
Kære medlem af Miljø-og Fødevareudvalget! 

Udvalget behandlede i samrådet den 20. maj 2020 de politiske konsekvenser af de nye 
nedreviderede tabstal for kvælstof og fosfor fra landbruget helt tilbage til 1990. I vedhæftede 
kronik i Grovvarenyt knytter jeg nogle kommentarer til udvalgets debat. 

Hvorvidt de nye tabstal er retvisende, er der fortsat en betydelig usikkerhed om. Efter nu to 
markante nedvurderinger af landbrugets tab af næringsstoffer først i 2008 og igen i 2020, må 
de nye opgørelser fortsat betragtes som værende i den høje ende af usikkerhedsintervallet. 
Der indgår fortsat væsentlige elementer af modelberegnede data i opgørelsesgrundlaget for de 
umålte oplande. Der kan rejses tvivl om, hvorvidt DCE  ved Aarhus Universitet har indsamlet 
systematiske stikprøvevise vandanalyser fra drænvand, afvandingsgrøfter og 
afvandingskanaler i de umålte oplande, hvilket i en videnskabelig sammenhæng er væsentligt. 
For de modelberegnede koncentrationer skal jo kunne genfindes i overfladevandet i disse 
intensivt dyrkede vandoplande! 

Der er med de nye opgørelser fra februar 2020 endegyldigt sket en ophævelse af påstanden 
om, at der har foregået en forurening med næringsstoffer fra de intensivt dyrkede arealer i 
Danmark. Koncentrationerne i 1990 var langt under grænseværdierne i Nitratdirektivet og 
senere Vandrammedirektivet. Dette lave niveau har fortsat været gældende frem til den 
seneste opgørelse for 2018. 

I min bog "30 års miljøpolitik - en katastrofe!" beskriver jeg de samfundsøkonomiske 
konsekvenser af skiftende regeringers miljøpolitik overfor landbruget og indirekte overfor 
fødevareindustrien. En politik der i alle årene frem til dags dato har baseret sig på antagelsen 
om landbrugsproduktionen som en forureningskilde i forhold til især fjord- og kystvandene. De 
samfundsøkonomiske tab har været omfattende og samtidig ødelæggende for beskæftigelsen i 
landdistrikterne og i fødevareindustrien.  

Miljø-og erhvervsdebatten på dette område trænger til en opkvalificering og det er derfor 
glædeligt, at udvalget tog initiativ til at starte denne vigtige debat den 20. maj.  
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