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TVIVLSOMT
Som tingene »fun
gerer« nu, er det 
mere end tvivl
somt, at der er lig
hed for loven her 
til lands på disse 
områder 

Er lighed for  
loven blændværk?

NORMALT GÅR DE fleste af os nok rundt og tror, 
at hvad der gælder for Per, det gælder også for 
Poul. I hvert fald lovgivningsmæssigt og også i 
praksis når det handler om at overholde landets 
lovgivning – og håndhævelsen heraf. Men sådan 
er virkeligheden ikke.

SOM VI KAN fortælle i dagens avis, så har en 
borger, der bor i Holbæk Kommune, fået stillet 
et påbud om kloakering i det åbne land i bero på 
baggrund af en dom, hvoraf det fremgår, at kom-
munen har givet et grundløst påbud om kloakering 
til borgeren. Kommunen kan nemlig ikke påvise, 
at borgeren reelt forurener. Og kommunen må og 
kan ikke påbyde borgeren at kloakere for en ikke 
påvist forurening.

SE DET ER interessant af flere grunde. Som be-
kendt vil flere kommuner forbyde landmænd at 
bruge pesticider i zoner, hvor der indhentes drikke-
vand. Men kommunerne kan heller ikke her påvise 
og bevise, at landmændene med deres statsligt 
godkendte planteværnsmidler forurener. Midlerne 
er jo netop godkendt af staten, fordi de er sikre 
at bruge. Derfor er kloakeringssagen alene ud fra 
dét perspektiv interessant i vores øjne.

DERNÆST ER DET selvfølgelig voldsomt betæn-
keligt, at mennesker over det ganske land igennem 
de seneste godt ti år har investeret betydelige 
beløb i at kloakere deres ejendomme. Fordi den 
lokale kommune har påbudt dem det. Men Per, der 
bor i kommune A, skal altså til lommerne, mens 
Poul, der bor i kommune B – ja, eller i Holbæk – kan 
altså indtil videre slippe. Og i en tredje kommune 
skynder man sig måske langsomt og har ikke rig-
tigt fokus på kloakeringen på landet.

I PRAKSIS BETYDER det, at der langt fra er lighed 
for loven for Danmarks landbefolkning. For i nogle 
egne af landet er kloakeringen stærkt fremskre-
den, mens den er det modsatte andre steder. Og i 
Holbæk kan det måske 
vise sig, at kommunen 
slet ikke evner at løfte 
byrden om at overbe-
vise en dommer om, at 
en borger forurener, 
og at vedkommende 
derfor slet ikke skal i 
gang med en hundedyr 
kloakering, som andre 
er blevet tvunget til. 

DET ER MILDT sagt bekymrende, at det er kom-
muneskiltet, der afgør sådanne sager. Og sagen 
fra Holbæk Kommune rejser efter vores opfattelse 
en lang række spørgsmål som Danmarks befolk-
ning i landdistrikterne har krav på en klar afklaring 
af. Som tingene »fungerer« nu, er det mere end 
tvivlsomt, at der er lighed for loven her til lands 
på disse områder. Det er helt uholdbart.

Hård kritik af 
udpegning  
af fosforområder
Mange søer er forurenet efter en lang årrække med 
udledning af spildevand og ikke som følge af landbru
gets almindelige brug af gødning, mener LandboSyd, 
der i et høringssvar kalder udpegningen af fosfor
områder for useriøs.

AF LASSE EGE PEDERSEN

n Om bare tre måneder træder de 
nye skærpede fosforlofter i kraft. 
Landbrugsbedrifter i oplande til 417 
søer i landet får skærpet deres krav 
til, hvor meget fosfor pr. hektar de 
må udbringe.

Fra LandboSyd protesterer man nu 
kraftigt imod udpegningen af de søer, 
og de dertilhørende oplande, hvor 
der fremover kun må tilføres jorden 
30 kg fosfor pr. hektar. 

