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Biodiversiteten i Danmark er faldende /1/. De 
tre største udfordringer for at stoppe tabet 
vurderes af 270 forskere og naturforvaltere, at 
være for høj næringsstofbelastning (eutrofie
ring), ødelagt hydrologi og mangel på plads 
/2/. Dette gælder også for habitatområderne, 
hvor en stor del af naturtyperne og arter 
omfattet af udpegningsgrundlaget p.t. ikke 
har gunstig bevaringsstatus /3/. Danmark har 
i forhold til både Vandrammedirektivet (Boks 
1) og Habitatdirektivet (Boks 2) en særlig 
forpligtigelse til at passe på de naturtyper og 
arter, der er en del af habitatområdernes ud
pegningsgrundlag. De to direktiver er i Dan
mark implementeret via Miljømålsloven og 
Habitatbekendtgørelsen, der udmøntes ved 
udarbejdelse af Vand og Natura 2000 planer 
og dertilhørende handleplaner.

I forslag til de danske Vand og Natura 2000 
planer fremgår det, at reguleringen af fosfor 
og kvælstofudledning til overfladevand og ha
bitatområder skal reguleres via Lov om miljø
godkendelse m.v. af husdyrbrug 
(husdyr loven). I denne artikel vil vi under
søge om husdyrloven og måden den forvaltes 
på kan regulere fosfor og kvælstofbelastnin
gen i vandøkosystemer og habitatområder.

Husdyrloven
Tilladelse eller godkendelse til etablering, 
ud videlse eller ændring af husdyrbrug gives 
af kommunerne efter husdyrloven. Loven er
stattede i 2007 regler om VVM for husdyrbrug 

og miljøbeskyttelseslovens regler om godken
delse og revurdering af husdyrbrug. Den er 
senest revideret med virkning fra 2011. Kom
munerne skal ifølge loven bl.a. vurdere, om et 
husdyrbrug vil påvirke den omkringliggende 
natur negativt. Bestemmelser om beskyttel
ses niveauer for kvælstofafsætning (ammo
niak) i naturområder og for fosforoverskud 
og nitratudvaskning til overfladevand er 
an givet i bilag 3(Boks 3) til Bekendtgørelse 
om tilladelse og godkendelse m.v. af hus
dyrbrug (bekendtgørelsen). Vejledning til 
kommunerne om forvaltning af loven findes i 
Miljøstyrelsens digitale vejled ning (vejlednin
gen). Ifølge vejledningen er en vigtig forud
sætning for de fastlagte beskyttelsesniveauer, 
at den samlede husdyrproduktion i Danmark 
ikke forventes at stige, men vil blive samlet på 
større og færre husdyrbrug. Det forudsættes 
ligeledes, at den generelle baggrundsbe

lastning med ammoniak vil falde. 
Kommunerne kan ifølge bilag 3 kun give af

slag til et projekt i situationer, hvor det på et 
konkret eksperimentelt videnskabeligt grund
lag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirk
ningen fra husdyrbruget vil medføre en på vi
selig biologisk ændring af naturtypen. Er dette 
ikke muligt og beskyttelsesniveauerne i bilag 
3 er overholdt, skal kommunerne give til la
delse eller godkendelse også selvom der vil 
ske yderligere belastning af naturområdet.

Direktivforpligtigelser
Bilag 3 og vejledningen er således i modstrid 
med Habitatdirektivet, der tager udgangs
punkt i forsigtighedsprincippet (Boks 2). 
Om et projekt er i overensstemmelse med 
habitatdirektivforpligtelsen, påhviler det kom
munerne at vurdere på baggrund af en indivi
duel og konkret vurdering. 

Biodiversitet i habitatområder  
- styrkes den af husdyrloven?
I Danmark er en af de største trusler for både vandsøkosystemer og 

terrestrisk natur for stor belastning med næringsstoffer. Det er grun

den til, at en stor del af naturtyperne i de danske habitatområder 

ikke har gunstig bevaringsstatus. Ifølge de danske Vand og Natura 

2000 planer skal belastningen reguleres via husdyrloven. Det er be

kymrende, fordi den måde husdyrloven forvaltes på ikke fører til 

reduktion i belastningen.
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BOKS 1: Vandrammedirektivet
Vandrammedirektivets overordnede formål er at fastlægge en ramme 
for beskyttelse af alt overfladevand (vandløb, søer, vådområder og 
kystvande) og grundvand. Direktivet tager udgangspunkt i vandløbsop-
lande med henblik på at sikre en helhedsorienterede beskyttelse og 
udnyttelse af såvel overfladevand som grundvand bl.a. ved, at:
• forebygge yderligere forringelser
• beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand
• beskytte og forbedre tilstanden for terrestriske økosystemer og våd-

områder, der er direkte afhængige af vandøkosystemer. Det gælder 
f.eks. for habitatnaturtyperne rigkær (7230) og tidvis våd eng (6410).

