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Lad os begrave kvælstofspøgelset
Politikerne lovgiver ofte ud fra oplysninger uden faglig
tyngde, mener skribenten.

LÆSERBREV
Af Jørn Rasmussen,
Nye Borgerlige, Pilealle 65, Vordingborg

Litograf Jens Jackie Jensen
skriver i en kronik i 1988 med
titlen »Danmark lod sig løbe over
ende af 68’erne«:
»Aldrig har så mange studeret
så længe, og så lidt – for andres
penge, som studenteroprørerne
fra 1968. De nassede på det demokratiske samfund og er siden
som offentligt ansatte blevet en

ny herskende, privilegeret klasse.
De udøver en samfundshersen og
meningsterror, som er uden sidestykke. 68-recepten lyder. Først os
selv, så minoriteterne til helvede
med folket. […]
Som alle andre revolutionære
bevægelser stræbte 68-erne efter magten i samfundet for selv
at blive en ny herskende – altdominerende – privilegeret klasse.
[…] Sandheden er, at det danske
samfund lod sig løbe over ende af
68-erne. […]
(Myndighederne, red.) føjede sig

I flere årtier har den danske forskningsbaserede myndighedsbetjening
forklaret politikerne, at nitratkvælstof skal bekæmpes med alle midler.
Almindelig logik og sund fornuft
siger faktisk, at vi skal gøre det stik
modsatte!

efter 68-ernes krav og indrettede
samfundet til deres specielle behov. 68-generationen forstod at
udnytte den enestående situation.«
Ovenstående analyse kan være
med til at forklare, at når vi sammenligner dansk næringsstofregulering med resten af EU-landene,
adskiller vi os på en kedelig måde.
Derfor er det ligegyldigt, hvor
mange udenlandske evalueringer
af dansk miljøpolitik der bringes til
torvs, for ånden fra 68-erne sidder
solidt på forskerverdenen, ansatte
i ministerier og de toneangivende
medier.

Grov misinformation
Et aktuelt eksempel. Folketinget
behandler frem til medio maj »ændring af lov om Målrettet kvælstofregulering«.
I bemærkninger på side 2 står
»De foreslåede foranstaltninger
bidrager til at sikre opfyldelse af
Danmarks EU-retlige forpligtelser
på miljøområdet … herunder særligt nitratdirektivet om beskyttelse
af vand mod forurening forårsaget
af nitrater der stammer fra landbruget«.
En grov misinformation af embedsansatte til de politiske beslutningstagere.

I øvrigt er nitratdirektivet en
dansk opfindelse som er påduttet
resten af EU.
Pladen, der har kørt i flere årtier
fra danske universiteter og forskere, er, at alle næringsstoffer danner
algevækst som efterfølgende falder til bunds og forbruger ilt under
nedbrydning.
Men tænk på at mange naturudsendelser fra havmiljøet viser, at
fisk og hvaler flokkes i de dele af
verdenshavene, hvor de mest næringsrige tilstande findes.
Ifølge Danmarks Statistik blev
der i 1996 af fisk landet 1.665 mio.
kg, og i 2014 749 mio. kg. Altså en
nedgang på 55 procent.
I samme periode blev udledning
af nitratkvælstof i følge Aarhus
Universitet reduceret fra 106.000
til 56.000 ton eller 47 procent.
Det nuværende lave N/P-forhold
i de kystnære områder er ikke optimalt for sund algevækst. Derfor
kan det have en negativ indflydelse
på fiskebørnehaverne, at der bliver
udledt for lidt nitratkvælstof fra de
tilstødende landarealer.

