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DSFMB Fyraftensmøde  

Dato: Onsdag den 19. maj, 2021 kl. 17:00-19:00 via Zoom 

NÆRINGSSTOFBELASTNINGEN FRA LAND AF DE DANSKE HAVOMRÅDER: STATUS OG EFFEKTER 

Siden Recipientkvalitetsplanlægningens dage i 80’erne og 90’erne har det store spørgsmål været, hvor 

meget og hvilken slags forurening der udledes til de indre farvande fra land. 

De første opgørelser over udledningerne fra land af kvælstof (N) og  fosfor ( )P og organisk stof (BI-5) førte 

til NPO-handlingsplanen fra 1985, og siden hen til rensningskravene til rensningsanlæg og industrier i de 

amtslige recipientkvalitetsplaner. Derefter kom Vandmiljøplanerne som primært fokuserede på at 

nedsætte tabet af N og P fra de dyrkede områder. Der sås dog stadig i dag tvivl om betydningen af de 

forskellige forureningskilder for tilstanden i de danske farvande. Senest har ”Agerskovgruppen” – i store 

annoncer i dagbladene skrevet at ”Kommunal spildevandsudledning dræber fødevareproduktionen”. Og en 

planlagt udledning af urenset spildevand i Øresund fra København blev en ”kiosk-basker” i forårets presse, 

og blev stoppet. 

Mødet vil give en opdatering på havmiljøets tilstand og på udviklingen i og fordelingen af de væsentligste 

kilder med vægt på rensningsindsatsen. Oplægsholderne vil komme ind på udfordringer i datagrundlaget, 

og vil desuden fokusere på de kommende års behov for ændringer af landbrugets dyrkningsformer og for 

udbygning af spildevandsanlæggene under indtryk af øgede og voldsommere nedbørsmængder. 

Civ. Ing. Bo Skovmark fra Miljøstyrelsens spildevandskontor vil gennemgå de seneste års 

belastningsopgørelser, og redegøre for de kommende års udfordringer. 

Biolog Jens Würgler Hansen fra Århus Universitet vil opsummere tilstanden og udviklingen i havmiljøet i 

relation til belastningsdata. 

Mødet tilgås online via: https://dtudk.zoom.us/j/62804521534?pwd=UFlBTFFOeDlQQWl5L1V5UUNtSHUrdz09 

Eller ved at logge ind på Zoom og bruge Meeting ID: 628 0452 1534 og Passcode: 997218 
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