Vandrammedirektivet stiller bindende mål om god økologisk tilstand i 
alt overfladevand og grundvand senest med udgangen af 2015. Direk-
tivets krav om opnåelse af fastsatte miljømål er indarbejdet i Miljømåls-
loven og medfører, at der ikke må ske en øget direkte eller indirekte 
forurening af alt overfladevand og grundvand.
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Endvidere gælder, at husdyrloven arbejder 
med generelle beskyttelsesniveauer, der ikke 
er fastsat ud fra bevaringsmålsætningerne for 
det enkelte habitatområde. En generaliseret 
vurdering ud fra det generelle beskyttelses
niveau opfylder ikke habitatdirektivets krav 
om, at det objektivt og på baggrund af bedst 
videnskabelige viden skal kunne udelukkes, 
at et projekt, alene eller i forbindelse med an
dre projekter, indebærer en væsentlig påvirk
ning på et habitatområde /4/. Det kan så ledes 
ikke alene på grund af overholdelse af beskyt
telsesniveauet antages, at der ikke vil være en 
negativ påvirkning, og at det dermed ikke er 
nødvendigt at foretage en konsekvensvurder
ing. Så når det understreges i husdyrbekendt
gørelsens bilag 3 og vejledningen, at det kun 
vil være helt undtagelsesvist, at habitatforplig
telserne ikke er opfyldt, når det generelle be
skyttelsesniveau er opfyldt, så er det ikke i ov
erensstemmelse med habitatdirektivet.

I forhold til udvaskning af fosfor og nitrat 
til overfladevand fokuserer husdyrloven ude
lukkende på kvælstoffølsomme habitatom
råder (Boks 3). Husdyrloven forholder sig 
således ikke til vådområder som rigkær og 
tidvis våd enge, der findes langs med na tur
lige vandløb, og er direkte afhængig af vand
økosystemer. Vandrammedirektivet stiller 
krav om at tilstanden af disse naturtyper ikke 
må forringes direkte eller indirekte (Boks 1).

De ovennævnte forhold er centrale eksem
pler på, at husdyrloven med tilhørende be
kendtgørelse og vejledning ikke på til stræk
kelig vis har indarbejdet beskyttelsesniveauer 
og målsætning fra Vandrammedirektivet og 
Habitatdirektivet.

I de tilfælde dansk lovgivning ikke på til
strækkelig måde har indarbejdet beskyttelses
niveauer og målsætninger fra Vandrammedi
rek  tivet og Habitatdirektivet har 
Kom munerne pligt til at overholde EUdirek
tiverne /4/.

Forvaltning af husdyrloven
Vi har i januar 2009 foretaget en undersøgelse 
af forvaltningspraksis hos de 32 kommuner, 
der har flest ansøgninger om etablering, ud

videlse eller ændring af husdyrbrug (Tabel 1).
Undersøgelsen viser, at omkring 40 % af 

kommunerne i 2009 stillede krav om en mer
belastning på 0,0 kg N /ha per år, mens kun 4 
% vurderede i forhold til den totale belast
ning fra en etablering, udvidelse eller æn
dring til habitatområder, hvor naturtypens 
tålegrænse allerede er overskredet. I en op
følgende rundspørge i 2011 var der ingen 
kommuner, som stiller krav om en total Nbe
lastning på 0,0 kg N/ha per år (Tabel 1). Alle 
kommuner følger nu udelukkende vejlednin
gen. Tilladelser og/eller godkendelser gives 
således alene med baggrund i beskyttelses
niveauet angivet i bilag 3 (Boks 3). Det bety
der, at en afsætning på 0,20,7 kg N/ha per år 
vurderes ikke at påvirke naturtypen negativt, 
selvom naturtyper har ugunstig bevaringssta
tus og tålegrænsen allerede er overskredet 
ved den generelle baggrundsbelastning. Der 
er konkrete eksempler på, at denne praksis i 
forbindelse med tilladelse eller godkendelse 
af 8 husdyrbrug, der grænser op til det kvæl

stoffølsomme habi tatområde H5, vil medføre 
en yderligere belastning af habitatområdet på 
mindst 4,1 kg N/ha per år.

