
Bseredygtigt Landbrugs troldehaer
MILJ0: Ingen danske
eller udenlandske forske-
re bakker pastande om
kvselstofs uskadelighed
op.

AfSeren GrothePetersen Engvej 18B,
Ncestved

Tidligere formand for den ekstremi-
stiske landbrugsorganisation Bsere
dygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen
(VL), der stiftede foreningen sam-

men med en handfuld godsejere, er
ude 1et perfidt personangreb p^ pro
fessor Stilg Markager (SM) 31. juli.

At der bar vseret iltsvind i 0sters0-

en 1historisk tid kan ikke overraske

pa grund af Ostersoens lagdeling,
som bl.a. skyldes taersklerne i 0re-
sund og syd for Falster, men ogsa
det forholdsvls lidt indstremmende

saltvand, der laegger sig ved bun-
den og derfor ikke sa nemt lader sig
opblande med det mere iltrige over-
fladevand. At de historiske iltsvind

skuUe have noget at gore med kvael-
stoffremgar ingen steder.

0sters0ens'problem er ikke kv$I-
stof i storre grad, men derimod
fosfor udledt via floder og elve. Da
fosfor virker som gadning for bla-
grenalger blomstrer de op nu.

»Den nitrat, der er udvasket i den
vMe vinter, befinder sig ikke laen-
gere i de danske farvande«, skriver
VL. Muligvis for noget af dets ved-
kommende, men den alge- og kloro-
fylopblomstring, som bl.a. er sket

pga. forarets nitratudvaskning og
er blevet forstaerket i det varme vejr,
vil, nir den dor, Isegge sig pa bun-
den og radne og derved forarsage et
kommende iltsvind.

At VL skulle have gennemg^et
flere end 400.000 vandpraver fra
nffisten 30 ar er dog en imponeren-
de indsats. Det forekommer bare

markeligt, at en sa stor indsats ikke
findes omtait andre steder end i VL's

laeserbrev.

Det er ikke korrekt

VL pastar endvidere, at Stiig Mark
ager hsevder, at 96 procent af kvael-
stoffet ligger i de overste 20 cm af
bundsedimentet af fjordene. Det er
ikke korrekt, det er i Kattegat, ogdet
siger noget om, hvor lang tid der vil
ga inden Kattegat opn^r god okolo-
gisk tilstand. Hvor meget kvselstof
der ligger i bunden affjordene, siger
SM ikke noget om.

VL frikender kvselstoffor dets ska-

delige virkninger med henvisning

til branden pa Fredericia Havn. SM
skriver:»... en risiko

VL p&star endvidere, at der »l0b ca.
4750 tons kvffilstofud i Lillebaelt.«

Ifelge Miljostyrelsens nyhedsbrev
var der tale om ca. 2750 tons. Og end
videre »Rapporten ... konkluderer,
at udslippet pga. af flere gunstige
forhold ikke har medfort storre

forringelser af havmiljoetw. Og SM
nsevnte, at der var »en risiko«.

Vagn Lundsteen fortsmtter sine
pastande om kvalstofs uskadelig
hed pa trods af alle danske viden-
skabsmsend og forskere inden for
omradet mener det modsatte - og
udenlandske med. VL nsevner ingen
nulevende dansk videnskabsmand

eller forsker, som er enig med ham.
Men det undrer ikke. Bseredygtigt

Landbrugs troldehser afIseserbrevs-
kribenters eneste vaben er manipu
lation og usandheder.
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Kvselstofer mere
venendfjende
Landbrug&miljo

AfJ0rn Rasmussen
Fair Spildevand
Pilealle 5, Vordingborg

2/8 afslutter Seren Gro-

the Petersen (SGP) sin re-
degarelse om kvaelstofs
indflydelse pS iltsvind
med ordene. sBseredygtigt
Landbrugs troldehsr af lag-
serbrevskribenters eneste
vSben er manipulation eg
usandheder«.

Nar man skal kloge sig p&
vores forunderlige natur,
skal man nok vare sigmed at
pakalde sig den endegyldige
sandhed, sora SGP nu ger,
nar ban mener, at andre ma-
nipulerer og kommer med
usandheder.

