljøgodkendelser og 
VVM-sager. Samtidig blev det klart, at det 
ifølge Habitatdirektivets artikel 6(3) ikke er 
tilladt at sætte en administrativ bagatelgrænse, 
og at tilladelse kun kan gives, hvis der er vi-
denskabelig sikkerhed for, at det ansøgte, 
sammen med andre planer og projekter, ikke 
vil medføre skade. 

Det er mange og komplicerede hensyn, og 
måske er der brug for en samlet evaluering af 
loven. Det vil dog ikke blive forsøgt her. Hen-
sigten med dette indlæg er kun at belyse 
nog le problemer i den måde, naturvidenska-
belig viden er anvendt som grundlag for regu-
leringen, og nogle problemer i reguleringen, 
der er en følge af, at det er valgt at se bort fra 
naturvidenskabelig viden.

Den forventede beskyttelse
Under behandlingen af husdyrloven udtalte 
daværende miljøminister Karen Ellemann i et 
svar til folketingets Miljø- og Planlægningsud-
valg, at: ”Efter min opfattelse er lovforslagets 
nye mere målrettede rammer for sårbarheds-
vurdering i relation til husdyrbrugs påvirkning 
med ammoniak et stort skridt i retning af, at 
kommunerne kan basere deres habitatvurde-
ring på, at den generelle regulering sikrer at 
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områderne bevæger sig imod gunstig beva-
rings status. Det foreslåede beskyttelsesniveau 
i forhold til ammoniak er netop fastlagt på 
grundlag det bedst tilgængelige videnskabe-
lige grundlag, og såfremt ammoniakpåvirknin-
gen overholder dette beskyttelsesniveau, vil 
der ud fra den viden, vi har i dag, ikke være 
en skadesvirkning.”  /2/.

Forarbejderne til loven omfattede bl.a. ud-
arbejdelsen af en række faglige udrednings- 
og vejledningsrap-porter /3/. Det fremgår 
heraf, at der i alle beregnede scenarier vil for-
blive væsentlige dele af naturarealet med 
overskridelser af tålegrænserne, selvom ud-
gangspunktet var en fremskrivning for land-
bruget med væsentlige emissionsreduktioner 
allerede i basisscenariet. Beskyttelsen, der lig-
ger i de faste belastnings-grænser for buffer-
zonenaturen vil blive diskuteret senere, men 
det er ikke generelt korrekt, at der ikke vil 
være en skadesvirkning, hvis niveauet over-
holdes. Forventningen om, at det samlede be-
skyttelsesniveau er tilstrækkeligt, er imidlertid 
indarbejdet i godkendelsesbekendtgørelsen 
(bilag 3), hvor der skrives, at kommunalbesty-
relsen kan ”stille vilkår, der rækker udover 
det beskyttelsesniveau, der fremgår af dette 
bilag”..” hvis der helt undtagelsesvist vurderes 
at være naturområder der efter kommunal-
bestyrelsens vurdering ikke beskyttes til stræk-
keligt af det fastsatte beskyttelsesniveau.”  /4/

For lidt, for meget, forkert
Beskyttelsesniveau omfatter som nævnt ge-
nerelle reduktioner og yderligere krav til 
ejendomme, der belaster bufferzonenatur, 
hvor der yderligere differentieres mellem § 
3 og habitatnatur, og for § 3 naturen mellem 
områder af forskellig størrelse. For §3 naturen 
er det endvidere ikke alle kvælstoffølsomme 
naturtyper, der afkaster en bufferzone. Det 
kan være legalt og fornuftigt at vælge en 
for skellig beskyttelse af forskellige naturom-
råder, eller for den sags skyld at undlade at 
beskytte noget. Det er imidlertid problema-
tisk, når det i godkendelsesbekendtgørelsen 
lægges til grund, at beskyttelsesniveauet ge-
nerelt vil beskytte naturen. Der ligger heri en 
faglig vurdering, der forudsætter, at naturom-
råderne med den højeste beskyttelse også 
er de mest sårbare - og at områder, der ikke 
afkaster en bufferzone, er relativt ufølsomme. 
Det er der imidlertid ikke fagligt belæg for, 
og det faglige udredningsarbejde viste som 
nævnt, at der også med gennemførelse af 
loven vil restere væsentlige dele af naturare-
alet med overskridelser af tålegrænserne..

