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Indlæg ved Erik Ugilt Hansen 
 
Grundlaget for landbrugets rammevilkår er fastsat efter myndighedernes løbende undersøgelser af de 
danske vandløb og vandområder. 
 
Retsgrundlaget for vandløbsmiljølovgivning og administration heraf. 
EU's direktiver. Fiskevandsdirektivet. 14 objektive parametre, B15, N, P, Amm., 0, Temp. mfl. Laksevand, 
karpevand, afløbsvand. Vandløbsmålsætninger. Recipientskvalitetsplaner. Konsekvensberegninger. Årlige 
prøver til opfølgning. Årlig afrapportering om målopfyldelse eller ej. Foranstående grundlaget for VMP1, hvor 
der var krav til samtlige udledere til vandsystemerne. 
 
MM =Miljøministeriet  
MS =Miljøstyrelsen  
SNS =Skov & Naturstyrelsen 
 
Myndighedernes administration. MM, MS, SNS, AMTER og KOMMUNER. 
Myndighederne har ikke brugt det retsgyldige system., men i stedet et selvudviklet faunasystem.  

 Saprobie, l (den bedste forureningsgrad), II, III,IV.  

 Dansk Vandløbs Indeks, DVI, 1,2,3,4,5,6,7(den bedste).  

 Viborgindekset.  

 Dansk Vandløbs Fauna Indeks, DVFI, 1,2,3,4,5,6,7.  
Biologer har strammet systemerne. Dambrugerne gjorde indsigelse. Dette ulovlige roderi har været grundlaget 
for myndighedernes årlige opgørelse til politikere og samfund om målopfyldelse, eller mangel på samme, ved 
samtlige vandløbsstationer og dermed samtlige vandløb og søer i DK fra før VMP1 i 1987. Målopfyldelse før 
VMPI ca. 50%, efter VMP3 i 2006 Ca. 50%. Altså et ubrugeligt system, myndighederne har brugt til 
fastsættelse af alle landbrugets rammevilkår. 
 
Vandkvalitet - Vandløbskvalitet 
Objektive parametre. Fysiske forhold, fald, sten, slyngninger, skygge, bundfældning osv.  
 
Dambrugserhvervet. 

 År B15 t susp total N t total P t Ammonium 

Krav iflg. VMP1  3300  1400 120  

 1991 2025 665 562 77 507 

 1992 1803 -221 538 69 559 

 1993 1566 -55 567 54 572 

 1994 1385 -1337 328 48 549 

  
 
Hvor har Axelborg, Dansk Landbrug og Skejby været?  
I Landbrugsraadet, LR, i 1992. Pelsdyrkasket og dambrugsindsigt. LR opdelt i Primærsekt. og Brancher. 
Rammevilkår til diskussion fra 1993 til 2009. Forst forståelse og opbakning i 2004. Peter Thomsen 
udslagsgivende.  
Peter Paghs responsum bestilles i sept. 2004. Afleveres til Dansk Landbrug febr. 2005. Skulle skjules! Jeg var 
skræmt. 19 belastende konklusioner for Miljøministeriet. "At Miljøministeriets informationer til Kommissionen 



om den danske gennemførelse af Fiskevandsdirektivet må anses for vildledende og i flere tilfælde for usande". 
Brugen af responsummet. PG — Connie Hedegård, lovede skriftlig tilbagemelding. Peter Gemælke, Henrik 
Høgh, Br. Schack, Carl Age Dahl, N.P. Nørring?, mødes med SNSs ledelse. Utilfredshed i ØP-udvalget. Møde 
mellem ØP og SNS, Hans Henrik Christensen, Marianne Thyrring og Anna Marie Rasmussen. En ynkelig affære. 
Referat. Efterfølgende indstiller LR´s top, at responsummet ikke skal bruges offensivt over for SNS, ej heller 
over for medlemmer, politikere og medier. Responsummet ulmede og i sommeren 206 blev det diskret lagt på 
hjemmesiden. 
 
Vandplaner, Grøn Vækst og Randzoner. 
Efter 3 VMPer blev amterne nedlagt i 2006. Kommuner får ansvaret. Nye Miljøregioner med "gamle" 
amtsansatte skal lave Vandplanerne helt uden orientering af politikerne. 2-3 Sr. Nu lidt urealistiske 
konsekvensberegninger. Videre på gamle målsætninger med samme faunasystem som grundlag. Herefter Grøn 
Vækst, ingen kommentarer. Og sidst Randzonerne, som jeg heller ikke vil kommentere her, da I selv kender nok 
til den faglige og juridiske uredelighed. 
Persongalleriet:  
SNS: Hans Henrik Christensen, Anne Marie Rasmussen, Marianne Thyrring, Helle Pilsgård, Søren Kjær mfl. har 
været nøglepersoner og vidende om den ulovlige administration og manglende orientering af politikerne. 
Connie Hedegård og Troels Lund Paulsen er velvidende om det, men har intet meldt tilbage. LR: Peter 
Gemælke, Henrik Høgh, Brockenhus. Schack, lb Jensen, Carl Age Dahl, Niels Peter Nørring har været 
nøglepersoner i beslutningerne. L&Fs nuværende ledelse er også grundigt orienteret om emnerne, men de 
fleste bar intet forstået og derfor lukket sig selv inde. Ledelse og bestyrelse i Kopenhagen Fur bar været 
orienteret og forstået ulovlighederne og de uhyggelige konsekvenser for bønderne, men de bar talt for "døve 
øren". 
 
