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VANDPLANSAGERNE

Betingelsen for at klassificere vandområder til 
god økologisk tilstand er, at der er foretaget

konsekvensvurderinger

Politikere og borgere skal vide, hvad 
konsekvenserne er FØR miljømålet fastsættes
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VANDPLANSAGERNE

Det står i EU-Kommissionens officielle vejledning til 
medlemsstaterne:

”det [er] nødvendigt at vurdere på uforholdsmæssige 
omkostninger...ved klassificering af miljømål, jf. artikel 4, 
stk. 3, litra b

Kommissionen bekræfter BL`s synspunkt:

”Det er nødvendigt at iværksætte analysen af, om 
omkostningerne er uforholdsmæssigt store eller ej, 
relativt tidligt i processen, omkring 2006, med henblik på 
at sikre, at offentligheden kan blive hørt om dette vigtige 
element …”
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VANDPLANSAGERNE

Konsekvensvurderingerne er ikke færdiggjort endnu I 2018!

BL: DERFOR MÅ OG SKAL VANDPLANERNE TIL SIDESÆTTES
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IMPLEMENTERINGSFEJL

EU-RETLIGE IMPLEMENTERINGSFEJL 

1. Danske vandområder klassificeredes uden
konsekvensvurdering

2. Politikerne derfor frataget 
beslutningsgrundlaget

3. Landmænd derfor frataget 
klagegrundlaget

4. Splitter indsatsen op i småbidder
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KONSEKVENSER GEMT VÆK
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KONSEKVENSER GEMT VÆK
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KONSEKVENSERNE GEMT VÆK

Juridiske konsekvenser netop nu:

• Vandområder er klassificeret til god økologisk tilstand

• Bundet til en reduktion på 19.000 tons

Prisen for fejlimplementering ?

• Ifølge AU skal der ske braklægning af 21-37 % arealer

• Ifølge L&F skal køerne skydes og jorden lægges brak (jf. Kvægformand Lund)
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MILJØMÅLET

Bekendtgørelse nr. 
1522/2017 om miljømål 
for overfladevand og 
grundvandsforekomster
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DET HER GØR VI 

• Føre sag om EU-reglernes implementering

• Føre sag på vegne af alle medlemmer,

• Føre sag så tidligt, at der ikke skal føres 200 
”mand-mod-systemet”-sager
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HVORDAN VIL VI GØRE DET? 

• Begære forelæggelse for EU-Domstolen, som har det øverste 
ansvar i Europa for at fortolke EU-implementeringsspørgsmål
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HVAD ER FORSKELLEN MELLEM 
BL OG L&F ?

L&F vil ikke stævne fordi

• .. planerne er nu udmøntet med hjemmel i en gyldigt vedtaget 
lov (lov om vandplanlægning)

Derfor fører Bæredygtigt Landbrug sag: 

• EU-retten står over dansk ret. Derfor er det uden betydning, om 
implementeringsfejl begås i form af love, planer eller 
bekendtgørelser. EU-fejl skal rettes uanset fejlenes form.
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HVORFOR ANLÆGGE SAG NU?

Derfor vil L&F ikke anlægge sag:

• .. der [er] endnu ikke grundlag for at fastslå konsekvenserne af de 
kommende indsatser [for den enkelte], fordi disse ikke er 
vedtaget.

Derfor fører Bæredygtigt Landbrug sag: 

• BL vil anfægte implementeringens lovlighed for alle landmænd 
her og nu. Ikke bare for udvalgte landmænd. Fejlklassificering af 
vandområder til god økologisk tilstand og en reduktion på 19.000 
tons N vedtaget på utilstrækkeligt EU-retligt grundlag. Ellers 
ender det med hundredvis af tabte individuelle retssager / 
juridiske ”dødskampe”…
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HVORFOR ER BL UENIG MED 
L&F

Derfor vil L&F ikke anlægge sag:

• ”... en dommer kan ikke forholde sig til noget ”eventuelt”.

Derfor fører Bæredygtigt Landbrug sag: 

• Fejlklassificeringen af vandområder til god økologisk tilstand 
• Fastsat reduktion på 19.000 tons N er vedtaget for længst. 
• EU-fejlene skal rettes inden problemerne vælter ind over den 

enkelte familie.
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HVEM ER VORES STØRSTE 
MODSTANDER?

Største modstander?

Landbrugsorganisationers politiske stolthed!
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HVEM ER VORES STØRSTE 
MODSTANDER?

FOR SÅDAN HER PROCEDERER KAMMERADVOKATEN:

”Det er jo kun BL, som er utilfreds med vandplanerne, og vil 
have dem sendt til EU-Domstolen. Søsterorganisationen L&F 
er jo fint tilfredse – ellers havde de jo været her i dag.”

HVAD SKAL JEG SVARE ?

KAMMERADVOKATEN HAR JO RET – ENTEN VIL L&F VÆRE 
MED – ELLERS ER DE IMOD
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HVAD DER SKAL TIL:

OPBAKNING FRA ALLE LANDBRUGSORGANISATIONER ER AFGØRENDE
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OPBAKNING FRA ALLE 
LANDBRUGSORGANISATIONER ER AFGØRENDE

Enten vil L&F vise dommerne, at de har mod og hår på brystet – ellers 
går de centraladministrationens ærinde.
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L&F ER VELKOMMEN

DERFOR INVITATION:

L&F er velkommen i maskinrummet!

HÅB: At L&F tør melde sig som biintervenient

og

Natlige opkald til landboforeningsformænd, som gerne vil støtte BL, må 
høre op

- For alle, som står imellem BL og opbakning fra 
landbrugsorganisationer går centraladministrationens ærinde!
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L&F ER VELKOMMEN

BØN TIL L&F:

• Ikke anlægge retssager i surhed og stolthed

• Lad være med at anlægge retssager I ikke selv tror på, men kom 
med i vort maskinrum i stedet!
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AFSLUTNING

Præcis samme situation som i december 2012:

L&F sendte advokaten afsted mod mig med 
følgende bemærkning om, at det er strafbart at 
opfordre til civil ulydighed

”… Og jeg tror ikke på, at loven bliver ophævet 
… Så set fra et juridisk synspunkt, så vil det 
altså være uklogt at dyrke i randzonerne.”

OG HUSK: VANDPLANERNE ER 10 ELLER 100 
GANGE VÆRRE END RANDZONERNE!