Vejledningen fastlægger, at det kun er be
regningsmodellen i ITansøgningssystemet, 
der kan anvendes til beregning af kvælstofaf
sætning i naturområder. Modellen finder selv 
naturområder indenfor 1000 meter fra hus
dyrbruget, mens ansøger indtaster informa
tion om landskabets karakter, der har stor be
tydning for afsætningen af kvælstof, da 
af sætningen er størst i naturtyper med ru 
over flade. Næsten halvdelen af kommunerne 
(48 %) anvender de naturområder ansøg
nings systemet har valgt, men et flertal af kom
munerne (52 %) beregner imidlertid selv af
sæt ningen i de naturområder, de finder 
re levante (Tabel 1). Omkring 63 % af kommu
nerne anvender dog ansøgningssystemets be
regning af højeste Nafsætning i naturområder 
som vurderingsgrundlag om negativ påvirk
ning. En relativ stor del af kommunerne (20 
%) stoler så meget på ansøger og ITansøg
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BOKS 2: Habitatdirektivet
Habitatdirektivet har til formål at sikre biodiversiteten ved at bevare 
specielt udpegede naturtyper samt vilde dyr og planter, der har fælles-
skabsbetydning indenfor EU. Habitatdirektivet omfatter tre bilag, der 
direkte vedrører beskyttelse af naturtyper og arter: Bilag I og II, der 
omfatter naturtyper og arter, hvis beskyttelse kræver udpegning af 
særlige bevaringsområder (habitatområder), og Bilag IV, der omfatter 
dyre- og plantearter, som kræver streng beskyttelse (bilag IV-arter). 
Beskyttelsen indebærer, at der ikke kan gives tilladelse eller godken-
delse til et projekt som i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, 
vil kunne påvirke bevaringsmålsætningen for naturtyper og arter om-
fattet af bilag I og II samt arter omfattet af bilag IV. Kan det ikke på 
baggrund af en konkret individuel vurdering og objektive kriterier ude-
lukkes, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter 
vil have negativ påvirkning på naturtyper og arter omfattet af bilag I og 
II samt arter omfattet af bilag IV, skal der foretages en konsekvensvur-
dering. Der kan således kun meddeles tilladelse eller godkendelse til 
et projekt, hvis der er opnået vished for, at projektet ikke har skadelige 
virkninger på integriteten af naturtyper og arter omfattet af bilag I og II 
samt arter omfattet af bilag IV – dvs. at det ud fra et videnskabeligt 
synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er sådanne virk-
ninger /13/.

Svar Foretager egne 
beregninger

Anvender 
IT-systemets 
beregning 
af højeste 
afsætning

IT-ansøgning 
checkes for 

beregnings- og 
indtastningsfejl

Ser på total 
N-påvirkning 

af Natura 2000 
område

Stiller krav til 
merbelastning på 0,0 kg 
N/ha per år i Natura 2000 

områder

*Følger 
udelukkende 

Miljøstyrelsens 
vejledning 
i forhold til 

beskyttelsesniveau

Ja 52,0 62,5 72,0 4,3 40,9 100,0

Nej 48,0 33,3 20,0 82,6 54,5 0,0

Tabel 1. Forvaltningspraksis blandt de 32 kommuner, der har flest ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring efter husdyrloven. 
Praksis er undersøgt som interview med nøglepersoner i hver kommune december 2008- januar 2009. Der er fulgt op på undersøgelsen i 
juni 2011 med 11 repræsentative kommuner. * angiver 2011 data. Svar er angivet som %.
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BOKS 3: Beskyttelsesniveauer
Bilag 3 i bekendtgørelsen til husdyrloven fastlægger beskyttelsesni-
veauet i forhold til afsætning af ammoniak i naturområder, fosforover-
skud og nitrat udvaskning fra udbringningsarealer. Naturområderne er 
inddelt i kategori 1, 2 og 3 natur. Hvor kategori 1 omfatter kvælstofføl-
somme naturtyper og arter omfattet af habitatsdirektivets bilag 1 og 2. 
Kategori 2 og 3 omfatter hhv. særlig følsom natur og naturtyper omfat-
tet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Til kategori 1 og 2 natur stilles krav 
til totalbelastningen fra husdyrbruget, mens der til kategori 3 stilles krav 
til merbelastningen.
Beskyttelsesniveau for ammoniakafsætning i kvælstoffølsomme habi-
tatnaturtyper indenfor habitatområder:

