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Esben Lunde Larsen (her ved delegeretmøde med Karen Hækkerup og Martin Merrild) n offentliggør i nær 
fremtid en kulegravning af forløbet og konsekvenserne af det dansk eammoniak reduktionsmål på 24 
pct. Foto: Torben Worsøe 

Regeringen snart klar med et svar på, hvordan det helt 
præcist gik til, at Danmark endte med en super-ambitiøs 
klimamålsætning på 24 pct. 

Ved sidste års delegeretmøde annoncerede erhvervs- og vækstminister Troels Lund 
Poulsen en kulegravning af forløbet om det danske ammoniak-reduktionsmål på 24 pct. 

Nu er resultatet på trapperne, og det bliver interessant læsning, antydede Troels Lund 
Poulsen fra talerstolen ved dette års delegeretmøde i Herning onsdag. 
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»Siden sidste år har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sat sig i spidsen for 
et meget grundigt arbejde med at udrede hvem, der fandt på de 24 pct. og hvorfor.  Dét 
emne kommer vi snart til at melde tilbage til i meget klar form,«  fortalte Troels Lund 
Poulsen. 

»Det er ret afgørende, at vi får afdækket fuldstændigt, hvad den beslutning baserede sig 
på, og om Folketinget er orienteret om forudsætningerne for at indmelde de 24 pct.« 

VIL TRÆNGE TIL BUNDS 
LandbrugsAvisen talte efterfølgende med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 
om den kommende udredning. 

Er løbet ikke kørt for det klimamål, uanset hvordan, det blev til? 

»Jeg synes, det er vigtigt, vi får trængt til bunds i den her sag. Hvad gør vi f.eks. hvis 
forudsætningerne ikke har været retvisende? Mit mål er, at vi får en ny dialog med EU-
Kommissionen.« 

»Jeg er meget optaget af at finde ud af, hvad der sker med dansk landbrug, hvis 
målsætningen om en ammoniakreduktion på 24 pct. fastholdes, og vi ikke kan levere. Skal 
vi så til at slå dyr ihjel, eller hvad skal vi? Og er det virkelig den vej, Kommissionen ønsker, 
vi skal gå?« 

KAN STYRKE ARGUMENTER 
Du har før forgæves forsøgt at få ændret den danske målsætning. Hvorfor tror du, 
situationen er ændret? 

»Jeg håber, vores kulegravning kan bidrage til at styrke vores argumentation overfor EU-
Kommissionen. Det afgørende for mig er, at vi finder ud af, hvad den tidligere regering har 
forestillet sig med hensyn til at nå det her mål. Har man for eksempel lagt nogle 
forudsætninger ind om, at landbruget skulle investere så og så meget og reducere så og 
så meget? I så fald er det da vigtigt, at landbruget får kendskab til det.« 

UKENDTE PRÆMISSER 
Hvad er dit succeskriterium? 

»At vi får nogle klimakrav, som vi kan levere på, uden at det ødelægger dansk landbrug, 
Det er dét, vi har brug for. Og så at få trængt til bunds i, hvilke forudsætninger, der har 
været, da den tidligere regering meldte målet ind.« 

 


