Grovvare-nyt

Postboks 117, 9560 Hadsund
Tlf 98 57 40 55
e-mail: gb@grovvarenyt.dk
Redaktion / udgiver: Gunner Buck.

Uafhængigt ugentligt nyhedsbrev om grovvarer - virksomheder og branchen
samt handel, korn, foderstoffer, gødning, planteværn, såsæd, frø, energi mm

Lidenskab for de frelste
eller ubekvemme sandheder
Ekstra

- I bør søge foretræde for
Fødevareudvalget eller Miljøudvalget i Folketinget.
- Der har I et kvarter til at
fremlægge jeres synspunkter.
- Det nytter jo ikke noget, at
I prøver at frelse de frelste.
- Det gælder om, at få medlemmer af Folketinget til at
høre synspunkter, der er fremlagt på konferencen i dag.
Det fastslog Karsten Nonbo,
der er medlem af Folketinget for
Venstre, da han takkede for en
“god og berigende” dag på konferencen om Vandmiljø, som
Bæredygtigt Landbrug gennemførte fredag den 22. oktober.
Karsten Nonbo overværede
hele konferencen, hvor fødeva-

*

28. oktober 2010

reminister Henrik Høegh også
var til stede under nogle af indlæggene, hvor ministeren noterede flittigt.
Denne udgave af Grovvarenyt
Ekstra fortæller om viden, meninger og synspunkter, der blev
fremlagt på konferencen.
Det er mere lidenskab end
videnskab, mener nogle.
Men, konferencen viste, at
den vandmiljøpolitik, der er
ført siden 1980erne, i høj grad
bliver anfægtet for at være gennemført på et ensidigt eller forkert grundlag.
Derfor er det vigtigt at få
synspunkterne om vandmiljøet
frem og at få dem debatteret.
Gunner Buck, Grovvarenyt

*

16. årgang

Fødevareminister Henrik Høegh og Karsten Nonbo, der er MF
for Venstre, lyttede på konferencen. Foto: Anette Eckholdt.
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Bedre og større
Brug for en pause
Lad og gi’ miljøet en pause, argumenterede
bredde i debatten -direktør
Vagn Lundsteen, på konferencen.

- Det er nødvendigt, at vi tager de rigtige
beslutninger, og at man tager tiden til
at få det rette grundlag for de beslutninger,
der skal tages, siger formanden for
Bæredygtigt Landbrug.
- De store udfordringer om at
passe på naturen og de forestående vandplaner vil få en
kæmpestor indflydelse på både
erhverv og samfund.
- Det vil være en stor belastning for både erhvervsøkonomi
og samfundsøkonomi.
- Derfor er det utroligt vigtigt, at vi kommer rigtigt af sted
med de ting, der skal gøres i
den nærmeste fremtid.
Det fastslog formanden for
Landsforeningen Bæredygtigt
Landbrug, Christian Castenskiold, da han bød velkommen
til foreningens konference om
vandmiljø på Christiansborg
fredag den 22. oktober.

Et af de lande, der
allerede har gjort mest
- Nogle giver udtryk for, at
Danmark halter voldsomt bagefter, når det drejer sig om
vandplaner i EU-sammenhæng.
- Det er da også rigtigt, at
Danmark ikke har indberettet
sine målsætninger, fortsatte
Christian Castenskiold, og tilføjede:
- Men på den anden side, må
vi sige, at Danmark har gennemført en række vandmiljøplaner allerede og har reduceret
udledningen af næringsstoffer i
ret stort omfang.
- Danmark kan modtage en
åbningsskrivelse samtidig med
at være et af de lande, der allerede har gjort mest med de miljøtiltag, der er gennemført i de
sidste årtier.

Det rette grundlag for de
beslutninger, der skal tages
- Vi har set frem til dagen i dag,
og vi håber, at dagen vil give en
meget åben debat.
- Der kan være indlæg, der
vil virke fremmede, måske endda provokerende, oplyste formanden, og sagde:
- Vi håber, at det vil inspirere til at give debatten en større
bredde, end vi har set, så alle
aspekter kommer med i den

Christian Castenskiold,
formand for Bæredygtigt
Landbrug.
Foto: Anette Eckholdt.

forestående debat og de beslutninger, der skal tages.
- Konsekvenserne af de planer, vi skal i gang med, vil blive store.
- Derfor er det nødvendigt,
at vi tager de rigtige beslutninger, og at man tager tiden til at
få det rette grundlag for de
beslutninger, der skal tages.
- Derfor har vi lavet programmet for i dag, så vi får sat
lys på nogle andre ting, end der
kører som temaer til dagligt,
forklarede formanden, og sagde:
- Vi håber, at vi på den måde
kan gøre bredden i debatten
bedre og større, så de beslutninger, der tages fremover bliver
de bedst mulige.
Gunner Buck

- Landbruget har rettet ind efter
vandmiljøplanerne, hvor vi
skulle begrænse udledning af
kvælstof. Vi har stadig iltsvind,
især i de områder, hvor rensningsanlæggene ikke virker.
Det fastslog direktør Vagn
Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug, i sit indlæg på foreningens vandmiljøkonference.
- I sommermånederne er
vandmiljøet tømt for nitrat.
- Når der ikke er nitrat, er
der heller ikke nogen ilt.
- Med henvisning til de kurver fra Skive inderfjord, der er
vist nedenfor, forklarede Vagn
Lundsteen, at når der er højt
nitratindhold er der også et højt
indhold af ilt i vandet.
- Der er direkte sammenhæng mellem nitrat og ilt.
- Der er også klar sammenhæng mellem højt indhold af
fosfor og iltsvind, oplyste Vagn
Lundsteen.
Han gennemgik derpå de
meget stor omkostninger ved
de kommende vandmiljøplaner, og argumenterede for, at
det er på tide at give miljøet en
pause

Vagn Lundsteen, direktør
for Bæredygtigt Landbrug.
Foto: Anette Eckholdt.

Ukrudt, vandhuller og sumpede områder breder sig, fastslog Vagn Lundsteen, og sagde:
- Danmarks Naturfredningsforening har vundet og fornuften har tabt.
Gunner Buck

Iltsvind opstår, når vandet løber tør for nitrat. For Skive
inderfjord er der direkte sammenhæng mellem indhold af
nitrat (blå kurve) og ilt (rød kurve), viste Vagn Lundsteen
med tal fra 1999 til 2006. Han viste tilsvarende, at fosfor og ilt
reagerer modsat. Højt indhold af fosfor giver iltsvind.

Deltagerne

Langt de fleste af de omkring
120 deltagere på Bæredygtigt
Landbrugs vandmiljøkonference var landmænd fra alle egne
af landet.
Karsten Nonbo, MF for
Venstre, overværede hele konferencen, hvor fødevaremini-

ster Henrik Høegh også var til
stede under en del af konferencen.
Enkelte andre medlemmer af
Folketinget var til stede.
Et par borgmestre, kommunalpolitikere og embedsmænd
samt repræsentanter for leverandører til landbruget deltog
også.
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Bør udskydes længst muligt
og sikres med langt større viden
Synspunkt om vandplanerne:

EU’s Vandrammedirektiv giver frist til 2027,
før kravene skal være opfyldt. Frem for at
haste direktivet igennem i Danmark er der
brug for at bruge tiden til at sikre et langt
bedre grundlag samt valg af metoder til at
opfylde direktivet i Danmark.
Samtidig er der stærke argumenter for at få
revurderet den hidtil førte vandmiljøpolitik.

