
Vejle Å
Bevidst forsumpning?

(kriminel eller inkompetent?)

Hans Andersen
Ammoniak til Natura 2000-område 

en stævning på vej…(måske)

Af Nikolaj Schulz
chefjurist, Bæredygtigt Landbrug



# Vejle Å – kriminelle eller inkompetente?





# Markfirbenet – BL’s nye maskot?



• Hans Andersen udleder 19 kg N/ha/år til et 
ammoniakfølsomt område.

• Beskyttelsesniveauet er efter L 12 (år 2011) 0,2-1,0 kg 
N/ha/år.

• Konsekvens:
• Du må ikke ændre og slet ikke udvide
• Nye dyrevelfærdskrav som kræver ændring…..tjaaa….?
• Din ejendom er usælgelig

•Er denne retstilstand lovmedholdelig?

# Ammoniak, erstatning eller lempelse!



- Det håber jeg i hvert fald ikke. Hvis ikke erstatningen kommer frivilligt, så skal 
spørgsmålet prøves ved domstolene!

- BL tager de kampe som andre ikke tager



• Mulige gyldige retstilstande:

• L 12 er ugyldig
• Afskæring af konkret vurdering → Formentlig i strid med EU-

retten. Et indgreb om lukning vil i øvrigt (måske) medføre en 
værre tilstand, fordi kvierne ikke afgræsser – det er altafgørende)

• L 12 er gyldig (indgreb + fuld erstatning)
• Krav om indgreb (om lukning) efter naturbeskyttelseslovens § 19 

d mod fuld erstatning efter lovens § 19 g

# Ammoniak og mulige retstilstande



# Kender I den om 
hunden og gødningen?

• En hund på 40 kg spiser ca. 400 gram 
foder om dagen. Foderet består af 30 % 
råprotein, svarende til 120 gram 
råprotein. Det er 19-20 gram N/dag.

• Hunden er dermed årsag til cirka 6 kg N 
pr. år.!

• Skal vi indføre forbud mod hunde?

• Eller skal vi få reguleringen i
proportioner?



# Hvad laver vi ellers i den juridiske afdeling?

• Konkrete sager
• Typisk ved Klagenævn eller mod kommunerne
• § 3, vandløb, KO, diger, vandplanerne, m.v. – det meste 

indenfor miljø- og landbrugsret

• Høringssvar
• Lov, bekendtgørelse, vejledning, m.v.

• Krydsfeltet mellem jura og faglighed (og politik)
• Fx arbejdsgrupper om de kommende vandplaner og Blåt 

Fremdriftsforum
• Giver vores viden videre til de politikere, der vil lytte

• Vi er til for jer – og vi prøver i alle sammenhænge at 
flytte rammevilkårene for danske landmænd


