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Høring af Miljøtilstand.nu: Ny digital rapportering på miljøtilstand (tidl. 
miljøtilstandsrapporten) – j.nr. MST-1430-00001 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring med frist for bemærkninger den 30. 

september 2019. 

 

Generelle bemærkninger 

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der er givet mulighed for at kommentere på udkastet til 

den nye digitale portal og vil i den forbindelse opfordre Miljøstyrelsen til at finde et format for, 

hvordan man fremadrettet vil sikre inddragelse af relevante interessenter ved opdateringer eller 

andre større ændringer af portalen og dens indhold. 

 

Overordnet set er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det nye format for miljøstilstands-

rapporteringen lever op til målet om, at sikre øget tilgængelighed til de mange data, der findes på 

området. Portalen er flot opbygget med en let forståelig og overskuelig tekst og med mulighed for at 

læseren let hjælpes videre til uddybende baggrundsviden, hvis der ønskes yderligere information 

om et givet emne. 

 

Hvis det sikres, som det fremgår i høringsbrevet, at portalen løbende holdes opdateret med nyeste 

viden og data, vil det være en god og brugbar indgang for både borgerne og organisationer. 

 

Det overordnede billede er, at de mange undersider er holdt i et objektivt og faktuelt beskrivende 

sprog, hvilket får portalen til at fremstå både brugbar og troværdig.  

 

Kommentarer til de enkelte temaer: 

 

Arealanvendelse 

 

Omfanget af økologisk landbrugsareal 

 

Det fremgår at ”Økologisk landbrug har positiv indflydelse på miljø, natur og biodiversitet 

sammenlignet med konventionel produktion.” 

 

Der findes ikke i alle tilfælde en sådan sammenhæng og udsagnet bør modereres. Eksempelvis er 

der flere studier som viser øget udvaskning af kvælstof fra økologiske bedrifter og omvendt. Det 

afhænger af de specifikke driftsforhold, som bl.a. fremgår af MST’s rapport 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/04/978-87-93178-39-7.pdf 

 

 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/04/978-87-93178-39-7.pdf
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Vandmiljø 
 

Forsiden: 

I linje 4: ”som har udledt næringsstoffer og andre miljøfarlige stoffer” bør rettes til ”som har udledt 

næringsstoffer og miljøfarlige stoffer” - da næringsstoffer ikke er miljøfarlige stoffer. 

Undersider: 

Helt generelt er der desværre stort set udelukkende fokus på næringsstoffers betydning for 

miljøtilstanden. Der er derfor en række steder på undersiderne, hvor vi foreslår mindre ændringer i 

teksten for at gøre det klart, at der er flere faktorer, der påvirker vandmiljøets tilstand. 

Algemængde og sigtdybde i søer: 

Der er behov for en præcisering af teksten visse steder ud fra ovenstående overordnede 

bemærkning om ensidig fokus på næringsstoffers betydning. 

”Sigtdybden viser, hvor langt lyset kan trænge ned i vandet og har betydning for, hvor dybt 

undervandsplanter vil kunne vokse ” bør ændres til ”Sigtdybden viser, hvor langt lyset kan trænge 

ned i vandet og er en af flere faktorer, der afgør, hvor dybt undervandsplanter vil kunne vokse. ” 

”Tilførslen af næringsstoffer, særligt fosfor, er den største belastning for søerne i Danmark, da de 

påvirker mængden af planteplankton (klorofyl) og sigtdybden” bør ændres til ”Næringsstoffer, 

særligt fosfor, er den største belastning for søerne i Danmark, da de påvirker mængden af 

planteplankton (klorofyl) og sigtdybden. Mange søer har en stor ophobning af fosfor på bunden, der 

kan påvirke søens miljøtilstand i årtier, selv hvis den aktuelle tilførsel er lille” 

 

Planteplankton i havet: 

Afsnittet ”Hvad er målet?”:  