EUs Vandrammedirektiv skal
naturligvis opfyldes.
Men nu viser det sig, at der er
store forskelle i de forskellige
medlemsstaters valg af metoder
til at opfylde direktivet.
Ålegræs skal kunne trives i
danske farvande, og derfor har de
danske miljømyndigheder valgt
trivslen af ålegræs som eneste
mål for, at planerne opfyldes i de
danske vandområder.
Andre lande vælger helt
andre mål.
I Sverige vil man dræne
landbrugsjorde dybere for at
sikre afgrøderne en bedre
udnyttelse af næringsstofferne.
Danmark går stik modsat
med reduceret pleje af vandløb
med dertil hørende sumpede
marker, oversvømmelser, myggeplager og begrænsninger i
mulighederne for at dyrke
markerne.
Med de vådområder, der nu
lægges op til i det danske landskab, øges risikoen for større
fordampninger af metan fra de
nye sumpområder - oven i de
øvrige ulemper. Det bør der vel
også tages højde for.
De aktuelle vandplaner
var på dagsordenen for den
konference om vandmiljø,
som Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug gennemførte på Christiansborg fredag den 22. oktober.
Konferencen viste klart, at
der er brug for bred debat og
meget mere tid til at få klarlagt,
hvordan vandplanerne skal gennemføres i Danmark.
Der er blandt andet brug for
at finde, udvikle og blive enige
om metoder, der kan sikre gennemførelsen så billigt og så
effektivt som muligt.

Der er ikke brug for forkromede hovsaløsninger, der i
værste fald kan fjerne eksistensgrundlaget fra en række
landbrug rundt om i landet.
- Hvorfor skal vi bruge milliarder på at nedlægge produktion, gøre mennesker arbejdsløse og fødevarerne dyrere,
spurgte chefkonsulent Jens
Elbæk, LandboNord i sit indlæg på konferencen fredag
eftermiddag.
- Kan vi ikke gøre det lidt
smartere, tilføjede han og
efterlyste, at man får set på en
række alternativer som stenrev,
dyrkning af muslinger, aktiv
rensning af drænvand i vådområder og drænfiltre samt dyrkning af flerårige energiafgrøder.
Den aktive rensning af drænvand kunne oplagt ske i bevoksninger af tagrør, som civilingeniør og kloakmester John
Schmidt viste mange eksempler på i sit indlæg på konferencen.

Er vandmiljøet vurderet
og behandlet korrekt
Kravene om, at de aktuelle
vandplaner bliver revurderede
og derpå gennemført på en
måde, der kan sikre overlevelse af landbrug i landbrugslandet Danmark, kræver
en akut politisk indsats.
Bag dette lurer en bred mistillid til Danmarks Miljøundersøgelsers (DMU’s), Miljøstyrelsens og danske politikeres
forvaltning af det danske vandmiljø siden 1980erne.
Konferencen på Christiansborg den 22. oktober viste
også, at dansk politik for vandmiljøet med de forskellige

vandmiljøplaner som dokumenteret af flere indledere
hviler på et særdeles spinkelt,
lemfældigt og usikkert grundlag.
Flere indledere på konferencen viste, hvordan DMU og
Miljøstyrelsen gennem årene
har manipuleret med tal og
udsagn med det resultat, at
dansk landbrug står som den
synder, der er ansvarlig for
algevækst og iltsvind i danske
søer, fjorde og åbne farvande,
mens resten af samfundet stort
set er frikendt i debatten.
På konferencen blev der
bl.a. berettet om et eksempel
på, at DMU havde nægtet at
medtage tal for udledning af
byspildevand i en opgørelse
med den begrundelse, at det
ikke var deres egne tal.
Konferencen viste, at danske vandmiljøplaner er gennemført uden smålig skelen til,
at enorme mængder af næringsstoffer fra mange andre
lande havner i de indre danske
farvande.
I det hele taget er påvirkningerne af vandmiljøet i havet
omkring Danmark ifølge indledere på konferencen langt
mere komplicerede end blot et
spørgsmål om udledning af
kvælstof og fosfor fra danske
landbrug, husholdninger og
industrier.
Vandmiljøet bliver også påvirket af vind og vejr, saltindhold og vanddybde samt vandstrømme over store afstande.
Blågrønalger henter årligt
mellem 200.000 og 400.000
tons kvælstof fra atmosfæren
ned i Østersøen.
Udledninger via floderne og
yderligere tilførsler fra atmosfæren bringer de samlede årlige tilførsler af kvælstof til
Østersøen op omkring en million tons, der i høj grad påvirker miljøet i de indre danske
farvande - især bælthavet.
Konferencens deltagere undrer sig derfor klart over det
aktuelle krav om reduktion af
yderligere 19.000 tons kvælstof i udledninger fra dansk
landbrug.

De 19.000 tons må i øvrigt
være et politisk bestemt tal af
uvis oprindelse.
Er der nogen, der har set en
klart faglig begrundelse for at
det netop skal være 19.000 tons.
På
vandmiljøkonferencen
blev det påvist, at de meget
markante nedskæringer i udledningerne af kvælstof fra dansk
landbrug gennem de seneste
årtier, ikke har kunne spores i
forbedringer af vandmiljøet.
Flere indledere fastslog, at
det ganske simpelt skyldes, at
teorierne bag vandmiljøplanerne er forkerte.
Kravene om at fjerne kvælstof virker stik imod hensigten
og fører nemt til mere iltsvind.
Fortalerne for disse synspunkter mener selvfølgelig, at
der er brug for en total revurdering af de teorier, der ligger
til grund for den danske politik
for vandmiljøet, der er gennemført i de sidste 25 år.
En kæmpe skandale
De på konferencen fremførte
udsagn om tilblivelsen af den
første vandmiljøplan i slutningen af 1980erne og om mangler, skævheder og manipulationer i grundlaget bag alle
vandmiljøplanerne er meget
alvorlige.
Hvis tilsvarende sager fra
andre områder kom i TV, ville
det givet blive udråbt som en
kæmpe skandale med krav om
hurtige og effektive politiske
indgreb.
Så enkelt er det selvfølgelig
ikke her, hvor opinionsdannere
og magthavere har kørt den
ensidige og særdeles omkostningskrævende politik for vandmiljøet gennem 25 år uden at
ville lytte eller skele til de røster,
der nu kom til orde på konferencen på Christiansborg.
De oplysninger, som forskere og andre indledere, der
har studeret vandmiljø i årtier,
fremførte på konferencen, giver et rystende billede af den
førte politik på området.
Den ligner en om’er.
Gunner Buck
Grovvarenyt

