
 

 

 

 

 

Svar på to spørgsmål om Nutrients statistics i spør-
geskema og bemærkninger til arbejdet med GNB-
indikatoren for nutrients i SAIO   

Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug 

 

 

 

Jesper L. Bak, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet 

 

 

  



2 
 

Datablad  
Titel: Svar på to spørgsmål om Nutrients statistics i spørgeskema og bemærk-

ninger til arbejdet med GNB-indikatoren for næringsstoffer i SAIO 

Forfatter(e): Seniorrådgiver Jesper L. Bak, Institut for Ecoscience, AU 

Fagfællebedømmelse: Seniorforsker Gitte Blicher Mathiesen, Institut for Ecoscience, AU 

Kvalitetssikring, Centerenhed: Chefkonsulent Signe Jung-Madsen, DCE og specialkonsulent Lene Hege-
lund, DCA 

Rekvirent:  Landbrugsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) 

Dato for bestilling/levering: 07.06.2022 / 14.06.2022 

Journalnummer: 2022-0378902 

Finansiering:  Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret 
myndighedsbetjening” indgået mellem Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri (FVM) og Aarhus Universitet under ID nr. 3.02 i ”Ydelsesaf-
tale Planteproduktion 2022-2025”. 

Ekstern kommentering:  Nej 

Eksterne bidrag: Nej 

Kommentarer til besvarelse: Opgaven er udarbejdet af seniorrådgiver Jesper L. Bak med indhentning 
af input fra relevante forskere fra Institut for Agroøkologi1, Institut for Hus-
dyrvidenskab2 og Institut for Miljøvidenskab3 v. AU: Seniorforsker Ingrid 
Kaag Thomsen1, seniorforsker Christian Friis Børsting2, seniorforsker Tho-
mas Ellermann3, professor Jørgen Eriksen1 og specialkonsulent Mette 
Hjorth Mikkelsen3. 

Citeres som: Bak JL. 2022. Svar på to spørgsmål om Nutrients statistics i spørgeskema 
og bemærkninger til arbejdet med GNB-indikatoren for næringsstoffer i 
SAIO. 3 sider. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer 
og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 14.06.2022. 

Rådgivning fra DCA:  Læs mere på https://dca.au.dk/raadgivning/ 

  



3 
 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket svar 
på to spørgsmål om Nutrients til arbejdet med GNB-indikatoren for nutrients i SAIO samt ønsket eventuelle 
bemærkninger til hovedpunkterne for arbejdet som beskrevet i den medsendte Implementing Act. 
Formålet med opgaven er beskrevet som et behov for kortlægning af udfordringer og muligheder for dansk 
statistiklevering til Eurostat om kvælstofbalancekoefficienter i henhold til udkastet til SAIO-forordningen. 
 
De to spørgsmål, der ønskes besvaret er: 
 
Question1: Please give your views on the proposed timetable for structuring the work on the Implementing 
Regulation on Nutrients. 
 
Question2: Please indicate if you are interested to propose a member for the Discussion Group on 
Nutrients, to address different methodological issues. 
 

Besvarelse 

Vedr. spørgsmål 1 vurderes det, at det er realistisk, at Danmark kan bidrage med de ønskede oplysninger 
til næringsstofbalance-indikator indenfor den forventede tidsfrist, tidligst i 2025. Som der tidligere er påpe-
get (vedhæftet EoV) er det dog muligt, at der vil være behov for målinger, hvorfor et forberedende arbejde 
må iværksættes senest medio 2023, og der må sikres et nødvendigt budget herfor. 

Vedr. spørgsmål 2 vil DCE (Jesper Bak) kunne deltage i en sådan ’discussion group’. Dette vil dog ligge uden 
for rammerne af planteaftalen og fordrer derfor, at der afsættes ressourcer til et sådant arbejde. 

Vedr. kommentarer til hovedpunker for arbejdet som beskrevet i medsendte materiale. Vi har gennemgået 
den tidligere udarbejdede EoV i lyset af det nye materiale og Eurostats kommentarer hertil. Dette har ikke 
medført et behov for opdatering af den tidligere udarbejdede EoV. 
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