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Sendt: 4. maj 2015 10:12 

Til: Lene Gregersen Kaasgaard 

Cc: Morten Villumsen 
Emne: Re: Anmodning om foretræde - Misforståelser omkring kvælstofs rolle i naturens kredsløb 

 

Kære  

 

Lene Gregersen Kaasgaard 

 

 

Det var hurtigt at sagen blev videresendt til Miljøministeriet til udtalelse - udmærket.  

Men jeg havde forberedt en opfølgning til mødet den 28. april. Så du må meget gerne videresende 

denne mail til Miljøudvalget v/Lone Loklindt.  

De 2 dokumenter, jeg vil bede udvalget om at vedlægge sagen, er vedhæftet. 

============================================================ 

 

Kære Lone Loklindt 

 

Der er vedhæftet 2 dokumenter til denne mail som jeg meget gerne vil bede dig om at vedlægge 

sagen (foretrædet 28. april om kvælstof).  

Forklaring fremgår af første bilag. 

1. Opfølgning på foretræde for Miljøudvalget den 28-4.pdf 

2. Spørgsmål om Kvælstofs rolle i det marine miljø og definition af begreber.pdf 

 

Der er rigtig meget lovgivning der hviler på opfattelsen af kvælstofs rolle i naturens kredsløb, 

herunder lovgivningen om spildevandsrensning. Den har fået ekstra opmærksomhed under 

opfølgningen. Rigtig mange borgere udenfor købstæderne i Sydsjælland og på Lolland-Falster.er i 

øjeblikket i konflikt med forvaltninger og politikere om hvordan man mest bæredygtigt og 

miljørigtig løser denne opgave. 

 

Jeg henviser til at vi har mange andre eksperter i danmark end DCE (Danmarks 

Miljøundersøgelser). 

Har selv haft fornøjelse af Tom Fenchel, professor i marinbiologi, som jeg hørte i september 2014. 

"Naturens Globale Råddenskab" (45 min.) 

 

Hele måden vi overvejende i dag renser spildevand på er jeg bange for er helt forfejlet, men det 

tager lang til at ændre til noget mere bæredygtigt. 

 

Men hvad der hurtigt og nemt kan ændres/ophæves er Bekendtgørelse af lov om jordbrugets 

anvendelse af gødning og om plantedække  
Loven skal simpelthen ophæves og det kan kun gå for langsomt. Der er absolut ingen miljøgevinst 

ved at fastholde den. 

Danske udbytter er ca. 20 % under vore naboer og proteinindholdet er procentvis endnu lavere. 

Prøv derfor at påvirke dine kollegaer så godt du kan for at få den ophævet. 
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Det er en falliterklæring for alle parter at en af landbrugsorganisationerne har set sig nødsaget til at 

stævne Fødevareministeriet for begræsning af brugen af kvælstof. Sagen skal for retten fra 19-22 

maj 2015  i Viborg.  

 

Det kunne være rigtig smart hvis Folketinget kom dem i forkøbet og ophævede loven inden 

retssagen sluttede. Det er nok ikke muligt, men så i det mindste inden Folketinget tager på 

sommerferie.  

Man skal ikke udelukke at de får medhold  - og hvad så? 

 

Kunne skrive meget endnu, men skal ikke tage mere af din tid. 

 

Håber på positiv og konstruktiv samarbejde fremover. 
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