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Klage over embedsværket i forbindelse med følgegruppen Blåt Fremdriftsforum 
 

Fair Spildevand har nu deltaget i følgegruppen Blåt Fremdriftsforum under miljøministeriet i 
omkring to år.  
Vi har gjort det ud fra de forudsætninger, som er udstukket i "Arbejdsprogram for 
vandområdeplanerne 2021-2027" og Vandrammedirektivet, som er konkretiseret i bilag 1. 
Det har været en meget frustrerende oplevelse, da de indfaldsvinkler, som to miljøministre har 

bedt følgegruppen om at tage hensyn til, for at løse opgaven, alt overvejende er blevet ignoreret 

af de ansvarlige for mødernes afholdelse. Et ”Svar på henvendelse vedr. Blåt Fremdriftsforum” fra 

11/2-2020 beskriver problemet meget godt, bilag 2. 

Fra kompetent side blev jeg allerede dengang anbefalet at gå til Ombudsmanden, hvilket jeg i dag 

kan se havde været det rigtige at gøre.  

Et andet eksempel. Her i overmorgen mandag den 19. oktober skal vi igen have møde, hvor jeg 

foreslog 2 punkter på dagsordenen: 

1) Naturvidenskab er studiet af, hvad der er sandt i den virkelige verden. 

For flere årtier siden blev det konkluderet, at udledning af nitratkvælstof til det maritime 

miljø fra vores landområder var en hovedforklaring til iltsvind i kystnære farvande. 

Ifølge en af de videnskabelige metoder skal en observation/hypotese udsættes for nogle 

eksperimenter/forsøg (mere end én gang), der verificerer hypotesen. 

Derfor bedes en forsker eller tilsvarende om at redegøre for følgende: 

Hvilke eksperimenter er der foretaget, der verificerer at nitratkvælstof isoleret set er årsag 

til iltsvind? 

Er der i samme forbindelse lavet eksperimenter med forskellige kombinationer af 

nitratkvælstof og fosfor? 

2) På baggrund af professor Jørgen E. Olesens udtalelser til Zetland den 1/9-2020, Genbrug 

spildevandet1 bedes han, som et punkt på dagsordenen, om at komme og uddybe hvad kan 

mener med sine udtalelser til Zetland den 1. september 2020. 

Yderligere til ovenstående se bilag 3. 

Ad1) Kvælstof findes som bekendt i mange tilstande. Når det optræder i organiske forbindelser 

(ekskrementer etc.), skal det bruge ilt for at blive omsat til uorganiske næringssalte som f.eks. 

nitratkvælstof (NO3). 

Derfor skal vi være glade, når vi finder og kan måle nitratkvælstof, fordi det er udtryk for at 
omsætningen/nedbrydningen af spildevand/ekskrementer etc. har været vellykket, da det så ikke 
længere er iltforbrugende, men faktisk kan aflevere ilt. 
 

                                                             
1 se specielt afsnittet "Princip nummer to: Genbrug spildevandet" 

 

https://www.fairspildevand.dk/wp-content/uploads/Bilag-1-Overordnede-hensyn-i-foelgegruppen.pdf
https://www.fairspildevand.dk/wp-content/uploads/Bilag-2-2020-02-11-Svar-paa-henvendelse-vedr.-Blaa-Fremdriftsforum.pdf
https://www.zetland.dk/historie/sebaD2Lm-m81Ev1Rq-26025?fbclid=IwAR098xdDd2jAQXzuDJ97HthDEdiqMWf-_I4xFOhas76h8dVlGn5O0XYPBOA
https://www.zetland.dk/historie/sebaD2Lm-m81Ev1Rq-26025?fbclid=IwAR098xdDd2jAQXzuDJ97HthDEdiqMWf-_I4xFOhas76h8dVlGn5O0XYPBOA
https://www.fairspildevand.dk/wp-content/uploads/Bilag-3-Svar-til-Fair-Spildevand-Forslag-til-dagsorden-paa-foerstkommende-moede-i-Blaat-Fremdriftsforum.pdf
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Vi skal derfor ikke længere bekymre os om det kvælstof, der kommer ud af landbrugets drænrør, 
da det er nitratkvælstof.  
Men udelukkende om det der udledes fra renseanlæg og overløb, da kvælstoffet her optræder i en 
organisk forbindelse, der stadigvæk har brug for ilt til nedbrydningsprocessen. 
 
