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Opfølgning på anmodning om møde vedr. vandmiljøplanerne 
 

Tilbage til november 2003 hvor du var miljøminister, fremsendte undertegnede en anmodning 

om et møde vedr. Vandmiljøplan III – bilag 1. 

 

Jeg modtog et svar dateret den 22. januar 2004 – bilag 2. 

 

Den 8. august 2003 havde du et indlæg i Jyllands-Posten hvor du bl.a. skrev ”den centrale 

miljøpolitik hænger ikke sammen uden lokal forankring … jeg tilslutter mig gerne dem, som 

efterspørger et kvalificeret grønt modspil”. – Se bilag 7 + 8. (Der er, og har længe været et kvalificeret 

modspil – men jeg efterlyser/savner din tilslutning !?). 
 

Derfor mødte jeg op på mødet, i forbindelse med udarbejdelsen af et landdistriktsprogram, den 

15. september 2005 i Marienlyst på Falster, for der at spørge nærmere til dine dispositioner. 

 

Det undrede mig, som du sagde, at du som miljøminister ikke havde ansvar for 

vandmiljøplanerne, da det ikke var dit ressource område (mener jeg at du kaldte det). Men du 

opfordrede mig i stedet at rette en fornyet henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen. Afhængig af 

svaret ville du så hjælpe mig med, at forsøge at få et møde etableret, forstod jeg.  

 

Som du ser, har jeg rettet henvendelse til både din afløser, Connie Hedegaard og direkte til Skov- 

og Naturstyrelsen – bilag 3 og 4.  

 

Den 4. august 2006 modtager jeg svar på begge henvendelser, men med samme sagsbehandler 

og uden ministerens signatur – bilag 5 og 6.  

Det er årsagen til at jeg, meget imod mine principper, har sendt henvendelsen direkte til 

din privatadresse. Men jeg ser gerne at den får et sagsnr. i dit ministerium. 

 

Jeg håber at du på en eller anden måde kan hjælpe mig med at få klarlagt overfor de ansvarlige 

hvordan de anbringender som fremgår af bilag 1 kan være i overensstemmelse med nugældende 

vandmiljøplaner. Enten ved at være behjælpelig med et få et møde etableret eller tilsvarende. 

(F.eks. støtte og opbakning til et forsøg med grøn rensning af spildevand med tagrør uden 

membran, med civilingeniør John Schmidt som tovholder). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bilag: 

1. Skrivelse til miljøministeren af 30/11 2003 fra Jørn Rasmussen 

2. Svar fra miljøministeren til Jørn Rasmussen af 22. januar 2006 

3. Skrivelse til miljøministeren af 30/7 2006 fra Jørn Rasmussen 

4. Skrivelse til Skov- og Naturstyrelsen af 30/7 2006 fra Jørn Rasmussen 

5. Svar fra Skov- og Naturstyrelsen(1) til Jørn Rasmussen af 4. august 2006 

6. Svar fra Skov- og Naturstyrelsen(2) til Jørn Rasmussen af 4. august 2006 

7. Historiens største bedrageri – artikel i Næstved Tidende den 12/1-1991 af John Schmidt 

8. Befolkningen ført bag lyset … Synspunkt i De Bergske Blade den 15/9-2006 

http://uretten.dk/wp-content/uploads/2012/11/bilag_1_ConnieH_2006_07_30.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2012/11/bilag_2_connie_hedegaard-_Fallit.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2012/11/bilag_3_ConnieH-30-7-20061.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2012/11/bilag_4_SkovNatur.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2012/11/bilag_6_Svar-Skoc-og-Natur.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2012/11/bilag_6_Svar-Skoc-og-Natur.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2012/11/bilag_7_js_orientering_2.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2012/11/bilag_8_De-Bergske-Blade-15.pdf

