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Vordingborg Kommune 
Fagsekretariat for Miljø  
Østergårdsstræde 1A 

4772 Langebæk 

 

Mandag 8/2-2010 kl. 8:30 

Giv naturen en chance 

Dagsorden 

 
1. Præsentation 

2. Baggrund for mødet – Plan21 borgermøder 

3. Gennemgang af Definition af begreber 

4. Præsentation af rodzoneanlæg mv med overhead/powerpoint v/John Schmidt 

5. Niras notat af 21. august 2009  

6. Forslag til de folkevalgte/miljøudvalget i samarbejde med Niras/forvaltning 

7. Fremtiden 

8. Evt. 
 

Masnedø 7/3-2010 

Mødedeltagere:  

Miljøchef Peter M. Kristensen (PM) 

Biolog Liane Lohse, Niras biolog og rådgiver for kommune (LL) 

Biolog Ivan Hrubenja, biolog og miljøsagsbehandler (IH) 

Civ. ing. John Schmidt (JS) 

Borger i kommunen Jørn Rasmussen (JR) 

 

Referat 
Efter en kort præsentation af mødedeltagerne kom JR ind på baggrund for mødet med henvisning til PLAN 21 hvor 

der bl.a. på side 33 står ”Sikre bedst mulig rensning af spildevand med mindst mulig ressourceforbrug”. Ligeledes 

henvistes til manglende integration af skrivelse om ”Bemærkninger og ideer til Planstrategien …” af 17/12-2007. 

Et møde med deltagelse af alle mødedeltagere minus LL blev afholdt den 16/6-09, men det lykkedes ikke at komme 

til bunds i problemerne, så et møde hvor NIRAS deltog blev bragt på banen.  

Direkte spurgt om forløbet indtil nu svarede PM, at han var pisseirriteret over at borgmesteren fik en kopi af vores 

korrespondance, da det føltes som en form for pres. Det var ikke forbudt at komme med gode ideer, men derfor 

kunne JS og JR ikke forvente at få særbehandling. Det havde i det hele taget været svært at finde et tidspunkt hvor 

alle kunne.  PM pointerede at der i nuværende spildevandsplan ikke var noget til hindring for at lave grøn rensning. 

JR henviste til problemet med at det ikke alene var mulighed for grøn rensning, men nok så meget at man forsatte 

med at udbygge tilslutningen til centrale rensningsanlæg. 

 

LL sagde at den nuværende rensningsmåde var gammel, afprøvet og driftsikker, men i det åbne land er der mange 

andre muligheder – ca. 6.000 ejendomme står for tur. Kender grøn rensning - er uddannet biolog. Det var vigtigt at 

begrænse udledning af Nitrat fordi der altid var Fosfor til stede i de indre danske farvande. Men det er kendt viden at 

der er udledt for mange næringsstoffer inden vandmiljøplanerne trådte i kraft. 

Når biomasse fra JS’s rørskove og i øvrigt skal nedbrydes skal der bruges ilt, og iltdelen i Nitrat udnyttes kun når alt 

fri ilt er opbrugt, derfor vil rørskove være en trussel overfor levende dyr i maritimt miljø. 

 

JS var meget uenig, i det han oplevede noget andet i de godt 20 år han har lavet fuldskalaforsøg. JS foreslog et møde 

med LL hvor der var bedre tid til at gå i dybden. 
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JR nævnte ved underskud af Nitrat i havmiljøet ville blågrønalger forsøge at fiksere kvælstof fra luften.  

 

LL mente ikke at blågrønalger kunne bruges som en indikator for tilstanden af kvælstof i havmiljøet, og at 

makronæringstofferne Nitrat, Fosfor og Sulfat skal være til stede for at organisk stof kan dannes, men jo mindre des 

bedre, det vil gi’ en biologisk diversitet og et miljø i balance. Altså jo flere næringsstoffer des mere ubalance. 

 

IH understreger at det er staten der laver vandmiljøplaner som kommunerne skal efterleve, herunder at nedbringe 

forskellige stoffer til en given procentdel.  

I vil nu have afprøvet jeres teori som stritter imod alle naturvidenskabelige uddannelser og udleder mere kvælstof til 

kystvandene. Men vi fra kommunen ser gerne at i kommer med en ansøgning, fordi der er klare retningslinjer fra 

myndighederne om projekter der ikke er typegodkendt. 