Må landbruget være her
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Vandplanerne rammer især jordbrugerne
omkring Limfjorden hårdt.
Planteavlskonsulent Jens Elbæk Andersen,
LandboNord har i måneder været sur og
vred over vandplanerne, men han er også
villig til at afprøve nye alternativer til
at nedbringe kvælstofudvaskningen fra
landbruget.
Tekst og foto:
Anette Eckholdt
freelancejournalist

Stenrev, dyrkning af muslinger,
rensning af drænvand ved hjælp
af vådområder og flerårlige
energiafgrøder er nogle af de
alternativer, chefkonsulent Jens
Elbæk Andersen gerne vil være
med til at iværksætte i landbruget.
- Lad os være konstruktive og
få noget for pengene.
- I dansk landbrug har vi allerede præsteret en halvering af
handelsgødningsforbruget, en
halvering af kvælstofudledningen til vandmiljøet, 70 procent
reduktion i fosforoverskuddet.
- Der er ikke flere lette løsninger, lyder det fra chefkonsulenten.
Han er bestemt ikke begejstret for de nye vandplaner. Yderligere reduktioner i kvælstofforbruget kan stort set kun reducere
produktionen.
- Under de tidligere vandmiljøplaner skulle landbruget lide i
fællesskab – det skal vi ikke længere.
- Nu har vi vandplanerne,
som rammer vidt forskelligt i
landet.
I Limfjordsoplandet skal
markedsomsættelige kvælstofkvoter bidrage med 63 procent af
den ønskede reduktion.
Skal landbruget levere det
hele, er der principielt to metoder: 1) reduktion af kvælstofkvoten på samtlige arealer med

50 – 70 kg kvælstof. Det er den
nemme metode eller 2) udtagning af mellem 125.000 –
200.000 ha landbrugsjord – det
svarer til mellem 20 og 30 procent af landbrugsjorden, forklarer Jens Elbæk Andersen.

Dødsdom udsat
I øjeblikket er vandplanerne i
høring.
Målet i nuværende planer er
de samme som i de oprindelige
planer, selvom de omsættelige
kvælstofkvoter er udsat og reduktioner i vandvindingstilladelser er opgivet.
- Når vi fortsat brokker os, så
er det blandt andet fordi, at kravet om flere efterafgrøder er
meget dyrt og rammer geografisk skævt.
- Det rammer nogle brugstyper hårdere end andre – svinebrug rammes hårdest, lyder det
fra Jens Elbæk Andersen, som
tilføjer.
- Vi producerer verdens sundeste og mest miljøvenlige fødevarer - det er vi stolte af.
- Vi vil ikke have en erstatning eller kompensation, som vi
bare skal betale videre til kreditforeningen, inden vi stiller os op
i arbejdsløshedskøen.
- Vi må derfor bidrage til at
finde de smartere løsninger.

Chefkonsulent Jens Elbæk Andersen, LandboNord (tv) og
planterådgiver Claus Skov Madsen, AgroPro Sjælland.

sulent Claus Skov Madsen,
AgroPro og rådgiver for Bæredygtigt Landbrug og peger især
på de usikre og politiske kompensationer som helt uacceptable.
Mange af tiltagene, såsom
efterafgrøder og 10 m bræmmer
langs vandløb, er i realiteten ekspropriation af landbrugsjord og
af råderetten.
Der er ikke afsat penge til
erstatning ved ekspropriation.
Der tales om kompensation –
ikke om fuld erstatning.
Det er to forskellige ting.
Løbende kompensation er
politisk bestemt og skal på
finansloven hvert år.
Fuld erstatning er derimod
grundlovssikret.
- Jorden er købt med produktion for øje og til en pris, der
afspejler muligt afkast af land-

Kompensation
eller erstatning
- Grøn Vækst er politisk hjernespind uden konsekvensberegninger, supplerer planteavlskon-

Samfundsøkonomiske konsekvenser
ved fuld effekt af vandplanerne
Beregninger fra Landbrug & Fødevarer viser:
* at Nordjylland kan miste 5.100 arbejdspladser
* at Nordjylland kan miste 100.000 DE
* at eksporten fra Nordjyllands landbrug kan falde
med 2,0 milliarder kr.
* at landbrugets indtjening i Nordjylland kan falde
med 2,7 milliarder kr.

Kilde: LandboNord

brugsproduktionen på jorden –
både når det gælder plante- og
husdyrproduktion, siger Claus
Skov Madsen og fortsætter.
- Fjernes produktiviteten,
falder prisen på jorden med
lovindgreb – fx Grøn Vækst.
- Det er ekspropriation, som
skal erstattes, mener jeg.
- Vi bør rejse en principsag
om spørgsmålet.
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Den røde streg mellem Nordjylland og Sverige på de to viste
kort viser nordgrænsen for de indre danske farvande før og
efter flytningen i 2002. Med flytningen af grænsen ca. 30 km
sydpå blev landbrugets andel af udvaskningen større, og landbruget blev en større synder, oplyste Niels Kristian Højerslev,
da han viste kortene med grænserne.
gb

Fra lande, der har afløb til Østersøen, får de indre danske
farvande tilført store mængder næringsstoffer. Men også fra
vesteuropæiske floder, der har udløb til Atlanterhavet, Kanalen og Vesterhavet strømmer næringsstoffer til danske
farvande samt helt fra den Mexicanske golf via Golfstømmen
og ned langs Norge, forklarede Niels Kristian Højerslev. gb

Mistillid til DMU
om beregning af iltsvind

Hvor meget af kvælstofforureningen
i de indre danske farvande stammer fra
landbruget? Spørgsmål har været diskuteret
mange gange i 1980’erne og 90’erne.
Nu tager Niels Kristian Højerslev problemet
op igen og sætter igen spørgsmålstegn ved
ekspertise i Danmarks Miljøundersøgelser.
Tekst:
Anette Eckholdt
freelancejournalist

Det var ikke alene kilderne til
kvælstofudledning til de indre
danske farvande, men også
mængden og regnskabsmetoderne, som gav anledning til
mange livlige diskussioner
mellem forskere ved Danmarks
Miljøundersøgelser (DMU) og
oceanograf og lektor ved Niels
Bohr Instituttet, Niels Kristian
Højerslev op til vandmiljøplanerne I og II.
Niels Kristian Højerslev kritiserer blandt andet DMU for at
tilskrive landbruget langt større
kvælstofudledning til indre
danske farvande end rimeligt
er.
Uenigheden går desuden på
forskellene mellem landbrugets
andel i det åbne hav og i kystnære områder. Noget, der ifølge Højerslev blandt andet kan

Niels Kristian Højerslev på
talerstolen på Christiansborg.
tilskrives ensidig tanketank i
DMU, hvor forskerne overser
at inddrage de geofysiske forhold i deres beregninger.

