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Det er en skuffelse, men så sandelig også med stor forundring jeg ser at et indlæg der tog udgang i et
indlæg fra Effektivt Landbrug er blevet slettet.
Ikke mindst forundrer det, at når landmand Torben Friis, Formand fra Kerteminde Vandløbslaug og
medlem af VANDRÅDET FOR ODENSE FJORD sætter sine oplevelser og erfaringer på tryk, så bliver en
hel debattråd med omkring 160 kommentarer slettet.
Han påpegede problemet med de uundgåelige overløb der følger med den store centralisering af
spildevandsrensningen.
Netop noget der er meget uheldigt for vores kære vandløb.
Jeg citerer hvad denne gruppes formål er ”Et medlemskab af gruppen er hermed en tilkendegivelse for at
den nuværende situation er uholdbar og du signalerer at forholdene for dyr, insekter mm. skal forbedres”.
Hvis man oprigtigt ønsker at løse et problem håber jeg, at der er plads til alle indfaldsvinkler.
Men det ser ud som om at administrationsgruppen har en skjult dagsorden.

Synes godt om

Kommenter

Del

Henrik Hestbech Indlægget her har ingenting m vandløb at gøre. Det drejer sig om en diskussion
om diskussionen.
Synes godt om · Svar · 1 min

Lars Peter Sørensen Det er slettet fordi det er det værste vrøvl jeg har set i lang tid! Fake news,
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=99de4a5819&jsver=oPoj1H6ul30.da.&view=pt&msg=16160314c7ffb25b&dsqt=1&siml=16160314c7ffb2…
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elendige matematiske egenskaber og total mangel på forståelse for hvordan tingene hænger
sammen.
Kort sagt, groft spild af gruppens tid.
Synes godt om · Svar · 1m

Filip Rosenberg Så fordi at du er skuffet Jørn Rasmussen, er det så ok at hænge admins ud på
egen side, med navn, arbejdsplads mv?
Sådan noget kunne jeg også godt finde på engang. Men så blev jeg 7 år og så stoppede jeg.
1

Synes godt om · Svar · 17 min

Lars Peter Sørensen Hænge admin ud? Hvor?
Synes godt om · Svar · 14 min

Filip Rosenberg Hans egen fb profil/side
Synes godt om · Svar · 13 min

Torben Hansen Og inde under artiklen på effektivt landbrug i kommentarsporet.
Synes godt om · Svar · 9 min

Søren Mattern Søes Og her: https://baeredygtigtlandbrug.dk/.../den-haabloese.../...

Den håbløse
kvælstofregulering
BAEREDYGTIGTLAND…

Synes godt om · Svar · 6 min

Jørn Rasmussen Jeg blev oprigtig skuffet, men også vred da jeg konstaterede, at det var
slettet. Derfor skulle jeg af med min frustration.
Hvis man ikke kan tåle at høre andre end sine egne forudfattede holdninger/opfattelser,
ender det med at FB grupper bliver til et ekkokammer som alle advarer imod.
Facebook er på en måde fantastisk, men på den anden side også meget farlig for den
demokratiske meningsudveksling.
Hver gruppe sidder i hver deres skyttegrav og råber - meget fattigt og trist hvis det ender
der.
Kommentaren blev ikke slået op. Prøv igen (HER ER DET BLEVET SLETTET)

Skriv et svar ...

Morten Ringive Overløb er et problem....men det er forsyning helt klar over og der ligger
planer..det er en dyr post men der arbejdes intenst på at løse det. Bla med to strengs system der
giver andre udfordringer. Spørgsmålet er om landbruget arbejder i løsninger eller bare galler op ?
Synes godt om · Svar · 7 min · Redigeret
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