Både kvælstof, fosfor organiske - og miljøfremmede stoffer udledes i øjeblikket fra centrale rensningsanlæg, da de 

ikke helt kan fjernes. 

Men vi fra kommunens side vil konstruktivt bruge de her møder til at se hvordan vi kan udnytte Johns teorier og få 

dem afprøvet i praksis. By- og Landskabsstyrelsen ser gerne fremme af pilotprojekter og har udstukket klare 

retningslinjer for sådanne. Prøv at justere jeres fremgangsmåde således at vi kan få kommunen til at tage imod jeres 

tilbud.  

 

JS Debatten de sidste 20-25 år har ikke været saglig men politisk, det er aldrig bevist at Nitrat som enkeltstof er 

skadeligt for vandmiljøet, det har jeg erfaret med mine forsøg. Kan dokumenteres med egne billeder og suppleres 

med satellitbilleder.  

 

LL Hvordan vil du bevise det. Du sammenligner æbler og pærer. Det kræver jo destilleret vand, da der altid vil 

findes stoffer i naturen der sløre forsøget. Du har lavet mange forsøg hvor mange analyser har du. Jeg tror ikke på at 

staten og EU bruger mia. af kroner på at rense vores spildevand (herunder fjernelse af Nitrat) hvis det ikke var 

nødvendig. For 30 år siden var der ålegræs tæt ved land. Det er der ikke længere, de er nu bl.a. forskubbet af 

næringsstofferne der er omdannet til tagrør. John du kan ikke bruge naturen til at lave et forsøg. Det der sker er, at 

nede i bunden er der fosfat og fosfor, når du så har planterne er det lige meget hvor meget Nitrat du tilfører for 

fosfaten mangler. 

 

JR – Liane du snakker om at vi skal se fremad, jeg tror at dig og JS skal aftale et møde.  

 

LL Nej (til et møde) - Det er faktisk meget vigtigt at man forstår hvordan naturen reagerer når man begynder at 

komme ud med sådanne postulater. Men den spildevandsplan der nu foreligger vil tage imod alternative løsninger 

med kyshånd. Det vigtigste er at de opfylder de krav der er angivet. Der er opgivet renseklasser som Ivan skeler til 

når han skal godkende anlæg. Ved ikke typegodkendte anlæg skal kommunen have tilstrækkelig bevis for at de 

overholder kravene. Der skal laves nogle målinger der kan dokumentere at kravene kan overholdes. 

 

JR Ivan var inde på tidligere, at vi skal overholde lovgivningen. Men vores dilemma er at vi krænker miljøloven, 

fordi at det hele hviler på en forkert teori og misbrug af ressourcer. Det er også det der er vores ærinde. Vi kan ikke 

bare fortsætte og lukke øjnene for det der er forkert.  

Den korteste vej fra lokumstønden til planterne er det ideelle.  

Det gør vi jo netop ikke i øjeblikket, vi går en besværlig vej over de store rensningsanlæg, bruger energi og dermed 

udleder CO2 og så ellers ud på markerne med slammet. Vi er bestemt en stor stor kritiker af det som i gør. Så kan i 

godt åbne en kattelem for os (med en alternativ grøn rensning). Men det kører jo inde i hovedet på os, at det er 

forkert det der virkelig betyder noget. Vi opfatter lovgivningen sådan at vi skal bruge den rensningsmåde der bruger 

så få ressourcer som muligt. 

 

IH: Vi har tidligere forklaret hvilke muligheder vi har som kommune, men vi har bestemt ikke mulighed for lave et 

lobbyarbejde overfor lovgivningen – dvs. Miljøministeren 

 

JS. Som jeg tidligere har udtalt har alle vandmiljøplanerne de sidste 20-25 år ikke været saglige men politisk, det er 

aldrig bevist at Nitrat som enkeltstof er skadeligt for vandmiljøet, 

Der hvor der kun udledes Nitrat er vandet jo rent. Miljøstyrelsen skal bruge over et år for at bevise, men svarer 

alligevel undvigende. Jeg kan bevise at der hvor der udledes kloakvand (Fosfor) er alle algerne, men der hvor der 

udledes vand fra landbrugsarealer (Nitrat) er vandet rent. Det kan ikke bortforklares. 