Ammoniakkravene for bufferzonenatur dif-
ferentieres ikke efter om de berørte områders 
tålegrænse for-ventes overskredet. Der lægges 

dermed begrænsninger på landbrugsdriften 
på et stort antal ejendomme, hvor der ikke er 
fagligt belæg for, at dette vil være nødvendigt 
for at beskytte områderne. Hertil kan indv-
endes, at lokale beregninger og vurderin ger 
er usikre, og forsigtighed er nødvendig for at 
sikre den nød-vendige beskyttelse. Regulerin-
gen indebærer imidlertid for disse bedrifter 
en væsentlig stramning ift. den før gæl dende 
regulering, og man kunne spørge, om for-
sigtigheden ikke var bedre anvendt for de 
naturarea-ler, det er valgt at give lav beskyt-
telse. Enkelheden umuliggør en nødvendig 
prioritering. Reguleringen kan dermed i nogle 
tilfælde risikere at gøre mere skade en gavn, 
fordi en del terrestrisk natur er plejekræv-
ende. Mulighederne for at etablere den nødv-
endige naturpleje lettes ikke ved at flytte hele 
husdyrholdet på større afstand af de ple-
jekrævende arealer.

Beskyttelsesniveauet for bufferzonenaturen 
er baseret på tærskelværdier, der bygger på 
en antagelse om, at en ekstra belastning på 
under 1 kg N ha-1 år-1 ikke vil forårsage nogen 
skade. Tallet på 1 kg stammer op-rindeligt fra 
den tidligere anvendte VVM-manual /5/, og er 
en skønnet grænse for den nedre størrelse af 
belastningsændring, hvor der vil kunne findes 
målelige ændringer på et enkelt naturområde 
på kort til mel-lemlang sigt. Grænsen har ind-
gået sammen med en række andre faktorer i 
amternes vurdering af væsent-ligheden af en 
given kvælstofpåvirkning på § 3 natur i forbin-
delse med VVM-behandling. Det er imidlertid 
ikke en grænse, der er videnskabeligt belæg 
for vil kunne anvendes til at vurdere effekter 
på fx biodiversitet på lang sigt som følge af en 
given kvælstofpåvirkning.

Hvad kan måles og hvad kan skade?
Effekten – eller skaden – af kvælstofpåvirk-
ningen på et givent naturområde må ses ift. 
en målsætning for området. Målsætninger 
findes fx i form af Natura 2000 planer eller 
kommunernes naturkvalitetsplanlægning. 
Målsætningen kan indeholde kriterier for 
en række forskellige indikatorer, fx baseret 
på forekomst og dækning af plantearter, 
kemiske indikatorer mv.  Muligheden for at 
opnå eller bevare en ønsket tilstand på et 
område vil – ud over andre påvirkninger – af-
hænge af kvælstofbelastningens størrelse, og 
den kvælstof-akkumulering, der måtte være 
sket over tid. Effekten af en given belastning 
vurderes ofte pba. områdets tålegrænse, der 
er det niveau for kvælstofbelastning, området 
kan udsættes for på lang sigt, uden væsentlig 
skade ift. den givne målsætning. 