- Antallet af ansatte i den
danske miljøovervågning med
biologisk indsigt er påfaldende
stort i forhold til antallet med
oceanografisk og geografisk
indsigt.
- Dette forhold spiller en
ikke ubetydelig rolle for de
resultater, der bliver lagt frem,
når årsagerne til iltsvindet i de
danske farvande bliver diskuteret.
- Den énsidige biologiske
tilgang til emnet betyder nemlig, at de geofysiske forhold i
vandmiljøet overses, siger han
og understreger, at forholdet
mellem datidens forskere var
anstrengt.
- Men forholdet er i bedring
i disse år.
- Vind, temperaturer og
havstrømme er de vigtigste
parametre vedrørende iltsvind i
de indre farvande.
- Dertil kommer udvaskningen fra de 79 store floder, som
afvander Østersølandene, fastslår han og forklarer dermed de
store årsvariationer, man ser.
Det er også den viden, der
ligger til grund for de modelleringer af iltsvindet i indre danske farvande, som forskere ved
Danmarks Meteorologiske Institut og Københavns Universitet aktuelt arbejder med.

Når forudsætninger ændres
Men det kniber ifølge Højerslev også med evnerne til at regne i DMU.
For 8 år siden ændrede
DMU grænsen for ”indre danske farvand” ved at flytte den
nordlige grænse i farvandet
sydpå.
Dermed blev dansk landbrug en større bidragyder til
kvælstofudvaskningen og dermed en større synder.
Manipulation?
- Der skete noget afgørende i
bogføringen i 2002, og det
synes jeg godt nok, at man godt
kan kritisere DMU for, siger
Niels Kristian Højerslev.
Han kritiserer også DMU for
at arbejde med total N (bruttomængden af kvælstof) i beregningerne i stedet for den biotilgængelige del af kvælstoffet.
Derudover mener han, at
DMU undervurderer andelen af
kvælstof, der stammer fra de
store afvandingsfloder i landene omkring Østersøen.
En kvælstofkilde, som for
øvrigt må forventes at blive
større i takt med, at landbruget
i Polen og Baltikum intensiveres.
- Der er virkelig behov for at
gå tallene fra DMU igennem
igen, fastslår han.

Alger – et problem?
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Iltsvind opstår, når der udvaskes
næringsstoffer til vandmiljøet og der dannes
store mængder alger. Når algerne dør, falder
de til bunds, hvor bakterier bruger ilt på at
nedbryde dem. Måske er iltsvind meget mere
komplekst, og måske spiller forholdet
mellem kvælstof og fosfor en vigtig rolle,
mener Flemming Møhlenberg.
Tekst og foto:
Anette Eckholdt
freelancejournalist

Der skal uden tvivl både
næringsstoffer og varme til at
fremme væksten af alger.
Noget tyder imidlertid på, at
det er forholdet mellem kvælstof og fosfor, som er ret afgørende for algevæksten.
- Med Vandmiljøplan I har
man ved at skære med på fosforforbruget ændret dramatisk
på forholdet mellem fosfor og
kvælstof i havmiljøet.
- I 1993 – 1994 var fosfor
koncentrationen meget lav –
det er blevet værre og værre og
i dag lider kystvandene og fjordene af fosformangel.
- Det er meget kontroversielt at sige, men vi skal have
balance mellem kvælstof og
fosfor, siger innovationschef
Flemming Møhlenberg fra
Dansk Hydraulisk Institut
(DHI) til Grovvarenyt.
DHI er en selvejende, international rådgivnings- og forskningsorganisation.
- Det der sker nu, er at fosfor
bindes meget hurtigt i fjordbunden, som er meget jernholdig i
Danmark, og resten opbruges
meget hurtigt. Vi får en meget
begrænset produktion af alger i
fjordene i 3 måneder.
- Kvælstofreduktionen i Limfjorden på 28 procent i de senere år har fx betydet, at bestanden
af muslinger er gået ned til en
tredjedel.
- Når muslingerne sulter i en
lang periode, reduceres bestanden. Når det så bliver sommer
og temperaturne stiger, frigives
fosfor fra jernkomplekset i
fjordbunden.
- Kombineret med, at koncentrationen af kvælstof er høj i
vandet, da det ikke er blevet
brugt til algevækst om foråret,
ser vi nu en voldsom opblom-

string af alger, der ikke er nogen
fx muslinger til at spise, fordi de
ikke har fået noget føde hele
foråret. Resultatet er iltsvind.
Flemming Møhlenberg synes
derfor, det er underligt at høre
eksperter fra DMU og Miljøcentrene glæde sig over, at nu
har de fået begrænset algeproduktionen tre måneder om
foråret.
- De skulle faktisk skamme
sig.
- Det har godt nok bevirket,
at man har klart vand om foråret,
men det er jo absurd, at iltsvindet om sommeren kan tilskrives,
at vi ikke har bundet kvælstoffet
i planter og dyr i løbet af foråret.
- Vi har noget uvirksomt
kvælstof, der driver rundt. Uanset hvor meget vi reducerer fosfor udledning, har vi en stor buffer af fosfor i havbunden, som
går op og ned hele tiden.
Spørgsmålet er om bufferen
ikke er naturlig i stedet for ”fortidens synder”, siger Møhlenberg.
Aktuelt søger han penge til
at undersøge spørgsmålet om
en øget tilførsel af fosfor om
foråret vil betyde, at der kan
indbygges mere kvælstof i
planter og dyr i løbet af foråret.

Flemming Møhlenberg

Når algerne er giftige
Giftalger kan være farlige for
fisk, andre dyr og mennesker.
Selv om der er mange giftige
algearter drukner giftalgerne
normalt i mængden af ikke-giftige alger – kun undtagelsesvis
bliver giftalgerne dominerende.
Næsten hvert år rammes
fiskeproducenter i Lillebæltsområdet imidlertid af giftalgen
Chatonella.
- Blå-grønne alger forekommer almindeligt i danske søer.
Mange arter kan være giftige og
mange former har en konkurrencefordel ved lave N-koncentrationer, fordi kolonierne kan
optage N2 fra luften, forklarer
Flemming Møhlenberg.
Opblomstringer af blå-grønne
alger fører til forbud mod badning i søer ca. hvert andet år.

Floder

450.000 tons

Kilde: Flemming Møhlenberg, DMI.

I Østersøen sker der opblomstringer af Nodularia
næsten hvert år og i nogle år
også i Øresund og Bælthavet.
Sammen med landene omkring Østersøen opgør HelCom
hvert år i marts risikoen for store opblomstringer den kommende sommer.
- Hvis fosfor-koncentrationen om vinteren i overfladevandet er højere end 50 mg/m3 kan
der forventes store op-blomstringer.
- Det er så op til sommervejret om opblomstringen bliver
stor eller mindre, forklarer
Flemming Møhlenberg.
Opblomstringer af blå-grønne alger forstyrrer fødenettet i
havet. Ved at lægge sig i overfladen udskygger blågrønalgerne de andre alger. Vandlopper
og dafnier kan ikke spise blågrønalgerne – de opformeres og
nedbrydes under stort iltforbrug,
når næringen slipper op. Processen kan kan føre til iltsvind også i overfladelaget.
- Heldigvis begrænses de
kolonidannende blågrønne alger
af salt i havet, understreger
Flemming Møhlenberg.