Her starter tredje afsnit med ”I Danmark er tilførslen af næringsstoffer vurderet som den faktor, der 

belaster miljøet mest.” Afsnittet har et meget ensidigt fokus på næringsstoffers betydning i 

vandmiljøet. Det er helt korrekt, at tilførsel af næringsstoffer er den mest betydende presfaktor i 

vandmiljøet. Men miljøtilstanden er en kompleks størrelse, og det må derfor gøres klart, at der er 

mange presfaktorer i spil. Afsnittet kunne eventuelt korrigeres som følger: 

”Der er mange faktorer, der belaster miljøet. I Danmark er tilførslen af næringsstoffer vurderet som 

den mest betydende faktor. Mængden af planteplankton (klorofyl) bestemmes primært af tilførslen 

af næringsstoffer, som dermed påvirker miljøtilstanden. En anden vigtig indikator for miljøtilstanden 

er bundplanter. For at de skal trives, skal de blandt andet have bundforhold, der gør det muligt for 

dem at stå fast med rødderne, og de skal have tilstrækkeligt med lys. Er mængden af 

planteplankton stor, trænger der ikke lys nok ned til bunden, så bundplanterne mistrives, samtidig 

med at risikoen for iltsvind øges. De nødvendige reduktioner i tilførslen af næringsstoffer er fastlagt 

i vandområdeplanerne og Baltic Sea Action Plan for at opnå en god økologisk tilstand i 

kystvandene og de åbne farvande. Der er ikke for nuværende datagrundlag til at fastlægge 

indsatser mod de resterende presfaktorer.” 

Afsnittet ”Hvad er status?”: 

Afsnittet forekommer at være skrevet ud fra en skæv selektion i konklusionerne fra NOVANA 

rapporten for marine områder, hvor der udelukkende fokuseres på de punkter, hvor der ikke ses 

fremgang. I fjorde og kystvande er klorofylkoncentrationen signifikant lavere end i 1980’erne og 

begyndelsen af 90’erne. Det er korrekt, at niveauet i 2016 og 2017 er højere end de foregående år, 

og når op på niveauet i slutningen af 1990’erne og 00’erne. To år er imidlertid utilstrækkeligt til at 

fastslå, om der er tale om en tendens eller blot to år, hvor der tilfældigvis er højere koncentrationer. 



Side 3 af 4 

 

  

Samtidig fastslår NOVANA-rapporten, at der netop ikke er en signifikant sammenhæng mellem 

kvælstoftilførsler og algevækst i fjorde og kystvande, når der ses på de nyeste data, fra 1998 og 

frem. Denne manglende sammenhæng forklares med den interne belastning. Således er det altså 

ukorrekt at skrive, at ”De forøgede koncentrationer af klorofyl siden 2012-13 bekræfter, at der er en 

tæt kobling mellem næringsstoftilførsler fra dansk land og havmiljøet.” 

 

Iltsvind i havet: 

Afsnittet ”Hvad handler det om?”:  

Det er væsentligt at oplyse, at iltsvind også opstår helt naturligt, så der ikke skabes en forventning 

om, at iltsvind helt kan undgås, blot næringstilførslen til fjorde og kystvande begrænses nok. 

Vi foreslår derfor, at der efter ”Plante- og dyrelivet i havet kan kun opretholdes, hvis der er ilt nok i 

vandet. Når der opstår iltsvind, bliver iltkoncentrationen kritisk lav for dyr og planter” tilføjes 

følgende sætning: ”Iltsvind forekommer naturligt i flere vandområder, men ved eutrofiering øges 

både udbredelsen og sværhedsgraden af iltsvindet.” 

Faktaboks ”Værd at vide om iltsvind”:  

Det vil være relevant at tilføje et punkt, der forklarer, at kraftigt blæsevejr giver en opblanding af det 

iltfattige bundvand med de mere iltrige øverste vandmasser, og at dette afbøder iltsvindet. 