I forhold til fosforover-
skud stilles der kun 
krav til udbringnings-
arealer i oplande til Na-
tura 2000 områder, der 
er overbelastede med 

fosfor. I vurdering indgår husdyrbrugets fosfortal (Pt) og jordbundstype. 
Men, kan der dokumenteres fosforbalance stilles der ikke krav uanset 
husdyrbrugets Pt. Er Pt 4,0-6,0 stilles der på drænede lerjord krav, hvis 
forforoverskuddet > 4 kg P/ha per år. For lavbundsarealer stilles der 
krav, hvis fosforoverskuddet > 2 kg P/ha per år.
I forhold til nitratudvaskning stille der kun krav til udbringningsarealer 
der afvander til sårbare Natura 2000 områder. Kravet er et lavere antal 
DE/ha end de generelle harmoniregler giver mulighed for. Vurdering 
om negativ påvirkning følger vejledningen.

ningssystemet, at de ikke tjekker de indberet
tede data for fejl.

Natur- og Miljøklagenævnsafgørelser
Natur og Miljøklagenævnet har i forhold til 
luftbåren kvælstofafsætning i habitatområ
der fastlagt følgende praksis: Det påhviler 
kommunerne, at vurdere konkret, om en 
ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse 
med forpligtigelserne i Vandramme og Ha
bitatdirektivet. Og der kan kun meddeles 
godkendelse til et projekt, hvis det ud fra 
konklusionen på konsekvensvurderingen 
er opnået vished for, at projektet ikke har 
skadelig virkning på habitatområdets integri
tet. En sådan vished er opnået, når det ud fra 
et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl 
kan fastslås, at der ikke er sådanne virkninger. 
Der kan således efter nævnets opfattelse 
ik ke gives godkendelse alene med den be
grundelse at beskyttelsesniveauet i bilag 3 er 
overholdt.

I forhold til udvaskning af næringsstoffer til 
vandmiljøet har Natur og Miljøklagenævnet i 
deres afgørelser fulgt den praksis, at i vandop
lande, der ikke har god økologisk tilstand 
bl.a. på grund af eutrofiering, vil enhver yder
ligere tilførsel af næringsstof forringe mulig
he derne for at opnå god økologisk tilstand og 
bidrage til, at området fjerner sig fra målsæt
ningen. Nævnet har ligeledes som fast praksis 
fundet det som utilstrækkelig dokumentation 
for manglende negativ påvirkning, udeluk
ken de at henvise til, at det generelle beskyt
telsesniveau i bilag 3 er overholdt.

Natur og Miljøklagenævnet finder dog, at 
retningslinjerne i vejledningen er tilstrækkelig 
dokumentation for, at et projekt ikke påvirker 
vandområder negativt. Det gælder, når føl
gende afskæringskriterier er opfyldt: 1) antal
let af dyreenheder (DE) i projektets opland 
ikke er steget siden 1. januar 2007. 2) udvask
ningen fra projektet er < 5 % af den samlede 
udvaskning til vandområdet (<1 % for særlig 
følsomme vandområder).

Overholdelse af ovennævnte retningslinjer 
vil ifølge vores regneeksempel (Tabel 2) med
føre, at der vil ske en stigende belastning af 
vandområder. Eksemplet viser, at der er en 
stigning i udledningen på 120.000 kg N/år og i 
antallet af DE på 7 %. Udviklingen af DE i van
doplandene opdateres en gang om året. Det 
er derfor ikke muligt i sagsbehandlingen af 
hvert enkelt projekt, at vurdere om der i lø
bet af året sker en stigning i antallet af DE i 
oplandet. I et notat til vejledningen under
streger Miljøstyrelsen, at en stigning < 5 % i 
antallet af DE i oplandet ikke er problematisk 
i forhold til habitatdirektivet. I Ringkøbing 
Fjord og Grå Dyb er stigningen fra 20072010 

hhv. 2,5 og 3,4 % (Tabel 3). Antages det, at 
den gennemsnitlige udvaskning er 21,3 kg N/
DE per år, har det alt andet lige medført en 
øget Nbelastning på omkring 125.000 kg N/
år og 98.000 kg N/år for hhv. Ringkøbing 
Fjord og Grå Dyb. Nye godkendelser vil 
kunne gives i 2011, da stigningen i DE fra 

20072010 er < 5 %. Det vil medføre øget be
lastning af vandområderne, og vores eksem
pel viser, at der kan ske kumulerede stignin
ger på > 5 % i DE selvom vejledning er 
overholdt. Det er problematisk, da en DMU 
rapport konkluderer, at enhver stigning i 
kvælstoftilførslen til fjordområde vil påvirke 