Der er tre væsentlige årsager til, at det er 
meningsløst at anvende en fast grænse for 

merbelastning baseret på målebare ændringer 
og hævde, at hvis denne grænse overholdes, 
vil der ikke (kunne) være en skadevirkning.
1. Skadevirkningen kan ikke vurderes uaf-

hængigt af en målsætning. Kvælstof er 
ikke et naturfremmed stof, hvor enhver 
forekomst er uønsket, og tilførslen bør 
re duceres til nul. Den mulige skade af-
hæn ger dermed ikke kun af ændringen i 
belastning, men mere af den resulterende 
belastning og det berørte områdes følsom-
hed.

2. Grænsen vil afhænge af det stillede spørgs-
mål. Der er forskel på niveauet af ekstra 
tilførsel, der med sikkerhed ikke vil med-
føre skade på lang sigt, og niveauet, hvor 
målbare effekter med sikker-hed vil kunne 
vises på kort sigt.

3. Niveauet for, hvad der er målbart, afhænger 
ikke kun af naturområdets følsomhed og 
andre fakto-rer relateret til risikoen for 
ska der, men også af, hvilken indikator, der 
måles på, de anvendte må-lemetoder og 
den anvendte indsats.

Baggrunden for, at der forventes at kunne 
findes målbare forandringer ved belastning-
sændringer ned til 1 kg N ha-1 år-1 er, at der 
findes elementer af økosystemet, der reagerer 
forholdsvis hurtigt og følsomt på en ændret 
belastning. Det kan fx være mosser og laver, 
hvis kvælstofoptag ikke er fordelt over en tyk 
rodzone. Figur 1 viser som eksempel en sam-
menhæng mellem kvælstofafsætning og N 
koncentrationer i mosser fundet ved natur-
overvågning i Schweiz.

De effekter, der umiddelbart kan måles er 
imidlertid ikke nødvendigvis gode indikatorer 
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Figur 1. Sammenhæng mellem kvælsto-
fafsætning og N koncentrationer i mosser 
fundet i Schweiz. /5/
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på, at en påvirk-ning gør skade ift. en ønsket 
tilstand. I et nyligt gennemført arbejde med 
opdatering af tålegrænser for dansk natur, 
blev det undersøgt, hvor stor en ændring i 
kvælstofbelastning, der vil være nødvendigt, 
hvis effekten med sikkerhed skal kunne måles 
på plantesamfundet på en enkelt lokalitet. 
Med målemetoder svarende til NOVANA over-
vågningen ligger de nødvendige ændringer 
mellem 4,5 og 16 kg N ha-1 år-1, af-hængigt af 
naturtypen. De fundne værdier var ikke kor-
releret med naturtypernes tålegrænser. /7/

Fagligt forsvarlig forenkling
Der er en god tradition for, at miljøregulering 
og naturovervågning i Danmark foretages på 
et solidt fagligt grundlag, men med en prag-
matisk afvejning ift. det praktisk og admini-
strativt mulige. Aktører med erfaring indenfor 
området vil være stødt på begrebet ’fagligt 
forsvarlig forenkling’, der har været centralt 
fx i udarbejdelsen af vandmiljøplanerne. Som 
det fremgår af ovenstående, er det et åbent 
spørgsmål, om ikke dele af den nuværende 
husdyrregulering overskrider denne grænse. 

Det er fuldstændigt legalt at foretage ad-min-
istrative og forvaltningsmæssige forenklinger, 
men det er ikke acceptabelt at foregive, at 
reguleringen har en videnskabelig basis, hvis 
de foretagne forenklinger medfører, at dette 
ikke er tilfældet. Det kan un-dre, at man har 
valgt at forsimple effektvurderingen så meget, 
at den i princippet er hængt op på et enkelt, 
forholdsvis tilfældigt tal – specielt fordi der jo 
trods alt bruges ressourcer på at beregne, om 
belastningen i de enkelte sager ligger over el-
ler under denne grænse.
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Rigkær er en af de kvælstoffølsomme naturtyper, der ikke afkaster en bufferzone, hvis naturtypen forekommer uden-for Natura 2000 om-
råderne. Foto: Helge Røjle © DR