Afsnittet ”Hvad er status?”:  

Når man nu fremhæver de punkter, hvor der er sammenhæng mellem kvælstoftilførsel og status af 

en given miljøparameter, vil det være relevant her at nævne, at ”Efter et fald fra midten af 

1960’erne har iltindholdet overordnet været på samme niveau siden slutningen af 1980erne – til 

trods for at kvælstoftilførslen fra land er stort set halveret siden da.” 

 

Ålegræs i vandmiljøet: 

Afsnittet ”Hvad handler det om?”:  

Afsnittet nævner udelukkende lysforhold som afgørende for ålegræssets udbredelse. Dette er langt 

fra korrekt. Lys er blot en af flere faktorer, der er nødvendige for, eller påvirker, ålegræssets 

udbredelse. I danske fjorde er bundsubstratets beskaffenhed for eksempel endnu en faktor, der kan 

være stærkt begrænsende for ålegræsset.  

Vi foreslår derfor, at ”Dybdeudbredelsen er især bestemt af lysforholdene ved bunden. 

Lysforholdene afgøres blandt andet af mængden af planteplankton i vandet” ændres til 

”Dybdeudbredelsen er bestemt af en lang række faktorer. Det er helt afgørende, at bunden er fast 

nok til, at ålegræssets rødder kan holde planten fast, ligesom der må være tilstrækkeligt med lys til, 

at planterne kan gro. Bunden i flere fjorde er i dag så mudret, at ålegræsset ikke kan gro der. Det 

tager årtier, før sådan en bund vender tilbage til sit naturlige udgangspunkt uden hjælp. 

Lysforholdene på bunden afgøres blandt andet af mængden af planteplankton i vandet.” 

Afsnittet ”Hvad er status”:  

Det forklares, hvordan der ikke er en entydig forbedring i ålegræssets udbredelse i perioden 1989-

2017, hvor der som bekendt har været en signifikant reduktion i udledningen af kvælstof. Det bør 

derfor gøres klart, at sammenhængen mellem ålegræssets udbredelse og kvælstofudledning ikke 

er ligefrem, hvilket naturligvis skyldes såvel andre presfaktorer som en vis reaktionstid i miljøet. 

 

Tilførsel af kvælstof og fosfor til havet fra danske landområder: 

Afsnittet ”Hvad handler det om”:  

Afsnittet er fint fyldestgørende. Dog ville det være oplagt også at nævne klimaændringer blandt de 

andre faktorer, der har betydning for marine vandområders tilstand. 
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Kommentar til figurerne: Man kunne udelade Figur 1, da stort set samme data præsenteres i Figur 

2B. 

 

Klimaforandringer 

Forsiden: 

Det foreslås at teksten på forsiden ændres fra ”Stigende temperaturer øger havtemperaturen, og 

det får havene til at stige. Det har også betydning for vores flora og fauna, ligesom der er behov for, 

at landbruget løbende tilpasser sit afgrødevalg i takt med et ændret temperatur- og 

nedbørsmønster.” 

Til: ” Stigende temperaturer øger havtemperaturen, og får havene til at stige. Det har også 

betydning for vores flora og fauna, og rammer for at producere fødevarer. Det gør at der er behov 

for, at landbruget løbende tilpasser sin produktionsmåde i takt med et ændret temperatur- og 

nedbørsmønster 

 

 

Natur og biodiversitet 

 

Temaet beskriver en række relevante indikatorer for natur og biodiversitet. Det kunne dog 

overvejes om det i højere grad var muligt at finde og beskrive nogle indikatorer, der fortæller noget 

om den indsats, der gøres for at sikre bedre vilkår for natur- og biodiversitet. Dette kunne fx være 

”antal arealer, hvor der gives tilskud til naturpleje” eller andre handlingsorienterede indikatorer som 

fx fortæller noget om omfanget af naturgenopretningsprojekter eller tiltag i medfør af Natura 2000 

indsatsen. 
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