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Forskelle mellem udkast til rapport af maj 2015 og den færdige rapport 

I den endelige rapport er der nogle ændringer i forhold til det udkast, som i juni 2015 blev 

offentliggjort som følge af en aktindsigtsanmodning. Disse ændringer vedrører hovedsagligt 

bedriftsanalysen, og er vist i tabellen. Endvidere er oplysninger og datoer i andre kapitler i 

rapporten blevet opdateret. 

Tabel 1. Oversigt over forskelle mellem udkast til rapport af maj 2015 og den færdige rapport 

Emne Udkast af maj 2015 Endelig rapport oktober 
2015 

Konsekvens for konklusio-
ner 

Fremstilling af 
opgørelsesme-
tode for tysk 
begrænsning af 
kvælstofover-
skud i marken 

Der er ingen korrektion ift. 
udnyttelsesgrad af kvælstof i 
husdyrgødning. 

Der er foretaget en korrektion i 
forhold til udnyttelsesgraden af 
kvælstof i husdyrgødning. 

Alle modelbedrifter kan anven-
de økonomisk optimal kvæl-
stofgødskning.  
Det medfører væsentlig positiv 
ændring for model-
husdyrbedrifter underlagt tysk 
regulering. 

Scenariebereg-
ninger for de to 
tyske delstater 

Der er foretaget kvalitative 
vurderinger af de sandsynlige 
effekter af den tyske regule-
ring. 

Der er foretaget kvantitative 
beregninger for den tyske 
regulering. 

Kvantitative scenarieberegnin-
ger for de to tyske delstater. 

Gyllemængde 
fra malkekvæg i 
model 

Der regnes med en gylle-
mængde pr. årsko på ca. 20 
tons. 

Der er korrigeret til en gylle-
mængde pr. årsko på ca. 30 
tons, da modelbedriften har 
malkekvæg af en stor race. 

En større mængde gylle skal 
afsættes med gylleaftaler, 
hvilket betyder en øget om-
kostning til fosfortilpasning.  
Ændringen har alene betydning 
i det svenske og bretonske 
scenarie, hvor tilpasningsom-
kostningen til fosforregulerin-
gen øges 

Omkostninger 
ved fosfortil-
pasning 

Ingen inddragelse af fodertil-
pasning til reduktion af fosfor. 

Inddraget mulighed for foder-
optimering med henblik på at 
reducere fosforudledningen. 

Omkostningen til fosfortilpas-
ning reduceres. 
Ændringen har alene betydning 
i det svenske og bretonske 
scenarie, hvor tilpasningsom-
kostningen til fosforregulerin-
gen øges  

Udvidelse af 
bedriftsanaly-
sen med Frank-
rig og Polen 

Frankrig og Polen indgår ikke 
pga. EU-domme for utilstræk-
kelig implementering af nitrat-
direktivet, da COWI vurderer, 
at dommene vil medføre væ-
sentlige ændringer i de to 
landes regler. 

For at leve op til Aftale om 
Vækstplan for Fødevarer og 
den nærmere afgrænsning, er 
bedriftsanalysen udvidet med 
Frankrig (Bretagne) og Polen. 

De står mere tydeligt frem, at 
de danske modelbedrifter i de 
fleste beregningsscenarier vil 
få gevinst ved andre landes 
regulering.  
Det er et forbehold, at Polen og 
Frankrig har EU-domme for 
den regulering, der er grundla-
get for analysen. 

 