Når algerne binder
luftens kvælstof
Blågrønne alger kan imidlertid
også binde store mængder N2
fra luften, hvis der er fosforoverskud i vandet.
Alene i Østersøen står de
kolonidannende blågrønne alger ifølge Møhlenberg for mellem 200.000 og 400.000 tons
kvælstof årligt. Floder bidrager
med 450.000 tons og 200.000
tons kommer som atmosfærisk
nedfald.
I det perspektiv er det måske
ude af proportion at danske
landmæns skal bruge meget
store ressourcer på at reducere
udledningen af kvælstof med
19.000 tons.

Kemien i vandmiljøet
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Miljøfremmede stoffer er ikke en del af
de aktuelle vandplaner. Det skyldes muligvis,
at det er yderst vanskeligt at vurdere de 15.000
– 30.000 kemiske stoffer, som er en del af
vores hverdag. En del af dem er miljøfremmede, men der er ingen systematisk overvågning
af effekter af dem i Danmark.
Tekst og foto:
Anette Eckholdt
freelancejournalist

men fjerner dem ikke fuldstændig. Ifølge Kresten Ole Kusk er
der kun meget ringe viden om
spildevands toksiske effekter.
- Når vi vurderer stoffer, er
der tale om vurdering af enkeltkemikalier.
- Problemet er, at spildevand
er blandinger med mange hundrede - måske tusinder - af forskellige kemikalier, som reagerer med hinanden.
- Effekter kan sjældent linkes til specifikke miljøfremmede stoffer.
- Det kan dels skyldes, at
naturen er variabel, at der er
mange forskellige stoffer, at der
er mange forskellige arter og at
der er mange symptomer at
observere.

Der er registreret 150.000 forskellige kemiske stoffer i EU's
system REACH, i daglig brug
anvendes mellem 15.000 og
30.000 af dem – ikke mindst i
emballage, rengøringsmidler
og kosmetik.
En del er disse kemiske stoffer er miljøfremmede stoffer,
det vil sige organisk kemiske
stoffer, som ikke dannes naturligt.
De miljøfremmede stoffer
inkluderer af og til også naturlige stoffer, som forekommer i
unaturligt høje koncentrationer,
f.eks. kobber.
- Nogle af de miljøfremmede stoffer i spildevandet er skadelige for miljø, mennesker og
dyr. Det er ikke mindst de hormonforstyrrende stoffer og
lægemiddelstoffer, som kan
være problemet, forklarer lektor ved DTU, Kresten Ole
Kusk, der forsker i spildevand.
Rensningsanlæg reducerer
mængden af kemiske stoffer,

Stoffernes liv
Når de enkelte kemiske stoffer
miljøvurderes, er der især fokus
på tre hovedegenskaber for de
kemiske stoffer:
Nedbrydelighed, ophobning
i dyr (bioakkumulerbar) og giftighed overfor organismer.
Nedbrydelighed udtrykkes
typisk som ”den tid, det tager

Nedenstående kurver var en af
de mange figurer, der blev vist
på vandmiljøkonferencen af
den unge svenske forsker, Lars

Jonasson, DMI, Danmarks Meterologiske Institut.
Sammen med andre forskere
er han i færd med at opbygge en

for halvdelen af stoffet at forsvinde” – en såkaldt halveringstid for nedbrydningen
- Ophobning i dyr kortlægges i undersøgelser af 4
ugers varighed.
- Hvis koncentrationen i fisk
bliver større end 500 gange
vandkoncentrationen betegnes
stoffet som bioakkumulerbart.
- Bioakkumulerbare stoffer
vil typisk også binde sig til
slam i rensningsanlæg og til
søsediment m.v., forklarer Kresten Ole Kusk.
Giftighed overfor organismer måles på alger, krebsdyr og
fisk, som placeres i en fortyndingsrække af spildevand med
forskellige koncentrationer.
Viden om nedbrydelighed,
bioakkumulerbarhed og giftighed bruges til at forudsige om
det undersøgte kemiske stof
fjernes i spildevandsanlægget

Kresten Ole Kusk

og stoffets skæbne og effekt i
naturen.

Iltsvind afhænger også af vinden
Kilde: Faglig rapport fra DMU nr. 743, 2009.

model, der kan vise de komplicerede forhold omkring iltsvind i
de indre danske farvande.
Modellen er et redskab, der
kan supplere observationer og
gøre det muligt at ekperimentere med virkning af forskellige
påvirkninger.
Figuren viser, at iltsvind i
2002 ville have været langt mindre omfattende, hvis man i 2002
havde haft samme vind i september, som man fik i 2004.
Lars Jonasson viste bl.a.,
hvordan tilførsel af næringsstoffer og ilt fra Skagerak påvirker
vandmiljøet i Kattegat.
Gunner Buck

Lars Jonasson
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Renset
i
rørskove
En skov af tagrør virker som rodzoneanlæg.

John Schmidt viste konferencen en række
eksempler på, at tagrør - “naturens eget
renseanlæg” - renser spildevand effektivt.
- Vandmiljøplaner har ikke haft
den ønskede virkning. Der er
stadig iltsvind de samme steder
som tidligere, og det skyldes
forurening med fosfor, fastslog
John Schmidt i sit indlæg.
John Schmidt er civilingeniør
og autoriseret kloakmester. Han
bor i Brandelev ved Næstved.
Som entreprenør i Sydsjælland har han gennem 30 år arbejdet meget med kloakering og
afløb for spildevand.
John Schmidt har især arbejdet med grøn rensning ved
hjælp af tagrør, som han kalder
naturens eget renseanlæg.
Han viste en række eksempler på dette arbejde rundt om
Dybsø Fjord.
Han viste også, at vandmiljøet klart blev bedre, så
snart fosfor var fjernet fra det
udledte spildevand.
John Schmidt viste også,
hvordan han i 2007 havde gjort
Basnæs gadekær klart med
tilsætning af 50 kg Nitrat.
Gadekæret var inden tilsætningen præget af et tykt lag blågrønalger, og der var 53 mg

John Schmidt har i årtier
arbejdet med rensning af
spildevand i rodzoneanlæg
af tagrør.

fosfor pr. liter vand, men nul
nitrat i vandet.
Efter tilsætningen af nitrat
var gadekæret helt klart.
John Schmidt mener, at grøn
rensning bør erstatte de store
kommunale rensningsanlæg.
Gunner Buck

John Schmidt fortalte, hvordan man via de her viste håndgravede grøfter fordelte 1.000 kubikmeter spildevand i døgnet
ud over fire hektar eng på nordsiden af Dybsø Fjord. Tagrørene voksede og fungerede som et effektivt rodzoneanlæg.
Rensning af 1.000 kubikmeter spildevand på fire hektar
rørskov giver nul forbrug og nul affald. Skal det samme renses
på et rensningsanlæg kræver det 900 kg kul til el og 233 kg kemikalier, og giver affald: 237 kg slam, 120 kg flyveaske, 28 kg slagger og 2200 kg CO2 oplyste John Schmidt i sit indlæg.