En af neglefigurerne i
kvaelstofstriden, havbiolo-
gen Gunni ^rtebjerg (G/E),
hvis bror hev de ikoniske
dade hummere op af vandet
i 1986 pa Gilleje Havn, begik
i maj en artikel, hvor ban i
1982 forklarede, at landbru-
gets kveelstofbandelsgod-
ningsforbrug fra 1960'erne
til slutningen af 1970'erne
steg med 200.000 t N/ar, og
der var en signifikant ret-
linjet sammenbmng med
udvlklingen 1planktonalge-
produktlonen i Storebaelt i
sammeperiode.

At dyrkning og kvml-
stofovergadskning af land-
brugsjorde kunne pavirke
kystfarvande i den grad, var
at signifikant gennembrud,
som efterfalgende bar dan-
net grundlag for marin mil-
jaadministration i det meste
af verden, inkl. 0stersalan-
dene (HELCOM), Nord-
salandene (OSPAR) og EU.

Cand agro. Poul Vejby-Sa-
rensen skriver i 2011: »Gen-

nem mange ar og ismr gen-
nem 1960'erne, 70'erne og
80'eme havde Kabenbavn
bvert lir udledt op mod en
mio. tons v^dt slam i 0re-
sund, bvor den dominerende
nordgaende stram farte for-
ureningen op nord for Sun-

Il/a-^!

Ilandsforeningen
Fair Spildevand opfatter
vi spildevand som noget
positivt, nemlig wand
med nceringsstoffer«.

det. Her bredes strammen
ud, bvorved bastigbeden
aftager, og slampartiklerne
bundfaeldes i omradet nord
for Gilleleje pa den danske
side og i Skalderviken og La-
bolmsbukten pa den sven-
ske side. Praecis de omra-
der, der var ramt af iltsvind
i 1980'erne«. SGP skriver,
at udenlandske forskere

er enige med »GiE's teori«,
men det forbolder sig lidt
mere nuanceret.

Udenlandske eksperter
blev i 1989 bestilt til at kom-
me med deres vurdering af
dansk miljapolitik. I deres
rapport var der en sander-
lemmende kritik af specielt
den total-kvmlstofbalance-

model, som dansk kvaelstof-
lovgivning byggede pa. Og
i efteraret 2017 kom et nyt
udenlandsk forskerbold

stort frem til samme kon-

klusion, dog godt pakket ind
i diplomatiske vendinger.

Hvorom alting er, er Gun
ni i^lrtebjegs »opdagelse« i
1982 aldrig blevet verificeret
med et fuldskalaforsag. Det
taetteste man kommer, er et
fuldskalaforsag i ferskvand
begdet af den bajt estlmere-
de canadiske forsker David
Schindler over en 20-&rig
periode. Her blev kvmlstof
totalt frikendt, og det var i
stedet fosfor der skulle bave

fokus.

I landsforeningen Fair
Spildevand opfatter vi spil
devand som noget positivt,
nemlig »vand med naerings-
stoffer«. Vores arbejde vUle
blive en del nemmere, hvis
GiE's teorier blev under-
kendt.



Fokus pa negative
konsekvenser
Havmilje

AfGunni^rtebjerg
GranvangS, Vig

I et laeserbrev i Sjaellandske
den 11. august slbiverJern
Rasmussen, Fair Spilde-
vand, at kvaelstof i overskud
fra landbruget til havmiljo-
et ikke er arsag til iltsvind
og fiskeded i de danske far-
vande, ej heller til jomfru-
hummerdeden i det sydlige
Kattegat i 1986, som derimod
skyldtes slam og fosfor fra
spildevand fra Kobenhavn.
Men hvorfor var det sa ikke
indtruffet mange ar tidlige-
re, og Kobenhavns spilde
vand kan da umuligt vaere
arsag til de arlige omfatten-
de iltsvind i alle andre dele
af de indre danske farvande
som Baelthavet og fjordene
og endda i Nordseen.

Jorn Rasmussen henviser

til canadiske undersogelser
i ferskvand, hvor tilferslen
af fosfor er problemet, som
det er i Danmark og overalt

i verdenen, men i havmilja-
et er det derimod kvgelstof-

msengden der styrer alge-
produktion og iltforbrug.
Jorn Rasmussen mener alt-

saat vide bedre end samtlige
havmiljoforskere i hele ver
denen, der i mods®tning tU
bam bar forsket 1 emnet.

