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Dansk Miljøteknologi:

HUSK NU AFGIFT PÅ LANDBRUGETS KVÆLSTOF

Skattekommisionen påviste, at en gødningsafgift på 4 kr. pr.kg på landbrugets kvælstofbalance vil
kunne nedsætte kvælstofforbruget i landbrugsproduktionen så meget, at landbruget måske alene ad
denne vej kan leve op til kravene i vandmiljøplanen. Samtidig vil det give et skatteprovenu på
varigt i størrelsesordenen 1 milliard kroner – et beløb, der svarer til skatten på produktionsjord.
Alligevel er gødningsafgiften ikke med i skattepakken. Dansk Miljøteknologi går ud fra, at det
skyldes, at regeringen vil behandle spørgsmålet i forbindelse med oplægget om Grøn Vækst. Her er
hovedformålet netop at skabe et bedre vandmiljø i vores søer, vandløb og indre farvande ved at
nedsætte næringsstofbelastningen væsentligt i forhold til i dag. Næringsstofferne kommer primært
fra spildevand og landbrug, og hvis vi ønsker forandring, skal vi bruge de grønne afgifter på begge
bidrag.
Skattepakken indeholder en forhøjelse af spildevandsafgiften, som vil give et incitament til at rense
spildevandet bedre. Dansk Miljøteknologi er enig i forslaget, men ønsker at påpege, at en stor del af
af spildevandet løber uden om renseanlæggene – ikke mindst på grund af de stigende regnmængder
som følge af klimaforandringerne. En rigtig løsning bør derfor også indeholde en grøn afgift på
dette væsentlige forureningsbidrag.
Dansk Miljøteknologi anerkender, at skattereformen er et skridt i den rigtige retning, fordi den
flytter beskatning fra arbejde til grønne afgifter, som er det mest effektive midel til at reducere
forurening. Danmark har internationalt set et højt niveau for grønne afgifter, men det har også givet
store miljøforbedringer, og det har bidraget væsentligt til, at vi har opbygget en stærk
miljøteknologisk industri.
Derfor opfordrer vi kraftigt til, at en afgift påkvælstof kommer til at indgå i regeringens udspil og
forhandlinger om Grøn Vækst.

Yderligere kommentarer: formand for Dansk Miljøteknologi Jesper Nybo Andersen (29 67 32
15) eller næstformand Leif Bentsen (21 71 38 44).

Dansk Miljøteknologi er brancheforening for 39 danske miljøteknologiske virksomheder, især inden
for vandmiljø og landbrugsteknologier.

