To beslutningsforsiag til BaeredygtigtLandbrugs generalforsamling den 1.
marts 2017:

1) Folketinget udstederlove, der forudsaetter, at nitratkvaelstof er skadeligt Idet
marine milj0. Men efterflere artlers Indsatsfor at reducere udledningen af denne
kvaelstofforbindeise ses Ingen verificerbar dokumentatlon for, at det har gavnet det
marine milj0 - tvaertimod.

Tesen om, at nitratkvaelstofer skadeligt i det marine milj0,er grundlaget og selve
arsagen til mange milj0love, herunder "Lov om jordbrugets anvendelse af g0dningog
om plantedaekke", som griber voldsomt ind i landmandens dispositionsret.
Derfor opfordrer BL's generalforsamling regeringen til, at et kontrollerbart

landbrugsomrade fritages for at vaere underlagt restriktionerne i"Lov om jordbrugets
anvendelse af g0dning og om plantedaekke", frem til en mere sikker viden om

nitratkvaelstofs indflydelsepa det marine milj0er tilvejebragt.
Iden forblndelse henvfses tilNItratdirektlvets bflag 1 (1991), hvor af kanuddrages f0igende jf. punktA2 og
punktB2.'

2) Hvis regeringen ikke vil udpege et kontrolomrade henstillergeneralforsamlingen
bestyrelsen i BL som f0rste prioritet, at bede Milj0-og F0devareministeriet om at
fremskaffeverificerbar dokumentation (svarende til et fuldskalafors0g) for, at
nitratkvaelstof isoleret set er skadeligt for det marine milj0.

Arsagen til anmodningen er, at detnuvaerende 0nske om at begraense udvaskningen
af kvaelstof bygger pa en totalkvaelstofbalancemodel, der bade strider imod
naturlovene og aldrig har vaeret offentliggjort og godkendt i Internationale
videnskabelige tidsskrifter.
Masned0 30. januar 2017
J0rn Rasmussen

' Ved kortiaegningen af hvorvldt naturlige ferskvandssoer, andre ferskvandsomrader,
flodmundinger, kystvand og havvand er

eutrofieret eller i naerfremtid kan bliveeutrofieret skal der tages hensyn til den nyeste viden om
kvaelstofforbindelsers adfeerd i miljeet (vand og jord).
BILAG I

KRITERIER FOR KORTL/EGNING AF DE I ARTIKEL3, STK. 1 . OMHANDLEDE OMRADER

A.Vedkortlsegning af vand som omhandletiartikel 3, stk. 1 , laaggesbl.a . f0lgende kriterier tilgrund:
1) hvorvldt det ferske overfladevand, Isaer overfladevand , der bruges ellerer beregnet til at blivebrugttil
indvinding af drikkevand, indehqlder en h0jere nitratkoncentrationend den, der er fastsat i direktiv75 /440 /E0F,
eller kan kommetilat indeholdeen sadan hejere nitratkoncentration. hvis der ikketrseffesforanstaltninger i
henhold til artikel 5

2) hvorvidtgrundvandet indeholder mere end 50 mg nitrat pr. liter, eller kan komme til at indeholde mere end 50
mg nitrat pr. liter, hvis der ikke traeffes foranstaltninger i henhold til artikel 5

3) hvorvidt naturlige ferskvandss0er, andre ferskvandsomrader, flodmundinger, kystvand og havvander eutrofieret
eller i naerfremtid kan bliveeutrofieret, hvis der ikke traeffesforanstaltninger i henhold tilartikel 5 . ,

B. Ved anvendelsen af ovennaevnte kriterierskal medlemsstaterne ogsa tage hensyn til:
1) de saerlfgefysiske og miljomaessige kendetegn ved de pagaeldendevand- og landomrader
2) den nyeste viden om kvaelstofforbindelsers adfaerd i milj0et(vand og Jord)
3) den nyeste viden om virkningerne af de foranstaltninger, der tr®ffes i henhold til artikel 5