De døde hummere

Agronom Per Hansen viste, at de døde hummere, der førte til
Vandmiljøplan 1, døde af urenset spildevand fra sommerhuse
og fra det københavnske rensningsanlæg, Lynetten.

- Helt op til de døde hummere
frikendte man i virkeligheden
landbruget for at have indflydelse på forurening af Kattegat.
Det fastslog oceanograf og
lektor ved Niels Bohr Instituttet, Niels Kristian Højerslev, i
en kommentar til det første indlæg på vandmiljøkonferencen
den 22. oktober, hvor agronom
og tidligere landbrugslærer Per
Hansen, Borris, talte om Vandmiljøplaner og iltsvind.
Per Hansen er ikke i tvivl
om, at de døde hummere, der
blev fanget af fiskere fra Gilleleje og vist på TV var døde af
urenset spildevand, der blev
lukket ud fra rensningsanlægget Lynetten i København i
1986 samt spildevand fra de
nordsjællandske sommerhuse.
Trods det, fik landbruget
skylden og derpå Vandmiljøplan 1 trukket ned over hovedet.
Per Hansen påviste, at de
følgende vandmiljøplaner også

hvilede på forkert grundlag,
hvor landbruget fik skyld for
meget mere komplekse forhold.
Per Hansens forslag til ændring af grundlaget for den førte vandmiljøpolitik lyder:
1. Flyt fokus fra N til
organisk stof.
2. Brug eksisterende
forskningsresultater.
3. Rekonstruer Miljøstyrelsen.
4. Opret et permanent
kontrolorgan en ombudsmandsordning
for miljøsektoren.
5 Indfør et serviceeftersyn
af miljøuddannelser.
6. Fjern indavl i forskningen.
7. Offentliggør politiske
misinformationer.
8. Indfør en Lysenko-pris
9. Forbyd bundtrawl.
Læs meget mere om vandmiljøplanernes tilbliven på:
http://www.landbrug-ph.dk/

Gunner Buck
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Officielle teori om N som begrænsende faktor

N- og P-begrænsning

P-begrænsning
Søer

Vandløb

N-begrænsning

Fjorde

Havet

Søer

Vandløb

N afgasses mod havet.
P forbliver i vandsystemet.
Det betyder at N/P falder.

Fjorde

Havet

>

Havet omkring Danmark

Skematisk fremstilling af N- og P-begrænsning.

Miljøstyrelsens problematiske teori siger, at jo mindre kvælstof, der er, desto større betydning har yderligere reduktion.

- Den herskende opfattelse af kvælstof er ikke bæredygtig
- Strategien burde være ændret for mange år siden
Af cand. agro.
Poul Vejby-Sørensen

Den 12. april 1987 indledtes
konsensuskonferencen Kvælstof og fosfor i vandmiljøet
med, at deltagerne sang Havet
omkring Danmark.
Til alle der måtte være i
tvivl: En konsensuskonference
er en særlig udemokratisk proces, hvor afvigende synspunkter undertrykkes.
Forsamlingen sang også
sangens femte linje: Vi vandrer
din vej, vi lyder din lov….
Men herefter brugte man tre
dage til at vandre den modsatte
vej og bekrige havets lov.
Denne krig har nu gennem
vandmiljøplanerne varet i snart
tre årtier, og den fortsætter indtil vi bliver kloge nok til at lyde
havets lov.
Miljømyndighederne vinder
aldrig krigen - heller ikke, hvis
den fortsætter i endnu 30 år.
Strategien er udsigtsløs!
Uanset hvor mange, der er enige om den!

”Havets lov”
En helt central lov for havet er
opretholdelsen af den såkaldte
Redfield-konstant (Alfred C.
Redfield beskrev i 1934, at forholdet mellem en række stof-

Poul Vejby-Sørensen på talerstolen i Fællessalen på Christiansborg. Foto: Anette Eckholdt.
fer, herunder kvælstof og fosfor er konstant - uanset koncentrationerne).
Overalt i det globale vandmiljø – fra de danske fjorde til
verdens største oceaner – tenderer balancen mellem kvælstof og fosfor mod Redfieldkonstanten, som udtrykker et
bestemt forhold mellem dem
på 16:1 på atombasis. (På
vægtbasis er det 7:1).
Redfield-konstanten etableres og opretholdes ved, at
kvælstof over tid indstiller sig

på 16 atomer for hvert fosforatom. Og det er naturligvis ikke
en tilfældighed, at denne
balance eksisterer.
Forholdet svarer i øvrigt til
algernes sammensætning. Specielt områder med N/P under
de 16 er ofte udsat for problemer, bl.a. iltsvind.
Reguleringen finder sted via
forskellige processer, hvoraf
skal nævnes de vigtigste:
1. Denitrifikation (fra nitrat
til luftformig kvælstof) og

Kronik

Denne artikel er Poul Vejby
Sørensen bilag til det indlæg
han fremlagde på konferencen
om vandmiljø på Christiansborg den 22. oktober.
Poul Vejby Sørensen deltog
flittigt i debatten om vandmiljøet i 1980erne og 1990erne.
Artiklen bringes her som
kronikken i denne udgave af
Grovvarenyt Ekstra.
Redaktionen
anammox (ANaeribic
AMMonium OXidation: en
forholdsvis nyopdaget
bakteriel omdannelse af
kvælstofforbindelser til
luftformig kvælstof) fjerner
kvælstof fra vandmiljøet.

2. Fiksering (cyanobakterier /
blågrønalger) og
deposition/nedfald
tilfører kvælstof til vandmiljøet.

Økosystemet (naturen) er altså
indrettet, så der tilstræbes en
perfekt balance, hvor vandmiljøet har det bedst.
Hvor N/P-forholdet er for
højt, reguleres det ned.
Hvor N/P-forholdet er for
lavt, reguleres det op.
(fortsættes side 10)

Grovvare-nyt - Ekstra 28/10 - 2010 - side 10

De grønne linjer viser økosystemets naturlige N-justering op
eller ned til ca. 7 gange P (vægtbasis). De røde linjer viser, at
miljøstrategien søger at gøre det modsatte.

Havet omkring Danmark
(fortsat fra side 9)

Den danske hovsa-strategi
Heroverfor står den danske
strategi, der respektløst bruger
enorme midler på at gøre det
stik mod-satte:
Hvor N/P ligger over Redfield-konstanten, forsøger den
at tvinge det yderligere op.
Og hvor N/P-forholdet ligger under Redfield-konstanten,
forsøger den at tvinge det endnu længere ned.
Specielt det sidste er dybt
alvorligt. Et for lavt N/P er
nemlig langt mere katastrofalt
end et for højt N/P.
Ideen med at modarbejde
naturen bygger på en misforstået anvendelse af Justus
von Liebigs ”Minimumslov”
fra 1855.
Man forsøger at nedsætte
produktionen af alger ved at
forstyrre den optimale næringssammensætning. Man reducerer det ”begrænsende”
næringsstof.
Samtidig forudsætter man
fejlagtigt, at algeproduktion er
skadelig, fordi algerne på et
tidspunkt rådner og fører til
iltsvind.
Men en fisk på et kg har via
fødekæden forbrugt en ton
alger, så de rigtige alger er et
aktiv i havmiljøet. De er en
forudsætning for livet i havet.