Kvaeistof i havvand

Landsforeningen Fair Spil
devand betragter »spilde-
vand som noget positivt,
nemlig vand med nasrings-
stoflfer«. Hvad med at fokuse-

re pa, hvad de negative kon
sekvenser af spildevands
nseringsstoflFer er med hen-
syn til fosfor i ferskvand og
kvaeistofi havvand.

Jern Rasmussen udraber

mig som en afde store skur-
ke bag presset mod landbru-
gets forbrug afkvaelstofgod-
ning, men laes min artikel:
http://www.vand-og-jord.
dk/artikler/vj218-ma-
rin-eutrofiering.pdf, og fii et
fagligt overblik.

CUA



Kvaelstofer stadig mere ven end Qende
Milj0

AfJemRasmussen '
PileAlleS, Vordingborg

En af fsedrene til Danmarks kvffil-

stoflovgivning, Gunnl i^Jrtebjerg,
anbefaler 17/8 at l$se bans artikel
fra maj 2018 om marin eutrofiering.
Det er netop det, jeg bar gjort og
konstaterer, at det er en lang tilsta-
elseserklasring. Du bar mistanke til
kvaelstof som arsag til iltsvind forst
i artiklen. Lige siden bar du brugt
al din energi pa at dokumentere din
antagelse. I alle dine rapporter bar
du fokus pa, om det er kvaelstofeller
fosfor, der er begraensende for alge-
vffikst. Nok fordi du naesten i sam-

me saetning mener, at al algevaekst
bundfaeldes og forbruger ilt under

nedbrydningen.
Du glemmer belt, at under opblom-

stringen af algerne dannes der lige
sa meget ilt ved algernes fotosynte-
se, som der forbruges igen under en
senere nedbrydning.

Ikrig mod naturlovene
10 vrigt viser mange naturudsendel-
ser om bavmiljoet, at fisk og bvaler
flokkes i de dele af verdensbavene,
bvor de mest naringsrige tilstande
findes.

Du opfordrer politikeme til at ga i
krig mod naturlovene, nar du siger,
at de skal begraense udledning af
kvaelstof, fordi der ved begraensning
af kvaelstof blot sker det, at naturen
straks kommer med et modtraek og
fikserer luftens kvaelstof via bla-

granalger pga. naturens evne til at
etablere balancer - ber i forbold til

fosfor. Det blev klarlagt af Redfield
tilbage i 1934.

N^r du bar simeget fokus pa, at al
gevaekst er skadelig, sa koncentrer
dig om fosfor.

Derudover udledes en tredjedel af
al organisk materiale fra menneske-
lig aktivitet fra kloaknettets overlob
til det marine miljo iflg. Punktkilde-
rapport2015.

Det er primaert her, at forklarin-
gen ligger pa det marine miljss pro-
blemer?

Hvad sker der egentlig?
Alt dit sludder med at N og P opforer
sig forskelligt i ferskvand og i bavet,
bar ikke meget pa sig, bortset fra at
bligronalger trives bedre ved lave
saltindbold.

Hvad sker egentlig i omraderne
med brakvand (overgangen mellem

fersk- og saltvand) efter ^rtebjergs
teorier. Bliver alle ulemperne ved
naeringssaltene sa ophaevet?

Nar man »googler« redbede og do
ping, afslores det, at idraetsverde-
nen saetter stor pris pa den ekstra ilt
til at yde en ekstra kraftpr$station,
som findes i rodbedesaft (rodbeder
indebolder mere nitratkvaelstof

(N03) end spinat).
Hvis man bar gaet laenge nok i

skole, duperes man tilsyneladende
nemt af computerens regnekraft og
fantasifulde modeller, der forsoger
at aflure naturens luner. Men hvis

man undlader at verificere compu-
terskaermens resultater i virkelig-
beden, kan det fa katastrofale kon-
sekvenser. Det er status anno 2018.

Jeg gentager: Kvslstofer mere ven
end fjende.




