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Det er ufatteligt, sa meget suppe der
kan koges pa den landbrugspakke.
Det vi oplever nu er jo, at politikerne
er ved at finde ud af, at der raaske findes andre sandheder, end dem som
vores universiteter og forskermiljoer beregner sig frem til.
Hvor er medieverdenen henne 1

travlt med at finde baret i suppen
end at afslore, at det er selve suppen,
der er naeringsfattig.
Den bardt provede Eva Kjer Han
sen (V) vil ga over i bistorien pa
samme made som Gorbatjov, der
troede, at ban kunne redde kommunismen ved at modernisere og reformere den.

Der ma nu godes mere, og der skal

Slamfabrikker
Det er jo ikke det, der kommer ud
af landbrugets drsenror, der er problemet. Det er derimod alle de store

centrale rensningsanlaeg (jeg kalder dem slamfabrikker), der er opfort i de seneste artier.

males en masse over bele-landet.

Mere end 90 procent af vores spil-

Men den til enbver tid siddende mil-

devand garnudenvej. Enmasse kloakering/rorlsegning bar det medfort. Dimensioneringen ville blive
alt for kostbar, bvis denne rorlaegning skulle bandtere vandm«ngderne ved kraftigt nedbor, derfor

jominister sidder stadigv$k tilbage
som en anden solkonge og bestemmer, via lovpligtige godningsplaner,

al det her? DR er jo som s®dvanlig

hvor meget gedning/nffiringsstoffer

ukritisk mikrofonholder for de fal-

landbruget ma tildele deres afgroder. Det er jo llge sa skort, som bvis

ske miljoprofeter. Men sygdommen
bar nu ogsa bredt sig til Berlingske,
der med tre journalister bar mere

ge erbvervsliv skulle optimere deres
1)

produktion.

erbvervsministeren skulle udstikke

retningslinjer for, bvordan det ovri-

ma overlob accepteres.
Med jsevne mellemrum medforer
det noget frygteligt miljosvineri og

busdyr ma af og til lade livet, da de
ikke sa nemt kan flygte, da de er indbegnet i de lavtliggende graesningsarealer, bvor spildevandsoverlobene ofte ender.

Men det vaerste er dog, at spildevand i dag kun bar en bebandlingstid pa ca. to degn med unodig C02
forbrugende energi til folge. Mange
stoffer bliver i dag udledt til det ma
rine miljo, som vi slet ikke bar styr
pli, men det kommer altsa ikke fra
landbrugets draenror.
Eva Kjer Hansen bar ikke fjernet
anklagen mod nitrat/landbruget,
men bun bar bjulpet det pa vej pa

samme made som Gorbatjov l^alp
til med at fa afsloret kommunismen

kynisme.

1) Derfor kan det kun gå for langsomt med at få udfaset ”Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om
plantedække”.

1)= Samme læserbrev blev bragt i LF-Folketidende, hvor sætningen var medtaget