Derimod giver det beviseligt problemer at forstyrre
algernes næringsgrundlag ved
at begrænse kvælstof.
Man får ganske vist en
lavere produktion at de nyttige
alger, som indgår i fødekæden.
Derfor bliver der færre fisk.
Til gengæld stiger produktionen af andre organismer –
bl.a. de kvælstoffikserende cyanobakterier (blågrønalger), der
kompenserer for det manglende kvælstof, som miljøstrategien er skyld i, ved at føre
luftens kvælstof ned i vandmiljøet.
Men disse organismer indgår ikke i fødekæden, derfor
rådner de og giver iltsvind.
Man har brugt i størrelsesordenen 100 mia. kr. på en
naturstridig og derfor udsigtsløs strategi.
Kommunerne har brugt
enorme summer på overdimensioneret kvælstofrensning af
spildevand.
Man har sat enorme summer
over styr på kvælstofbegrænsninger i landbruget, som har
medført lavere udbytte og ofte
lavere kvalitet.
Således kan vi ikke længere
producere brødkorn af acceptabel kvalitet i Danmark, da
kvælstof jo er centralt i afgrødernes proteindannelse.
Hvis Aftalen om Grøn
Vækst med yderligere 19.000

P-koncentrationen afhænger af P-udledninger (og geokemiske forhold). Derimod afhænger N-koncentrationen ikke
særlig meget af N-udledninger, men af P-koncentrationen,
idet N udveksles med atmosfærens ”bufferlager”, indtil Nkoncentrationen når 7 gange P (vægtbasis).

tons nedskæring af kvælstofudledningen til vandmiljøet
føres ud i livet, vil det
naturligvis forøge de nævnte
problemer og koste yderligere milliarder af kroner.
De kvælstoffikserende organismer vil forstærke deres
aktivitet for at kompensere for
de 19.000 tons.
I bedste fald er milliarderne
spildt.
I værste fald forringes vandmiljøet i de kystnære områder
som følge af indsatsen.
Politikerne lavede en hovsa-løsning for snart 30 år
siden med mangelfuld og
især enøjet rådgivning fra
datidens miljøbiologer og
efter pres fra miljøinteresser,
der havde væsentlig større
vilje til at agere end viden om
hvordan.
Politikerne har siden været
”fanget” i hovsa-strategien, og
miljøbiologerne hænger på
deres tidligere rådgivning, hvis
de ikke vil indrømme, at
grundlaget var for tyndt.
En dag må der gøres op med
den naturstridige strategi.
Beviserne imod den tårner
sig op.
Hvor det tidligere har været ”farligt” for politikere, at
tvivle på kvælstofstrategien,
bliver det som tiden går
farligere og farligere at stole
på den.
Sandhedens time rykker
nærmere!

Beviser i danske fjorde
Det har i mange år været
tydeligt, at de største problemer fandtes i fjorde med tal
under Redfield-konstanten.
Det kunne aflæses af omfattende undersøgelser foretaget
under Miljøstyrelsen allerede i
1970’erne
(Bæltprojektet
1976) – altså længe inden den
første vandmiljøplan.
Groft sagt var problemerne
størst, hvor der var mindst
kvælstof i vandet.
Men de grundige undersøgelser, som bl.a. professor
Steemann Nielsen, Københavns Universitet, stod bag,
blev ikke læst så grundigt af
den nye ”68-generation” af
miljøbiologer, der i nogen grad
havde skiftet det faglige engagement ud med et mere politisk – og i øvrigt heller ikke
ville høre på de forskningsinstitutioner, der vidste mest om
kvælstofomsætningen.
Havde de interesseret sig
mere for miljø og mindre for
miljøpolitik, havde de opdaget
hvad der skete i fjordene, nemlig at de største problemer
fandtes i Haderslev, Roskilde,
Flensborg, Kolding og Horsens
Fjorde, der alle var karakteriseret ved relativt lave kvælstofindhold og forforbelastet
byspildevand,
altså
N/P
væsentlig under Redfield-konstanten.
(fortsætter side 11)

Havet
omkring
Danmark
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(fortsat fra side 10)

Men dengang som nu var
pludselige iltsvind ofte direkte
forårsaget af udledning af organisk stof fra husspildevand,
ensilagebeholdere, industri m.v.
Mariager Fjord – endnu et
bevis imod miljøstrategien
Siden den første vandmiljøplan
blev søsat i slutningen af
1980’erne,
har
kendsgerningerne ikke distraheret
politikerne endsige flertallet af
miljøbiologer.
At den er helt gal med
grundlaget for vandmiljøplanerne, kan vises med følgende
kendsgerninger, hvoraf nogle
er knyttet til Mariager Fjords
kollaps i 1997, mens andre er
generelle:
1.
Forholdet mellem kvælstof og
fosfor i Mariager Fjord var i
perioden 1985-1995 løbende
blevet forbedret gennem konstant kvælstoftilførsel og faldende fosfortilførsel som følge
af bedre rensningsanlæg.
Dette gav tilsammen et
bedre forhold mellem kvælstof
og fosfor – tættere på Redfield-konstanten.

2.
Men i august 1997 gik det galt
som så mange gange tidligere i
historien.
Ulykken skete netop efter,
at kvælstoftilførslen til fjorden
havde været reduceret som
følge af mindst 25 pct. mindre
nedbør (og afstrømning) i
årene 1995-97.
Det specielle i sommeren
1997 var altså en forudgående
lavere kvælstoftilførsel kombineret med den varmeste
august i mere end hundrede år.
I overensstemmelse hermed
var der i 1997 massiv udbredelse af blågrønalger i danske
farvande, hvilket indikerer et
lavt - for lavt - kvælstofindhold
i forhold til fosforbelastningen.
3.
Kun et meget lille landområde
(500-600 km2) afvandes til Mariager Fjord, hvorimod Hobro

og Mariager gennem mange
årtier leverede betydelige mængder forsforbelastet byspildevand til fjorden.
Omvendt afvander Gudenåsystemet næsten fem gange så
store landbrugsarealer (landområde 2.600 km2) ud gennem
Randers Fjord.
Hvis forklaringen på sammenbruddet i Mariager Fjord
var så enkel, som visse
miljøprofeter vil gøre den til,
nemlig "landbrugets kvælstof",
skulle Randers Fjord være kollapset for længst.
Men det var altså i en af de
mindst landbrugsprægede fjorde i landet, problemet opstod!

Forklaringen er snarere
store udslip af organisk stof
(bødestraf til kommunen),
samt at der i årtier var leveret
store mængder fosforbelastet
industri- og byspildevand til
den dybe inderfjord, med
stærkt begrænset gennemstrømning på grund af bundens
udformning.
Fjordens kollaps skete nogle måneder efter, at miljøfolk
havde efterlyst en stærkere
indsats mod landbrugets udledning af kvælstof.
Bundvendingen i Mariager
Fjord kom derfor som kaldet og
blev brugt til at få vedtaget Vandmiljøplan II på få måneder.

