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Kære Morten Villumsen

Tak for behagelig samtale på telefon.

Tema for foretræde: Det store miljøbedrag

 Forskerne har gennem de sidste 30 år fortalt os alle, at kvælstof er skyld i de store iltsvind. Men er 
det sandheden?

 Ved at anvende DMU/DCE’s tal og gange dem med DCE’s tal 
viser det sig, at virkeligheden er en anden. Lige præcis modsat af, hvad forskerne har fortalt 
politikerne.

 Iltsvind er værst i de år, med mindst udvaskning af kvælstof. DCE’s egne grafer for lokale 
vandområder, bekræfter dette. Men man har glemt at fortælle politikerne det. For det passer ikke 
ind i den officielle forklaring. Hele kvælstofsagen er et bedrag. Nu skal politikerne ikke længere 
holdes for nar.

Vi håber, at du kan finde plads i udvalgets kalender inden l

Med venlig hilsen
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Bæredygtigt Landbrug, anmodning om foretræde for Miljøudvalget 

Tak for behagelig samtale på telefon.

Det store miljøbedrag

Forskerne har gennem de sidste 30 år fortalt os alle, at kvælstof er skyld i de store iltsvind. Men er 

Ved at anvende DMU/DCE’s tal og gange dem med DCE’s tal for afstrømning til de danske fjorde, 
viser det sig, at virkeligheden er en anden. Lige præcis modsat af, hvad forskerne har fortalt 

Iltsvind er værst i de år, med mindst udvaskning af kvælstof. DCE’s egne grafer for lokale 
ter dette. Men man har glemt at fortælle politikerne det. For det passer ikke 

ind i den officielle forklaring. Hele kvælstofsagen er et bedrag. Nu skal politikerne ikke længere 

Vi håber, at du kan finde plads i udvalgets kalender inden længe.

Forskerne har gennem de sidste 30 år fortalt os alle, at kvælstof er skyld i de store iltsvind. Men er 

for afstrømning til de danske fjorde, 
viser det sig, at virkeligheden er en anden. Lige præcis modsat af, hvad forskerne har fortalt 

Iltsvind er værst i de år, med mindst udvaskning af kvælstof. DCE’s egne grafer for lokale 
ter dette. Men man har glemt at fortælle politikerne det. For det passer ikke 

ind i den officielle forklaring. Hele kvælstofsagen er et bedrag. Nu skal politikerne ikke længere 

Miljøudvalget 2012-13
MIU Alm.del  Bilag 376
Offentligt



www.baeredygtigtlandbrug.dk