Vedr. den videnskabelige metode findes der mange illustrationer på nettet, her blot ét eksempel – 
for 117. gang 
Det er idiotisk at planlægge en kvælstofpolitik på total mængder. Det er Danmark det eneste land i 
hele verden, der gør, og der står intet i Vandrammedirektivet om det er et krav. 
 
 
Ad2) På samme måde som Fair Spildevand længe har sagt, at vi ikke har spildevand – men vand 

med næringsstoffer, så siger Jørgen E. Olesen indirekte det samme. 

 

Vi står derfor overfor en kæmpe, men spændende, udfordring med at udtænke landets 

spildevandshåndtering helt forfra. 

 
Disse to punkter blev altså forkastet, da ingen af dem blev sat på dagsordenen! 
I stedet skal vi nu høre Karen Timmermann forklare, for gud ved hvilken gang, sine resultater fra 
imponerende og sofistikerede modelberegninger.  
Men kan disse resultater ikke verificeres med en anerkendt videnskabelig metode, er de jo ikke 
meget bevendt, bortset fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt.   
 
Nu til det lidt mere alvorlige 
To miljøministre har udtrykkeligt bedt om, at alle synsvinkler skal inddrages i arbejdet, og ingen 
skal have forrang frem for andre.  
De skriver endda, at alle deltagere skal have mulighed for at få punkter på dagsordenen,  bilag 1.     
Det er ikke sådan som det plejer at være, at en minister har en politik som embedsværket med alle 
midler skal forsøge at fremme, jf. bogen "Mørkelygten". 
 
Embedsværket, i hvert fald i Miljøministeriet, er gået hen og blevet et demokratisk problem, da de 
nu optræder som et uhensigtsmæssigt filter mellem befolkningen (Fair Spildevands medlemmer) 
og ministeren/Folketinget. Reelt er det kun holdninger og synspunkter fra universitetsansatte og 
institutioner, der står for myndighedsbetjeningen, der videreformidles til ministeren. Stik imod 
hvad begge ministre har efterlyst.    
 
Fjernede vi embedsværket, blev de folkevalgte mere direkte konfronteret med de gener og 
problemer, som deres lovgivning påførte befolkningen. 
Grundet en inkompetent og overflødig embedsstand opstår der helt unødigt konflikter 
befolkningsgrupper og interesseorganisationer imellem. 
F.eks. bliver de, der lever med og af naturen, landbrug, fiskeri og skovbrug, ofte udskammet af 
foreninger med naturinteresser såsom sportsfiskere, ornitologer og naturfredningsfolk på et helt 
forkert grundlag. 
 
Hvad med alle de retssager der kører i øjeblikket imod ministerier, hvad med overløb en masse, 
hvad med påbudsramte husejere, hvis afløb ikke kan spores til målsat vandløb, og hvad med 
afgrøder der må høstes før modenhed for at give plads til efterafgrøder? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WTlfTWMHeo4
https://www.maskinbladet.dk/politik-erhverv/artikel/69789-spildevand-nej-vand-med-naeringsstoffer
https://www.maskinbladet.dk/politik-erhverv/artikel/69789-spildevand-nej-vand-med-naeringsstoffer
https://www.fairspildevand.dk/wp-content/uploads/Bilag-1-Overordnede-hensyn-i-foelgegruppen.pdf
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Afslutning 
Status på det nuværende arbejde - på dette fremskredne tidspunkt - i "Arbejdsprogrammet for 
vandområdeplanerne" lever slet ikke op til at få "alle interesserede parter" inddraget. Ny viden 
bliver dermed udelukket. 
Det finder Fair Spildevand meget problematisk, og vil ikke senere bebrejdes, at vi ikke kom med 
nogen advarsler.      
 
Der er tale om alvorlig svigt af embedsførelsen, overfor hvad ministrene har bedt om bliver 
udført.   
Derfor, hvis dette skriv ikke får konsekvenser på et eller andet niveau, bliver det overgivet til 
Ombudsmanden for en vurdering. 
 
Masnedø den 17. oktober 2020 
Fair Spildevand 
v/Jørn Rasmussen 
 


