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 Vandplaner og havmiljø 

J.nr. NST-4209-00806 

Ref. aspet 

Den 28. januar 2016 

Din henvendelse til Naturstyrelsen om landbrugspakken 

 

Ved e-mail af 7. januar 2016 henvendte du dig til Naturstyrelsen om forskellige 

oplysninger vedrørende landbrugspakken.  

 

Af din e-mail fremgår, at du ønsker at få tilsendt et eksemplar af den reviderede 

baseline 2021 og en oversigt over de anvendte værdier, der ligger til grund for den 

beregnede kvælstoffjernelse i miljørapporten. Herudover beder du om at få en 

uddybende forklaring på tre blå signaturer på et vedhæftet kort over fremtidens 

miljøregulering. 

 

Naturstyrelsen har sendt et eksemplar af den reviderede baseline 2021 til dig den 

11. januar 2016. For så vidt angår dine øvrige spørgsmål vedr. en oversigt over 

værdier samt forklaring på de tre blå signaturer vil vi vende tilbage så snart som 

muligt. 

 

I din ovenfor nævnte e-mail af 7. januar til Naturstyrelsen og i e-mail af 5. januar 

til NaturErhvervstyrelsen beder du desuden de to styrelser om at oplyse ”navne på 

forfatteren/ne til miljørapporten”. 

 

De to styrelser forstår denne del af din henvendelse sådan, at du ønsker at få oplyst 

hvilke af styrelsernes enheder, der har det overordnede faglige ansvar for 

affattelsen af de enkelte dele af miljørapporten for forslag til plan for ændrede 

gødskningsnormer. 

 

Naturstyrelsen skal som fælles svar herpå oplyse følgende, for så vidt angår de dele 

af rapporten, der er forfattet af hhv. Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, idet 

man tillige har indhentet oplysninger fra Miljøstyrelsen, der også har bidraget til 

rapporten: 

 

Naturstyrelsen Jura har skrevet rammen for rapporten, der følger af 

miljøvurderingsloven. Ansvarlig kontorchef herfor er Anne-Marie Rasmussen. 

 

Naturstyrelsen Vandplaner og havmiljø, Naturstyrelsen Kronjylland Vand og 

Naturstyrelsen Fyn har affattet de dele af rapporten, der vedrører EU’s 

vanddirektiver og vandmiljøet. Ansvarlige kontorchefer herfor er Thomas Bruun 

Jessen, Sara Westengaard Guldagger, Peter Kaarup, Harley Bundgaard Madsen og 

Lisbet Ølgaard. 
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Naturstyrelsen Naturplanlægning og skov (nu Naturstyrelsen Naturbeskyttelse) 

har affattet de dele af rapporten, der vedrører EU’s naturdirektiver og 

naturtilstanden (flora, fauna og biologi). Ansvarlig kontorchef herfor er Helle 

Pilsgaard. 

 

Naturstyrelsen Det åbne land (nu Naturstyrelsen Naturforvaltning) har affattet de 

dele af rapporten, der vedrører landskabet. Ansvarlig kontorchef er Mikkel 

Friberg. 

 

Med henblik på også at få besvaret dit spørgsmål for så vidt angår den del af 

rapporten, som Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen har skrevet, har 

Naturstyrelsen rettet henvendelse til Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, 

som har oplyst følgende: 

 

Miljøstyrelsen Erhverv har affattet de dele af rapporten, der vedrører 

nitratdirektivet og nitrathandlingsplanen. Ansvarlig kontorchef herfor er Hans 

Peter Olsen. 

 

Miljøstyrelsen Miljøteknologi har affattet de dele af rapporten, der vedrører NEC-

direktivet, luftforurening, menneskers sundhed og klima. Ansvarlige kontorchefer 

herfor er Søren Bukh Svenningsen og Sara Røpke. 

 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug, enheden Miljø og Biodiversitet, har 

affattet de dele af rapporten, der vedrører plandokumentet, planens indhold og 

hovedformål samt beskrivelse af afværgende foranstaltninger. Ansvarlige 

enhedschefer er Steen Bonde og Louise Piester. 

 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Ressourcer, enheden Jura, har været involveret 

i rammesætningen for så vidt angår NaturErhvervstyrelsens bidrag til rapporten. 

Ansvarlig enhedschef er Lars Kolze. 

 

Vi mener hermed at have givet dig fuld aktindsigt i de ønskede oplysninger om 

navne på forfattere til miljøvurderingen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Peter Kaarup 

Kontorchef 

Naturstyrelsen 

 

 

 

 

 


