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Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring med frist for bemærkninger den 4. 

marts. Organisationen vil i denne forbindelse gerne påpege følgende: 

 

Generelle bemærkninger: 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at rapporten gennemlæses med henblik på den sproglige 

del, da der er steder, hvor valget af engelske ord og termer kan virke i værste fald misvisende eller 

meningsforstyrrende. Et eksempel på dette er fx brugen af ordet ”deposition, der bruges generelt 

om næringsstofudledning fremfor det mere retvisende ”leaching”. 

 

Andre eksempler er den gentagne brug af det besynderlige udtryk ”nutrient-hungry species” eller 

f.eks. forholdsordet ”in” i sætningen ”nitrogen deposited in the atmosphere...” på side 11.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at der gennemføres en både sproglig og faglig 

korrektur på rapporten for at sikre, at der ikke kan opstå misforståelser.  

 

Herudover forekommer det, at rapporten på visse steder har en meget generaliseret tilgang til en 

række problemstillinger, og at visse generelle udsagn ikke underbygges med kildehenvisninger. Et 

eksempel på en sådan generalisering uden kildehenvisning er fx rapportens side 16, 2. afsnit, hvor 

udsagnet ”During the past decade, the area covered by open natural habitats has remained stable, 

but their quality and biodiversity are declining”, ikke følges af en kilde.  

 

Samtidig er der i visse afsnit medtaget eksempler, som kan virke tilfældigt valgte, og der savnes en 

begrundelse i teksten for, hvorfor netop disse eksempler er valgt. Eksempler på dette er sidste 

afsnit på side 9 og næstsidste afsnit på side 26.  

 

 

Specifikke bemærkninger til de enkelte afsnit rapportens kapitel 1: 

 

Afsnit 1.2.2 Atmospheric deposition of nitrogen 

Omformulering af bullet 3 i boksen: 

Nitrogen is not deposited ”in the atmosphere” but rather “from the atmospheric pool of nitrogen 

originating from …” 

 

Afsnit 1: 

Skove kan ikke generelt betragtes som “vulnerable, low nutrient habitats” som det antydes i den 

første sætning. At sidestille alle skoves kvælstof-følsomhed med heder og overdrevs følsomhed er 

ikke proportionelt.  
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Afsnit 2: 

Det er ikke korrekt at næringsstoffer ”most often are depositet close to the source”. Der er i høj grad 

både ”short range” og ”long range” deposition. Således er det bl.a. i den seneste Novana rapport 

for 2012 estimeret at det kun er 35 % af kvælstofdepositionen på danske landområder, der 

stammer fra Danmark. De øvrige 2/3 er altså transporteret long-range før det afsættes.  

 

Afsnit 3:  

-Indsæt ”can” efter ”ecosystem” i linie 2.   

-Udtrykket ”nutrient-hungry species” optræder gentagende gange i rapporten. Det er et fordansket 

udtryk, der desværre giver et uprofessionelt indtryk. Det foreslås derfor at erstatte det med 

”nutrient-requiring species”.  

 

Afsnit 4: 

Det bør i dette afsnit tilføjes at en ensidig fokuseren på kvælstofbelastningen heller ikke vil lede til 

forbedret biodiversitet. F.eks. via formuleringen ”On the other hand reducing the nitrogen load 

without considering the need for nature management will in many cases not lead to improvements 

in biodiversity either.” 

 

Afsnit 5:  

Vi finder det meget vigtig at understrege denne afhængighed af de øvrige EU-landes indsatser og 

de tekniske begrænsninger, for hvad der overhovedet er muligt at opnå. Som det fremgår af 

baggrundsmaterialet til Europa-kommissionens nye udkast til NEC-direktiv har Danmark meget lille 

reel indflydelse på overskridelsen af kvælstof-tålegrænserne i de danske habitatområder. 

Modelberegninger fra International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) viser, at selv ved 

at gennemføre de maksimalt teknisk realiserbare løsninger til sænkning af luftforureningen i hele 

Europa, vil det danske areal i 2025, der overskrider tålegrænserne for eutrofiering, kun falde med 

ca. 200 km
2
, i forhold til situationen i 2005 (Impact assessment accompanying the air package, 

SWD(2013)531, s. 219, 

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air/Impact_assessment_en.pdf ). Det er derfor vigtigt 

at gøre det klart, at selv med uforholdsmæssigt store indsatsser over hele Europa vil det ikke være 

muligt at måle markante formindskelser af kvælstofbelastningen af den danske natur.  