 

LL Jo det kan det godt. Du sammenligner æbler og pærer. Du sammenligner 2 forskellige ting. 

Fra kloakledninger er stofferne blot på et højere niveau, men både Nitrat, Fosfor og organiske stoffer udledes også 

fra landbrugsarealer. John du siger at have lavet mange undersøgelser, men har du også taget analyser. Det her er 

selvfølgelig meget politik, men jeg nægter ganske simpelt at tro på at EU og den danske stat vil bruge så mange 

penge og faktisk også begrænse dansk landbrug måde at agere på, hvis det kun var politik. 
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PM. Jeg synes den her diskussion er helt ude i hampen. Vi vil gerne tale om jeres metoder og at det bliver brugt i 

vores kommune, men jeg vil ikke acceptere en diskussion hvor vi skal være bølgebryder i forhold til et politisk 

system.  

Vi har et sæt lovgivning som vi skal leve op til. Og vi vil ikke bruge tid på at diskutere med jer om den ene teori er 

mere rigtig end den anden. Det fører ikke til noget som helst. Den kamp må i tage med de øvrige myndigheder. Det 

er tidsspilde at tage den diskussion her – fuldstændigt.  

Lad os bruge tiden på hvordan vi kan imødekomme jeres ide i Vordingborg kommune helt konkret. 

Vi vil ikke være bølgebryder for at jeres teori skal være med til at vælte alt det som man anser for at være rigtig i 

DK og hele EU. 

 

JS Hvis det skal væltes, så er det ikke Vordingborg kommune der skal have et skub i den retning, så er det samtlige 

kommuner der skal have et skub. 

 

LL Der skal nok et større forskningsarbejde til at lave det modsatte postulat.  

 

JR Altså Peter du kan godt forstå vores problem, vi prøver også at overholde miljølovgivningen, du har forstået 

vores budskab ikke – Kunne i dog så ikke have skrevet lidt mere om grøn rensning i den kommende plan, det må i jo 

godt gøre ifølge Miljøstyrelsen. 

 

PM: Nu holder vi lige. Vi har lavet en plan der lever op til gældende lovgivning, vi har ansat ekstra personale fordi 

vi nu skal ud i det åbne land – det er en kæmpeopgave. Der har vi taget de løsningsmodeller med som der 

overhovedet er. Den foreliggende mistroiske tone du lægger på bordet kan vi bare simpelthen ikke leve med. Vi har 

en helt åben spildevandsplan og vores opgave er at gennemføre det der skal til. 

 

JR: Mistro – vi bygger på saglighed i det vi siger - det er ikke mistro. Det er frustration over at sagligheden ikke har 

højere prioritet. 

 

LL Jørn du skal forstå at spildevandsplanen i forvejen er monstertyk. Selvfølgelig kunne man godt have beskrevet 

nogle grønne løsninger, men problemet er at en sådan plan holder en årrække. Problemet her er, at beskriver man 

nogle faste løsninger, så binder man sig fast. Der sker jo en kæmpe udvikling på det her område og det er et område 

i vækst. En plan er en advarsel om at nu kommer vi og pålægger nogle ting.  

Det planen rummer, er det åbne land hvor alle løsninger ligger åbne. Ud over en biologuddannelse har jeg en 

miljøjuridisk uddannelse, og nej, det der bliver lagt op til her, strider ikke imod lovgivningen. Der er måske nogle 

løsninger der er bedre end andre, sådan er det. Kommer I med nogle konkrete projekter ville man være så positive, 

fordi det koster rigtig meget at kloakere i det åbne land. Centrale rensningsanlæg har den fordel at kommer der ny 

viden er der mulighed for at skrue ligeså meget på processerne som i laboratorierne. Men der er ejendomme der 

ligger så øde at det ikke kan betale sig at tilslutte dem til kloaknettet.  

 

JS Det har jeg et eklatant eksempel på. Byen Basnæs ved Dybsø fjord kom ikke med på Næstveds renseanlæg. Hvis 

kloakvandet fra Basnæs bliver ledt hen og ud igennem den nærliggende tagrørsskov kan rensningen klares uden 

tilførsel af energi uden pumpeledning til Næstved og uden spild af tusindv…  

 

LL Jamen det er det der gør naturen så fantastisk, den rydder op efter os konstant.  