Total afsætning for 
eksisterende og ansøgt 
drift (kg N/ha per år)

Antal husdyrbrug i 
nærheden

0,2 >1

0,4 1

0,7 0

Figur 1. Ændring i kvælstogafsætning (N) fra 2007 til 2009 i Hjørring Kommune. N-af-
sætningen er beregnet af DMU i 1*1 km kvadrater. I Hjørring Kommune, hvor der er 1023 
kvadrater, er den gennemsnitlige afsætning fra 2007 til 2009 steget med 2,9 kg N/ha per år. 
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området i negativ retning og fjerne området 
fra målet om god økologisk tilstand /5/.

Forudsætninger og belastningsniveau
Forudsætningen om, at antallet af DE ikke 
kan forventes at stige, men vil blive samlet på 
større, men færre husdyrbrug er tilsynelad
ende opfyldt i perioden 20072010 (Tabel 
3). Men, som vores regneeksempel viser, re
ducerer det ikke nødvendigvis udvaskningen.

Forudsætningen om at den luftbårne kvæl
stofbelastning vil reduceres, fordi ammoniak
emissionen reduceres som følge af tiltagene i 
husdyrloven, lader ikke til at være slået igen
nem i perioden 20072009. I denne periode 
er den generelle baggrundsbelastning i Dan
mark gennemsnitlig steget 1,5 kg N/ha per år 
(range 0,3 – 2,8), mens den i Hjørring Kom
mune er steget med 2,9 kg N/ha per år (Fig. 
1). I perioden er der i Hjørring Kommune 
givet tilladelse eller godkendelse til 143 hus
dyrbrug, som til sammen har fået en merbe
lastning på 218.361 kg N/år. Det svarer til en 
stigning på 2,4 kg N/ha per år. Der er i perio
den givet tilladelse eller godkendelse til udvi
delse med 12.005 DE. Men, som det fremgår 
af tabel 3 er der sket en tilsvarende reduktion 
på andre husdyrbrug således, at det samlede 
antal DE næsten er konstant. En årsag til den 
observerede stigning i kvælstofafsætning kan 
være metrologiske forhold, som spiller en 
stor rolle for afsætningen. Men de metrolo
giske forhold i 2009 afviger ikke væsentligt for 
perioden 19892008 /6/. Endvidere svarer den 
godkendte merbelastning i Hjørring Kom
mune i størrelsesorden til stigningen i den ge

nerelle baggrundsbelastning for kommunen.
Hjørring Kommune er her anvendt som ek

sempel. Kommunen adskiller sig i denne sam
menhæng ikke væsentligt fra andre kommu
ner, da den generelle baggrundsbelastning 
med kvælstof varierer både regionalt og inden 
for den enkelte kommune /6/. Udviklingen i 
antallet af DE indenfor de enkelte vandop
lande varierer ligeledes både mellem oplande 
og år (Tabel 3).

Det kan derfor ikke udelukkes at stignin
gen i den generelle baggrundsbelastning kan 
forklares ud fra den godkendte merbelastning 
i perioden. Der vil derfor være regionale for
skelle i forhold til effekten i form af øget eu
trofiering.

Påvirkning af naturtyper
Eutrofiering favoriserer arter med hurtig 
vækst og udsætter arter med langsom 
vækst for hård konkurrence. Typisk vil de 
næringsstoffølsomme arter forsvinde og få 
hurtigt voksende arter bliver dominerende. 
Når de følsomme arter forsvinder, påvirkes 
også andre led i økosystemet. De næringsfat
tige økosystemer vil derfor ændre karakter 
og forsvinde efterhånden. Denne negative 
effekt af eutrofieringen er tæt ved at være ir
reversibel /7/. 

Der er fastsat empiriske tålegrænser for 
kvælstof og fosforbelastning for en række 
naturtyper. De mest kvælstoffølsomme over
drev har f.eks. en tålegrænse på 1015 kg N/ha 
per år, vådområder som rigkær og tidvis våd 
enge findes langs de naturlige vandløb, men 
mangler når total fosforindholdet i vandløbs

vandet oversiger 4050 µg/L /8/. I søer sker 
der en gradvis ændring i den økologiske til
stand ved øget fosforbelastning. Det vurderes, 
at fosforindholdet i søen ikke må overstige 
hhv. 25 og 50 µg/L i dybe søer (> 3 m dybe) 
og lavvandede søer, hvis der skal opretholdes 
god økologisk tilstand /9/. 