 

Side 12:  

Henvisningen til Baks rapport i teksten til table1-2 er ikke korrekt. Baks rapport beskæftiger sig med 

tålegrænser for Habitat-naturtyper, ikke for § 3-naturtyper. Definitionerne på habitat- og § 3-

naturtyper er langt fra enslydende, og det kan derfor ikke antages at en anbefalet justering af 

tålegrænser for habitat-naturtyper kan overføres direkte til § 3-naturtyperne.  

 

Figure 1.3:  

I den nuværende billedkvalitet er det desværre ikke muligt at læse enheden på farveskalaen på 

figuren.  

 

Figure 1.4:  

Det er uklart hvad formålet med denne figur er. Er det gennemsnitstal for hele landet? Og hvorfor er 

der en graf både excl. og incl. Risø og Lindet? 

 

 

Afsnit 1.3.1. Grasslands, heaths, bogs, meadows and saltmarches 

Side 17, de to sidste afsnit:  

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air/Impact_assessment_en.pdf
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Det er ikke tydeligt, hvilken relevans disse to afsnit har i forhold til afsnittes overskrift. Den meget 

generelle betragtning i næstesidste afsnit  hører i højere grad til i et indledende afsnit.  

 

I sidste afsnit er offentlighedens adgang til randzonerne helt irrelevant for emnet – og det er vel 

streng taget ikke ”watercourses” der er adgang til, men ”bufferzones”.  

 

 

Afsnit 1.3.2. Small biotopes 

Side 20, figur 1-10 

I forbindelse med figuren  over jagtudbytte på hare og agerhøns, bør der være en omtale af de 

forvaltningsplaner, der er udarbejdet for netop disse to arter, samt de tiltag, der forventes 

gennemført som opfølgning på disse forvaltningsplaner – herunder Jægerforbundets Markvildtlavs-

projekt. 

 

 

Afsnit 1.4. Forest 

Side 22, 4. afsnit: 

Påstanden om, at intensivt skovbrug er dårligt for biodiversiten, og at ekstensivt skovbrug ofte har 

mange positive effekter, er endnu et eksempel på et meget generelt og forsimplet udsagn, der ikke 

underbygges af kilder – jf. de indledende bemærkninger.  

 

Side 23, figur 1-13: 

Det er svært ud fra teksten at se, hvilen relevans figuren med ejerforhold i danske skove har for 

biodiversiteten. Generelt bør der ske en gennemgang af de figurer, der er medtaget i rapporten for 

at sikre, at de er relevante for rapportens budskaber.  

 

Figur 1-13 og 1-14 optræder 2 gange i rapporten. 

 

Side 27, 2. afsnit. 

Der bør også stå noget om certificering af private skove, når certificering af de statslige skove 

nævnes.  

 

 

Afsnit 1.5.2. Watercourses 

Side 33, figur 1-24 

Figurens relevans bør overvejes. Tal for pesticidanvendelsen alene siger ikke noget om en evt. 

påvirkning af natur og biodiversitet, og figuren kan derfor virke misvisende. Hvis der skal medtages 

tal for pesticider, skal der være tal, der viser evt. påvirkning eller udledning i stedet for anvendelse.  

 

Side 34, figur 1-25 

Figurens relevans bør overvejes. Tallene viser blot, at der er fundet pesticidrester i vandprøver, 

men siger ikke noget om i hvor store mængder disse er fundet.  

 

 

Afsnit 1.7. Endangered species 

Side 55: 

De første 6 afsnit på siden er meget generelle og handler som sådan ikke om tilstanden for truede 

arter i Danmark. De bør derfor udgå. 
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Side 56: Der refereres til en artikel ”Danmarks Biodiversitet”, men det fremgår ikke tydeligt hvem 

der er forfatter til denne artikel eller hvor den er publiceret.  

 

 

Afsnit 1.8. Ecosystem services and the recreational use of the natural environment 

Afsnittet om rekreativ anvendelse af naturen har, som det står I rapporten, ingen relevans 

for biodiversiteten og kan derfor med fordel tages ud af rapporten.  
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