Dansk landbrug fik skylden
for fjordens kollaps, og der
indførtes nye begrænsninger i
brugen af kvælstof på grundlag af en hændelse, der havde
helt andre årsager end udledning af kvælstof fra landbruget.
4.
Der har altid været iltsvindsperioder.
For 1000 år siden, for 100 år
siden og adskillige gange i
1900-tallet, f.eks. 30'erne og
40'erne.
Men da havde vi ingen
bekymrede miljøbiologer, der
(slutter side 12)
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tikken på kvælstofområdet.
Og den fejl er nu ved at tage
Samtidig må der lægges en
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søgte bevillinger til deres projekter, så da gik vi ikke så højt
op i det.
I 1991 var iltsvindet større
end året før, selv om kvælstofbelastningen var blevet mindre.
Det undrede de sig over i
Miljøstyrelsen.
I sensommeren 1994 var der
igen forbløffelse - eller ligefrem
frustration - blandt de mere
kvælstoffjentlige miljøbiologer,
der ikke kunne fremvise de massive iltsvind, som de tidligere på
året havde spået ud fra høje nedbørstal og stor kvælstofudvaskning kombineret med troen
på, at kvælstof udelukkende
spiller en negativ rolle i miljøet.
I de senere år har tendensen
været den samme:
Miljømyndighedernes forudsigelser om størrelsen af
kommende iltsvindet baseret
på kvælstofafstrømning er stort
set altid forkerte.
Men at der kan registreres
iltsvind hvert efterår, er en
kendsgerning.
Sådan har det altid været.
Og sådan fortsætter det.
Der er jo også iltsvind i
skovbunden hvert efterår!

5.
Det er en kendsgerning, at
kvælstofindholdet er højt i
Stillehavet faldende over Atlanterhavet, Nordsøen, Kattegat og til Østersøen.
Blandt disse havområder
optræder
miljøproblemerne
groft sagt, hvor kvælstofindholdet er lavest.
Dette harmonerer ikke med
de vilde forestillinger om, at
kvælstof i sig selv er et problem.

6.
Miljømyndighederne tillægger
kvælstof stigende betydning
for vandmiljøet, jo mindre der
er af det i forhold til fosfor.
Når der samtidig arbejdes
intenst på at nedbringe kvælstofudledningen, har vi fået et
evigt problem, som kun
forstærkes, indtil vi får gjort op
med de gamle opfattelser.
7.
Mens havmiljøet gennem forskellige processer altid søger

mod kvælstof-fosforforholdet
16:1, søger dansk miljøteori at
bringe forholdet bort fra denne
optimale balance - enten op
eller ned, afhængigt af, om
man dekreterer fosforbegrænsning eller kvælstofbegrænsning af algevæksten i det
pågældende område.

8.
Galskaben er gået så vidt, at vi
i mange år har haft skrappere
kvælstofkrav til spildevand
end til drikkevand.
Det kan altså være ulovligt
at udlede lovligt drikkevand!
Værs’god og skyl!

Konklusion
Det er til en vis grad forståeligt, at skiftende miljøministre har måttet handle på
det givne grundlag.
Men politikerne burde have
krævet bedre dokumentation
for stramningerne undervejs.
Desuden har landbrugserhvervet gennem tiderne hovedsagelig argumenteret med, at
vandmiljøplanerne var for
kostbare for erhvervet - og den
slags klynk virker ikke i
dagens Danmark, uanset hvor
rigtigt det er.
Men Miljøstyrelsen og
DMU har svigtet groft.
De har været passive eller
direkte modvillige i afdækningen af kvælstofs rolle i miljøet.
De har brugt kræfterne på at
forsvare hovsastrategien fra
1980’erne og vendt ryggen til
viden fra den store verden,
hvor man længe har erkendt, at
eutrofiering ikke kan kontrolleres ved begrænsning af
kvælstoftilførsel.
De har endvidere svigtet
ved ikke at undersøge (eller
måske bare ikke informere
om?) den reelle årsag til de
døde hummere i Kattegat i
1986, der startede hele den
vanvittige proces.
Der blev registreret en
forureningsstribe til iltsvindsområdet helt nede fra rensningsanlægget Lynetten i
København, hvor der havde
været særligt store udslip af
organisk stof og i øvrigt var
uhindret udløb af fosfor i lange
perioder.
Men alle var enige om at
give ”landbrugets kvælstof”
skylden (konsensus).

livet af landbrugserhvervet –
og har rettet dybe angreb på
samfundsøkonomien.
De forskningsinstitutioner,
der havde mest indsigt i kvælstofområdet, blev holdt uden
for indflydelse.
Og da et internationalt
forskerpanel, der skulle evaluere miljøforskningen bag vandmiljøplanerne, rettede en sønderlemmende kritik mod store
dele af denne forskning, fik det
ingen konsekvenser!
På andre forskningsområder
justerer man jævnligt ind efter
ny international viden.
Men på miljøområdet er alt
gået i stå, de gamle floskler
lever videre, og energien bruges
til at forsvare de håbløse positioner.
Det er katastrofalt, at vi skal
fortsætte en formålsløs og
udsigtsløs krig mod et af de
vigtigste stoffer i verden, bare
fordi nogle tror, de kan manipulere naturen, og fordi nitrogen hedder noget så skræk-indjagende som ”kvælstof” på
dansk.
Et navn der henviser til stoffets evne til at kvæle ild.
Kvælstof er nøglestoffet i
selve livet.
Skulle det lykkes den danske miljøstrategi at manipulere
N/P-forholdet endnu længere
ned i de kystnære områder
samtidig med, at temperaturen
stiger som følge af global
opvarmning, stiger risikoen for
større forgiftninger af blågrønalgen, Nodularius spumigena,
der producerer hepatotoxinet
”Nodularin” (angriber leveren).
Dette understreger, hvor
forrykt, miljøstrategien er.
Miljøbiologerne er blevet
mere og mere frustrerede siden
1980’erne:
Naturen retter sig simpelt
hen ikke efter deres teorier og
anbefalinger.
Det er nemlig ikke så let at
manipulere økosystemet!
Bud-skabet kan formuleres
således:
”Biologerne burde tolke
”fysiologisk kvælstofbegrænsning” som et tegn på, at økosystemet modtager for meget
fosfor – og ikke et tegn på, at
kvælstof skal kontrolleres!”
Politikerne - herunder miljøministeren - bør hurtigst muligt

strategi, der ansvarliggør de
kræfter, der modarbejder en
sådan revurdering.
De bærer et tungere og tungere ansvar!
En revurdering af kvælstof
kan føre til
•

bedre vandmiljø,

•

flere fisk,

•

bedre økonomi i
landbrugserhvervet,

•

•

færre kommunale udgifter
til kvælstofrensning,

bedre dansk økonomi,

•

dansk korn til vores brød,

•

at vi atter med god
samvittighed kan synge
femte linje af Havet
omkring Danmark.

•

gladere befolkning –
herunder mere tilfredse
havbiologer

Hvad venter politikerne på?