For overdrev og andre kvælstoffølsomme 
naturtyper er det påvist, at selv ved lav kvæl
stofbelastning er der tydelig sammenhæng 
mellem tab af plantearter og kvælstofbelast
ning /10/. Det er vist, at der sker et signifikant 
tab af arter når belastningen er over 10 kg N/
ha per år. I forhold til danske naturtyper er 
det vist, at der sker et fald i artsrigdommen 
allerede ved en belastning på omkring 5 kg N/
ha per år /11/. Der er således kraftig indika
tion for at der sker tab af arter og/eller artsrig
dom ved belastninger under den nedre tåle
grænse for en række kvælstoffølsomme 
naturtyper. 

Den generelle baggrundsbelastning med 
atmosfærisk kvælstof i 2009 var gennemsnitlig 
hhv. 8,0 og 14,8 kg N/ha per år for de danske 
farvande og landområder /6/. Den generelle 
baggrundsbelastning ligger således over eller 
på niveau med tålegrænsen for de følsomme 
naturtyper som højmoser, lobeliesøer, heder 
og overdrev. Baggrundsbelastning med kvæl
stof er ligeledes et problem for de danske 
fjorde og kystvande, da næsten 90 % p.t. ikke 
opfylder Vandrammedirektivets krav om god 
økologisk tilstand. En af hovedårsagerne til 
dette er eutrofiering. Fosforkoncentrationen i 
søer og vandløb var i 2009 gennemsnitlig hhv. 
82 og 60140 µg/L for søer og vandløb /12/. 
Fosforkoncentrationen er således over kon
centrationen for god økologisk tilstand, og 
har et niveau, hvor de våde habitatnaturtyper 
rigkær og tidvis våd enge forringes eller fors
vinder.

Konklusion
Husdyrloven og måden den forvaltes på vil 
sandsynligvis medføre forringelse af udpeg
ningsgrundlaget i en række habitatområder 
og tilstanden i vandmiljøet. Dermed også 
medvirke til forsat forringelse af biodiversi
teten i Danmark.

Husdyrloven med tilhørende bekendtgø
rel se og vejledning løfter ikke krav og målsæt
ninger i Vandrammedirektivet, og er på cent
rale områder i modstrid med Habitat direk
tivet. Ifølge Miljøstyrelsens digitale vejledning 
er det en vigtig forudsætning for det fastlagte 
beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til 
overfladevand, at den samlede husdyrproduk
tion ikke forventes at stige. Det forudsættes 
ligeledes, at den generelle baggrundsbelast
ning falder. Disse forudsætninger er kun 

Tabel 2. Regneeksempel der viser udviklingen i den samlede kvælstofbelastning i et marint 
habitatområde, hvis Miljøstyrelsens vejledning følges. Eksemplet tager udgangspunkt i op-
landet Skagerrak/Vesterhavet med belastning og antal DE for 2010 (Tabel 3). I eksemplet 
udvider 5 husdyrbrug (H1, H2 osv.).

Kilde
Eksisterende 
påvirkning 

Kg N/år

Andel af 
samlede 

belastning  
%

Udvidelse  
Kg N/år

Ny 
påvirkning 

Kg N/år

Ny andel 
af samlede 

belastning  %

H1 10.000 0,6 30.000 40.000 2,3

H2 5.000 0,3 30.000 35.000 2,0

H3 15.000 0,9 45.000 60.000 3,4

H4 5.000 0,3 5.000 10.000 0,6

H5 15.000 0,9 10.000 25.000 1,4

Resterende 
husdyrbrug i 

oplandet

1.601.000 97,0 1.601.000 90,4

Samlede 
udledning fra 

oplandet

1.651.000 100,0 120.000 1.771.000 100,1

Samlede 
antal DE i 
oplandet

77.396 5.633 83.030
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delvis opfyldt eftersom, der er sket en stig
ning i den generelle baggrundsbelastning 
og i antallet af DE i flere deloplande. Den 
praktiske forvaltning af loven følger Miljø
styrelsens vejledning, og er derfor i modstrid 
med direktiverne.

Udvikling i ammoniakemission og antallet 
af DE viser, at der er relativt store regionale 
forskelle. Husdyrloven skal derfor i større om
fang tage højde for de regionale forskelle, 
hvis den skal bidrage til opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus ved at reducere fosfor og 
kvælstofbelastningen i vores følsomme natur
typer.
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