 

JS Jamen hvorfor skal vi så ikke udnytte det. 

 

LL Problemet er at vi ikke alle sammen kan udlede på den måde, og det er også meget ukontrolleret. 

 

JS Jamen vi kan lave nogle forsøgsprojekter som viser. 

 

LL Kom med dem 

 

JS Det har jeg gjort. Næstved kommune sender det til Miljøstyrelsen i Nykøbing. 

 

LL Det er så Næstved kommune. Kommer der en ansøgning her vil vi kikke på det meget positivt – ingen tvivl om 

det. 

 

JS Nu er det nævnt som et eksempel. Det blev så forkastet af Miljøstyrelsen, anket til Naturklagenævnet og afvist 

med den begrundelse at den ophobning af de stoffer der kunne ske i den rodzone kan være skadelig.  

 

LL Det kan den måske også. 

 

JS Den kan da ikke være mere skadelig end de stoffer der bliver ledt direkte ud i fjorden. 
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LL Man kunne vælge en anden løsning som Pilerensning uden afledning. Kloakering er hammerdyrt og det er ikke 

særligt attraktivt for nogen, men det er en gennemprøvet metode. Men kom med alternative løsninger, der vil blive 

set positivt på dem. 

 

JR Nu er i begge to biologer og det er som om at det er den holdning der gældende, og vi lever i et demokrati. Så det 

skulle være som pokkers om ikke der var andre end biologer der kunne have en ide til det her. 

Kan vi så nå frem til at der skal åbnes op for så meget som muligt for alternative løsninger. Om det så er tilfældet i 

virkeligheden kan jeg ikke her helt gennemskue.  

IH Der er piv åben, det er der. 

 

JR Det er så noget nyt. Alle de andre gange vi har prøvet, har vi fået en kølle i hovedet. 

 

LL Har du sendt et projekt. 

 

JR Jamen det har vi da. Der hvor jeg selv bor for ca. 15 år siden. 

 

IH Nu får i så udleveret materiale på hvad et konkret projekt skal indeholde for at kommunen kan behandle det. 

 

JS Det er netop det jeg har gjort. Jeg har gjort alt det arbejde som du forlanger der, og jeg har set resultatet og det er 

lig nul! 

 

LL Problemet er at det ikke ligger her i kommunen. 

 

JS Hvordan skal jeg forholde mig til alt det i forlanger af mig som en ældre mand, skal jeg ud at lave projekter rundt 

omkring i jeres kommune. Al min saglighed er bremset politisk. Derfor må jeg nu bruge min tid på at påvirke 

politisk for at ændre den strategi som Miljøstyrelsen kører og som forarmer vores land. 

 

LL Vi er bundet af hvad staten beslutter, og det er det her også et udtryk for. 

 

JS Det er vi også klar over, og det har vi også fået at vide hele dagen indtil nu, og mange andre har det på samme 

måde. Men det kan da ikke nytte noget, hvis det er en helt anden teori der skal frem, så vi kan gi’ landmændene al 

den gødning som de har brug for. Det er det jeg vil vise her med mine billeder. Der hvor der bliver gødet frit er 

vandet rent. 

 

JS Alle steder hvor der er forurening med kloak er der også tagrør i de indre danske farvande. Tagrørsområdet er 

lige nøjagtig tilpasset den mængde forurenet kloakvand der udledes. Den værste forurening i Dybsø fjord var i 1987, 

hvor mågerne kunne gå på blågrønalgerne og spise døde fisk. Ved at lade vandet løbe direkte ud i Dybsø fjord via 

gravede grøfter har det været medvirkende til fjordens forurening i 1987.  

Strandsø bag tagrørskoven. Kostræde Banker - 2 trixtanke bremses af tagrør i stedet for direkte udledning. Det 

passede ikke Vordingborg kommune. Blev nedlagt med en regning udskrevet til mig til følge, som dog aldrig er 

betalt. 

Svinø By havde direkte afløb til fjorden, men med en grøft bag tagrørene hvor vander stod en ½ meter højere, blev 

kloakvandet også her renset. 

