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Bilag 8.2 Sekretariatets indstilling til HB vedr. forslag fra DN Lyngby-Taarbæk 
 
Indstilling 
Det foreslås, at HB anbefaler, at REP stemmer nej til forslaget.  

  

Redegørelse 
Hans Nielsen uddyber sit forslag med henvisning til L&F og DNs udspil: ’Fælles løsninger – for 
natur og landbrug’. 
 
Det er vurderingen, at Hans Nielsens forslag hviler på en forkert præmis, og evt. også en 
misforståelse af udspillet.  
 
Når det gælder udspillet vedr. kategori 2-natur lægger det ikke op til en evt. slækkelse i 
beskyttelsen heraf med den begrundelse, at naturkvaliteten er lav. Det lægger op til at få udredt, 
hvordan der evt. kan indføres differentierede ammoniakkrav til kategori 2-natur, hvor kravene bliver 
afhængige af arealets naturkvalitet.  
 
I praksis vil det sige, at DN vil gå ind for, at nogle naturområder i kategori 2 skal beskyttes bedre, 
og andre måske mindre ifm. en husdyrgodkendelse. Mao. en mere individuel vurdering. Dette kan 
være med til, at mindske belastningen, både i det ene og det andet tilfælde hurtigere end i dag. 
Det grundlæggende udgangspunkt er tålegrænserne ifht. ammoniak. Grænser der efter udspillet 
iø. er blevet skærpede.  
 
I forlængelse heraf skal det bemærkes, at udspillet hviler på princippet om, at det er et samlet 
udspil. Det er ikke et katalog af idéer, der kan plukkes i. I udspillet slår L&F og DN da også fast, at 
dets 4 forslag vedr. ammoniak skal ses som en samlet indsats, der skal gennemføres samtidigt. 
Skulle det ske at beslutningstagere fravælger et eller flere punkter fra udspillet, kan DN ikke bakke 
det op.  
 
For det andet er det et udspil, hvor L&F og DN sammen har fundet et samlet sæt af muligheder til 
at give naturen mere plads, og samlet set vil kunne bidrage til at nedbringe 
ammoniakbelastningen. 
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