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AFGØRELSE 

i sag om Natur-Erhvervstyrelsens miljørapport for forslag til plan om ændrede gødsk-

ningsnormer 

 

Ved brev af 22. januar 2015 har Frie Bønder – Levende Land klaget over NaturErhvervstyrelsens 

Miljørapport for forslag til plan om ændrede gødskningsnormer.  

 

Planen er ifølge plandokumentet en plan for udnyttelse af bemyndigelse i lovforslag L 68  – 2015-

2016, og indeholder en beskrivelse af nye regler for, hvor meget kvælstof landmændene må anvende 

på deres landbrugsarealer. 

 

Miljørapporten af forslag til plan om ændrede gødskningsnormer blev offentliggjort den 22. decem-

ber 2015 i henhold til miljøvurderingslovens § 81. Høringen løber i 8 uger og høringsfristen udløber 

den 16. februar 2016.  

 

Ved den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen skal myndigheden ifølge miljøvurderingslo-

vens § 9 tage hensyn til miljørapporten og udarbejde en sammenfattende redegørelse for, hvordan 

miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i 

offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de 

rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de 

væsentlige miljøpåvirkninger. 

 

Myndigheden foretager herefter en offentlig bekendtgørelse om den endelige godkendelse eller 

vedtagelse af planen, jf. miljøvurderingslovens § 10. 

 

Klager over en miljøvurdering kan efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis først tages op til be-

handling af nævnet, når den plan, miljøvurderingen knytter sig til, er endeligt vedtaget.  

 

I denne sag er der klaget over den miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med tilvejebringelse 

af forslag til plan om ændrede gødskningsnormer.    

 

Klagen er indgivet inden den endelige vedtagelse af planen. 
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På denne baggrund afvises klagen fra realitetsbehandling.  

 

Såfremt NaturErhvervstyrelsen vedtager forslag til plan om ændrede gødskningsnormer endeligt, vil 

miljøvurderingen – for så vidt angår retlige spørgsmål – kunne påklages til Natur- og Miljøklagenæv-

net i henhold til reglerne i miljøvurderingslovens § 16. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 16, stk. 2. 

 

Nævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov 

om Natur- og Miljøklagenævnet2.  

 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Vejledning om klage 

Det bemærkes, at det er obligatorisk for borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at 

klage til Natur- og Miljøklagenævnet, at klage via Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal 

som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 

grunde til det.  

 

Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link hertil via  forsiden af 

nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Tilgang via borger.dk eller virk.dk sker på sædvanlig vis, typisk 

med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen .  

 

 

 

 

 

 

 

Lena Kongsbach 

Ankechef 
/ 

Tabita Knudsen   

Sagsbehandler 

 

 

Kopi er sendt pr. e-mail til: 

 

NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, mail@naturerhverv.dk og  

peby@naturerhverv.dk   
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