 

LL Mange af de kystnære arealer er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Nu bliver jeg bekymret, Jeg har jo også 

lavet rigtig meget spildevandsrensning på offentlige anlæg. I husspildevand er der rigtig mange bakterier og man 

kan blive syg ved berøring. Derfor må tagrørerne spærres for offentlig adgang. Hvis det nu havde været en beskyttet 

strandeng, havde det været en katastrofe ud fra en naturbeskyttelses synspunkt, fordi der har du udelukkende en 

plantetype nemlig tagrør og den er kun interessant for rørhønen og fortrænger alle andre dyrearter. Ved natur 2000 

direktiver som beskytter padder mv. kan det overrule sådanne løsninger. 

 

JS Ved Svinø Camping med 500 campingvogne om sommeren, blev spildevandet ligeledes hævet en ½ meter bag 

tagrørsskoven og ledt igennem. Forurening i den del af fjorden kunne kort tid efter ikke registreres. Det er det jeg 

lægger vægt på. 

 

LL I dag er fjorden faktisk ikke ren, der skal foretages yderligere tiltag. 

 

JS Møllekrogen 4 ha tagrør. 

 

IH Ved de her løsninger har vi fremover et andet biologisk problem. Kystvande indenfor 1 sømil fra landets yderste 

grænse skal også opfylde miljømålene. På dine billeder er der op til flere meter tagrør som ikke er noget vand. Så er 

det et nyt habitat og så kan det konflikte med andre regler. 
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LL Miljømyndighederne står til mål for om vores børnebørn også har et rent miljø. Så vi skal have noget vi kan 

måle inden det bliver fortyndet. 

 

JS Det fremgår på dette billede. Efter gennemsivning af 100 meter tagrør samles vandet i et dræn på tværs af 

rørskoven hvor det ellers normalt bliver udledt. Vandet bliver så samlet i en tud, hvor målinger kan foretages. 

Nedsænkningen af Nitrat var 60-70 pct. Tilledningen af fosfor var meget lav så reduceringen var tilsvarende 

begrænset. Men jeg kunne drikke vandet ved udløbet, som Fladså kommune ikke tilsvarende kunne fra deres 

renseanlæg. 

 

JS - LL kunne vi ikke forsætte en anden dag med at får afklaret nogle af de her ting 

 

LL Man kan aldrig vide jeg er en travl dame. 

 

JS Jeg spørger bare om du er interesseret i andre alternativer. 

 

LL Du skal ind og ændre ved min grundholdning om hvad der er biologisk rigtigt. 

 

JS Nej vi skal have ændret den politik der styrer din grundholdning. 

 

JR Jeg oplever ikke at John´s tagrørsskove giver problemer for dyrelivet. 

 

JR Jeg håber at i forstår lidt af vores frustration, og kan blive enige om at den bedste måde at rense spildevand på er 

den mest direkte vej fra tønden til planterne. Er det ikke noget i kan tage med jer, frem for at benytte den 

højteknologiske omvej over centralrenseanlæg. 

 

LL Der er ingen omkring dette her bord der ikke er positiv indstillet for jeres løsning. Men det kræver en konkret 

ansøgning og en konkret grundejer eller en gruppe af grundejere. Og du har fuldstændig ret i at jo kortere vej fra 

forureningskilden til rensningen des bedre og billigere. 

 

JR Det jeg nok vil gøre nu er at lave et referat som jeg vil sende til jer, som i kan sige god for og evt. komme med 

kommentarer til. Derefter vil det så muligvis blive sendt til Miljøudvalget – men PT ved jeg det ikke. 

 

JS Hele energispørgsmålet og CO2 udledning kom vi ikke ind på, men er også meget afgørende i vores 

spildevandsrenseløsninger. 

 

Mødet sluttede kl. 10:00 

 

Punkt 3 i dagsordenen nåede vi ikke, derfor sendte undertegnede en mail til mødedeltagerne den 10/2-10, hvor der i 

"Definition af begreber” var markeret 9 punkter, som man kunne kommentere inden 8 dage.  

Vi var enige om punkt 3) Ved at indrette os således at affaldet benytter den korteste vej til planterne bruges færre 

ressourcer Miljøloven § 3 stk 2 2) efterleves. 

Der er ikke indløbet nogen kommentarer, så jeg går ud fra at vi også er enige om de øvrige 8 punkter. 

 

Referant:  

Jørn Rasmussen  

Pileallé 5,  4760 

mob: 40642188 

mail: jornras@gmail.com  