Send forskerne på ferie
I flere årtier har den danske forskningsbaserede myndighedsbetjening forklaret politikerne, at nitratkvælstof skal bekæmpes med alle

midler. Almindelig logik og sund
fornuft siger faktisk, at vi skal gøre
det stik modsatte!
Men generelt har afgudsdyrkelsen af den boglige skole medført
en uddannelseseksplosion, der har
fortyndet den akademiske verdens
kvalitet og desværre også foragt
for den ældre og mere naturnære
viden. Derfor lovgiver vore politikere ofte ud fra oplysninger uden
faglig tyngde. 1)
For 50 år siden var vi blandt de
fem rigeste lande i verden, i dag er
vi ikke engang blandt de 20 rigeste!
Derfor vil jeg gentage, hvad jeg
sagde for 25 år siden: Send alle disse forskere og miljøpolitiserende
embedsmænd ned under palmerne på maks. dagpenge, gerne med
dispensation for to års-reglen.
Sikken en ro der ville sænke sig
over landet, og de folkevalgte på
borgen kunne kaste sig over nogle
fornuftige opgaver. F.eks. at rydde
op i alle de love der krænker og
underminerer den private ejendomsret.
Forkortet af redaktionen

1) Men det koster når vores
folkevalgte læner sig op ad
politiserende/inkompetente
"eksperter".

Brug for fokus på grødeskæring
Vandet skal ledes væk, og vi har travlt med at finde den
rigtige metode til grødeskæring i vandløbene.

LÆSERBREV
Af formand for Danske Vandløb, Helge
Danneskiold-Samsøe,
Søllested, og næstformand Ib W. Jensen,
Glamsbjerg

Nu vil forskere fra Aarhus
Universitet finde den bedste
måde at lede vand i små vandløb
væk fra markerne og samtidig sikre
et godt vandmiljø.
Det sker i forbindelse med et fireårigt projekt til en pris af 7 millioner kroner betalt af Promilleafgiftsfonden, som Assens Kommune
har taget initiativ til og vil samarbejde også med HedeDanmark og
Orbicon om.
I Organisationen Danske Vandløb hilser vi projektet velkommen.
Det er på tide, at der kommer
mere fokus på vandløbene, og at
der skaffes databaseret viden om
forskellige grødeskæringsmetoders virkning. Det er en viden, som

myndigheder og landbruget har
efterspurgt i mange år.
Meldingen fra projektgruppen er,
at forsøgene med grødeskæring allerede i løbet af de første par år vil
bidrage med viden, og det er nødvendigt. For vi har travlt. Selvfølgelig vil vi vente på forskernes dom,
men omvendt er der også brug for,
at man rundt omkring i de andre
kommuner i landet indstiller sig
på forandring. Der bruges årligt en
kvart milliard kroner på grødeskæring, og det er afgørende, at vi får
den optimale indsats for pengene.

En god forretning
For sagen er jo, at når grøden skæres rigtigt, er vedligehold af vandløbene en ganske god forretning
for både landbruget, det øvrige
samfund og for naturen.
Vi ved, at små vandløb udgør cirka
75 procent af alle danske vandløb,
og skæring af grøde spiller en stor
rolle for afvanding af landbrugsarealer og for vandløbenes tilstand.
Vi så i efteråret, at landmændene
havde svært at få klaret arbejdet
i markerne, fordi de var for våde.

n I Lindenborg Å og i Gudenåen har de grødeskåret klogt, så vandet kan ledes væk. Det er to eksempler, som Danske
Vandløb fremhæver. Arkivfoto
Også husejere kom i klemme på
grund af oversvømmelser. Klimaforandringerne vil koste milliarder
af kroner også i fremtiden.

Mange gode eksempler
Der er brug for, at vandet ledes
væk. De gode eksempler er mange: I Lindenborg Å i Nordjylland har
man opnået en god vandløbstilstand ved at slå grøden helt til

bund i vandløbet i en strømrende.
Når behovet er der, slås det hele på
en gang, så grødeskæringen virker.
I Gudenåen blev der grødeskåret
klogt, og vandstanden faldt med
55 centimeter. Andre talrige eksempler viser, at en klog og effektiv
grødeskæring sænker vandstanden betydeligt. Herved begrænses
de skader, som vand forårsager på
landbrugsjorden og bebyggelser

i nærheden af vandløb i form af
oversvømmede kældre og grunde.
Vi er – som forskerne – ikke i tvivl
om, at der er gode muligheder for
at forbedre vandmiljøet i åer og
vandløb samtidig med, at vi sikrer
afvanding fra markerne. Det gælder om at komme i arbejdstøjet,
og Assens kommune tager nu førertrøjen. Tak for det.

