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LUFTFORURENING: Anbefalingerne fra regeringens ammoniakudvalg
er helt utilstrækkelige og hviler på et useriøst grundlag, mener
Dansk Miljømiljøteknologi. Rådet for Grøn omstilling bakker op.

Regeringens ammoniakudvalg rammer langt forbi målet.
Det er meldingen fra direktør for Dansk Miljøteknologi, Søren Bukh
Svenningsen.
”Man har fremlagt et meget upræcist grundlag at lave politik på. Og det er
også nogle meget usikre virkemidler, der bliver peget på i rapporten,” siger
han.
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Søren Bukh Svenningsen kritiserer den stribe af anbefalinger til at
nedbringe udledningen af ammoniak fra landbruget, som et
regeringsnedsat udvalg præsenterede for nyligt. Udledning af ammoniak
skaber luftforurening og skader naturen. Udvalget blev etableret, fordi
Danmark ikke ser ud til at leve op til en EU-forpligtelse om at nedbringe
udledningen af ammoniak med 24 procent i 2020 i forhold til 2005.
Ammoniakudvalget regner sig frem til, at der er et behov for at reducere
2.400 tons yderligere for at nå i mål.
CITAT

Men Dansk Miljøteknologi er på ingen
måde imponeret. I et notat – der er sendt
til Folketingets miljø- og fødevareudvalg –
er kritikken hård.
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“ Usikkerheden bør

komme natur og
folkesundhed til gode.
—
Kåre Press-Kristensen
Seniorrådgiver, Rådet for Grøn
Omstilling

LÆS OGSÅ

Wermelin går sammen med landbruget om
at bekæmpe luftforurening
Udvalg klar med anbefalinger til at sænke
luftforurening fra landbruget

”Dansk Miljøteknologi ﬁnder udvalgets
rapport og anbefalingerne helt
utilstrækkelige, og vi opfordrer til en seriøs
revurdering af indsatsbehovet og en
markant opstramning af de foreslåede
tiltag,” lyder det.
Næste artikel

Udvalg klar
med
anbefalinger
til at sænke
luftforurening
fra
landbruget

"Eklatant usikkerhed"
Brancheorganisationen kritiserer blandt andet, at man opererer med en
stor usikkerhed på ni procentpoint. Det betyder, at man reelt kan være nået
i mål, eller at ammoniakudledningen blot er reduceret med knap seks
procent.
”En så eklatant usikkerhed kan der ikke træﬀes seriøse politiske
beslutninger på baggrund af, og Dansk Miljøteknologi opfordrer kraftigt til,
at usikkerheden adresseres, før den videre indsats besluttes,” lyder det i
notatet.
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Det påpeges også i notatet, at de konkrete anbefalinger hviler på et
usikkert grundlag og kritiserer, at gylleforsuring ikke er en del af udvalgets
anbefalinger, når det ifølge Dansk Miljøteknologi er ”det bedste og sikreste
virkemiddel.”
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Råd: Usikkerhed bør komme folkesundheden til gode
Kritikken bakkes op af Rådet for Grøn Omstilling, der også savner
gylleforsuring som virkemiddel. Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen
hæfter sig også ved, at der er meget stor usikkerhed om, hvor langt
Danmark er fra målet. Og her bør man ifølge ham ikke lægge sig i midten
af spændet.
”Usikkerheden bør komme natur og folkesundhed til gode. Derfor bør man
sætte indsatsbehovet højere. Better safe than sorry,” siger han.
Han kritiserer også, at nogle af tiltagene i ekspertudvalgets anbefalinger
først vil virke i 2024. Altså ﬁre år efter, Danmark skulle have levet op til
målene.
”Vi er selvfølgelig klar over, at der er kommet en ny regering, og at det
tager tid at vende en supertanker. Men vi har ikke tænkt os at acceptere, at
man går ﬁre år over deadline. Det er forhåbentligt bragt til EU-domstolen
inden da,” siger Kåre Press-Kristensen.
Minister har ingen kommentar på nuværende tidspunkt
Altinget har bedt om en kommentar fra miljøminister Lea Wermelin (S),
men det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt. Men i
embedsværket er man i gang med at se på sagen:
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”Miljø- og Fødevareministeriet er i gang med at kigge på henvendelsen fra
Dansk Miljøteknologi, som Miljø- og Fødevareudvalget har videreformidlet.
Ministeriet forventer at oversende et skriftligt svar rettidigt til Folketinget
og har derfor ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt,” lyder
det i et skriftligt svar fra Miljø- og Fødevareministeriet.
Ammoniakudvalget består af Landbrug & Fødevarer, Danmarks
Naturfredningsforening, SEGES, Dansk Agroindustri og Aarhus Universitet.
Miljø- og Fødevareministeriet er formand for udvalget og varetager
sekretariatsarbejdet.
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