Vendepunktet. "Kejserens Nye Klæder"  
Fejler vores vandmiljø noget? 2 grupperinger, Agerskovgruppen og Bæredygtigt Landbrug. Hvorfor hjæIper 
indsatsen ikke?, men i stedet strammere rammevilkår. Man spørger i Øst og Vest, hører på konsulenternes 
fortvivlelse, hører på bøndernes fortvivlelse, ser i Tyskland og andre steder, finder ud af der er noget galt jagter 
politikere og ministre osv. Randzonedebat og mode med Venstre. Og nu er vi her. 
 
Konsekvenserne for landbruget og samfundet. 
Den ulovlige miljøadministration bar medført uhyggelige økonomiske og menneskelige konsekvenser. 
Landbruget er blevet pålagt byrder/ekstra omkostninger i form af krav om ekstra jordtilliggende, ændrede 
mark og gødningsplaner med mindre N, efterafgrøder, påførte skader ved ændret vandløbsvedligeholdelse, 
udbytte nedgang, mindre animalsk produktion og meget mere. Endvidere tab af tusindvis at arbejdspladser. Alt 
sammen årlige skader for milliarder. Samfundet/kommunerne skal i de kommende bruge mange milliarder på 
vandløbsrestaurering. Dette også på grund af myndighedernes ulovlige målfastsættelse at vandløbene. Kun få 
kommuner og borgere er klar over de vanvittige omkostninger. Og det er for øvrigt umuligt de fleste steder at 
nå målene! 
 
Og der er så godt som ingen miljøforbedring, måske nærmest tværtimod. 
 
Konklusion.  
Danmark miljøpolitik er gennem de sidste 25 år blevet bestemt af en gruppe embedsmænd i Miljøministeriet 
og amterne. Denne gruppe bar koldt og kynisk sat deres egen dagsorden og selv vurderet hvad de mente, 
folketinget skulle orienteres om. 
Ingen minister, intet folketingsmedlem, ingen borger vil finde sig i at blive dømt på grund at ulovligheder 
begået af et embedsmandssystem der om nogen har forpligtigelsen til at administrere efter Dansk og EU 
lovgivning. 
Det vil jeg som landmand og alle andre landmænd heller ikke. 



Landbrugets dårlige image og forarmede rammevilkår hænger næsten udelukkende sammen med de falske 
resultater embedsmandssystemet bar givet politikere og samfund om Danmarks "dårlige" vandmiljø ved at 
undlade at anvende de lovgivne parametre til målfastsættelse og kontrol af fastsatte målsætninger. 
 
Fakta er, at den danske natur og det danske vandmiljø i dag har det fantastisk godt !  
Høringen på Christiansborg i september om den 6. rammebetingelse for Landbruget, Randzonelovgivningen, 
var endnu en øjenåbner for det falske målesystem — flere krav am N-nedgang til landbruget kom det fra flere 
"eksperter", selvom N ingen indflydelse har på resultaterne fra myndighedernes målesystemer ved 
vandløbene. (Faunasystemet). 
 
N bar måske lidt indflydelse på de indre danske farvande, men her bar myndighederne ej heller et troværdigt 
måleprogram, der kan bruges som dokumentation for noget negativt om landbrugets produktion. 
 
Hvis tingene skal ændres i positiv retning for den danske primærproduktion, om end det for de fleste er for 
sent, er det nødvendigt, at alle Landbrugets organisationer, primærdel og brancher, står 100% sammen og 
forlanger, at erhvervets rammevilkår fuldstændig skal vurderes og reguleres efter gældende lovgivning fra EU 
og DK og bygge på et fagligt og juridisk korrekt grundlag. 
 
Det er beklageligt, at landbruget på miljøområdet har haft en inkompetent politisk og administrativ 
organisation, der ikke opdagede myndighedernes ulovligheder. 
 
Men det må ikke blandes sammen med, at myndighederne har overtrådt alle gældende spilleregler mht. 
fastsættelse af rammevilkår for landbrug. 
 
Hvis landbrugets ledelse selv havde været klædt på i 1980erne eller havde lyttet til faresignalerne fra 
begyndelsen af 1990erne, havde landbruget i dag været en solstrålehistorie i dansk erhvervsliv og vi havde haft 
en velkonsolideret primærproduktion, der ville have været international konkurrencedygtig 
 
Forslag til tiltag: 
Vurdering: Hvis myndighederne havde fulgt gældende spilleregler, havde det samlede landbrug mere end 
overholdt samtlige krav VMP1, VMP2 og VMP3 allerede i 1997. Og der havde ikke været behov for flere tiltag— 
måske nærmest lettelser 
 
Derfor har det samlede landbrug besluttet: 

 at fra 2013 laves markplaner ud fra kriterier gældende i 1997. 

 at areal pr DE skal være det samme i 2013 som i 1997. 

 at konsulenter igen mere skal bruges til det, de er uddannet til, at være faglige sparringspartnere for 
danske landmænd og ikke kun bogholdere for ulovlig miljølovgivning. 

 at der skal rejses et erstatningskrav mod staten for de ulovligheder miljøministeriet har påført den 
enkelte landmand. 

 
Når Folketinget har fået renset ud i miljøministeriet og der er ansat faglige, juridisk kompetente og troværdige 
personer folketinget kan stole på, er de samlede landboorganisationer hurtigt parat til at genoptage et 
samarbejde, hvor målet er en lovgivning, der er faglig juridisk og økonomisk korrekt. 
 