Det sker i den høring af Husdyr-
bekendtgørelsen, hvor de skærpede 
lofter bliver indført, og som sluttede 
i mandags kun ganske kort tid før, at 
det er meningen, at de skal træde i 
kraft 1. august.

»Vi må derfor desværre meddele 
Miljø- og Fødevareministeriet, at vi 
anser udpegningen af arealer til ind-
førelse af skærpede fosforlofter i Søn-
derjylland som fuldstændig useriøs«, 
lyder det i høringssvaret.

Foreningen nævner i sit hørings-
svar til Miljø- og Fødevareministeriet 
flere eksempler på søer, som man 
ikke mener vil opnå nogen som helst 
forbedring af, at landmændene får 
skærpet deres krav til fosforudbring-
ning. 

LandboSyd nævner, at i Sønder-
jylland er et meget stort areal i Vidå-
systemet udpeget som et område 

med krav om skærpede fosforlofter. 
Det sker med hensyn til Nørresø ved 
Tønder, som er naturgenoprettet 
med store, lavvandede områder af 
hensyn til snæblen, men som ifølge 
LandboSyd ikke er en specielt næ-
ringsfattig sø.

»Vi savner en forklaring på, hvor-
for der skønnes at være behov for 
at lægge et skærpet fosforloft ind af 
hensyn til Nørresø specielt i lyset af, 
at det lægger stærke begrænsninger 
på markbruget på mange tusinde 
hektar landbrugsareal.

Det vil overhovedet ikke kunne på-
virke Nørresø ved Tønder, om der 
indføres skærpede fosforlofter i det 
bagvedliggende opland til Vidåsy-
stemet eller ej, da mange marker i 
oplandet til Vidåsystemet slet ikke 
er drænede, og da de er så flade, at 
overfladisk afstrømning ikke er en 
relevant problemstilling. Søgård sø 
og Hostrup Sø er stort set omgivet 
af skov og naturarealer, og derved 
er de kun i mindre omfang belastet 
fra landbrugsarealer, men de har 
ligeledes tidligere været belastet af 
udledning af spildevand (altså intern 
belastning,« skriver LandboSyd i sit 
høringssvar.

Lav målinger
LandboSyd foreslår i stedet blandt 
andet at måle indholdet af fosfor i 

det vand, der løber fra markerne ud 
i vandløbene via dræn og sammen-
ligne indholdet i disse målinger med 
indholdet i vandløbene på de samme 
lokaliteter.

- Det er meget svært som land-
mand at forstå, hvorfor rigtigt store 
områder, der slet ikke afvander med 
drænrør til eksempelvis Nørresø ved 
Tønder, nu får pålagt skærpede fos-
forlofter, siger Mogens Dall, formand 
for LandboSyd, der fortsætter: 

- Det er da utroligt. Fosfor bevæger 
sig cirka ti centimeter pr. år i jordla-
get. Så hvordan skal det nogensinde 
nå derud, tænker jeg lige, siger han.

Skal forhindre ophobning
I et svar til sin partikollega Kristian 
Pihl Lorentzen afviste miljø- og fø-
devareminister Esben Lunde Larsen 
(V) tidligere på måneden at udskyde 
de skærpede fosforlofter. Lofterne er 
således en del af den »fælles forstå-
else«, som Danmark har opnået med 
EU-Kommissionen i dialogen om at 
få godkendt lempelserne til landbru-
get i Fødevare- og Landbrugspakken.

I svaret til Kristian Pihl Lorentzen 
lød det også fra ministeren, at de 
skærpede fosforlofter ikke indføres 
for at begrænse den aktuelle fosfor-
udledning til vandløb og søer, men 
for at undgå at der sker en ophobning 
af fosfor i jorden, der på et senere 
tidspunkt kan frigives og medføre en 
belastning af vandmiljøet. 

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

n Udpegningen af de søer og dertilhørende oplande, der bliver omfattet af skærpet fosforkrav lige om lidt, giver ingen 
mening, mener LandboSyd, der netop har indgivet et yderst kritisk høringssvar.  Arkivfoto


