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Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

Opfølgning på webinar den 10/3 

Isabelle Navarro Vinten <isnvi@mst.dk> 13. marts 2022 kl. 17.44
Til: Jørn Rasmussen <kontakt@fairspildevand.dk>
Cc: Lidde Bagge Jensen <lidbj@mst.dk>, Malene Aarslev <maars@mst.dk>

Kære Jørn

 

Jeg beklager meget, at jeg ved en klodset fejl kom �l at sende dig en besked, som alene var �ltænkt mine medarbejdere/chefer.
Den var naturligvis ikke re�et mod dig og vedrører alene prak�sk intern informa�on om behandlingen af dine henvendelser �l
os.

 

Du hører naturligvis fra os inden længe med substan�elle svar på dine spørgsmål/bemærkninger fra cha�en forleden.

 

Jeg håber du fik et godt udby�e af vores webinar og takker for din deltagelse.

 

Vh Isabelle

 

Fra: Jørn Rasmussen <kontakt@fairspildevand.dk>  
Sendt: 11. marts 2022 20:53 
Til: Isabelle Navarro Vinten <isnvi@mst.dk> 
Cc: Lidde Bagge Jensen <lidbj@mst.dk>; Malene Aarslev <maars@mst.dk> 
Emne: Re: Opfølgning på webinar den 10/3

 

Kære Isabelle

 

Nu skuffer du mig. 

Det havde jeg ikke forventet af dig.

 

Høringssvar har Fair Spildevand lavet flere af i denne her sammenhæng.

1. Til arbejdsprogram
2. Til vandforvaltningsmæssige opgaver

 

Som jeg også skrev i chatten den 10/3.

 

Indsendelse af høringssvar - hvad ny�er det. 
Fair Spildevand har indsendt høringssvar �l arbejdsprogrammet for de nye vandplaner med mange guldkorn.
Men ingen læser hvad der skrives. 
Var de læst og forstået. Var vi et helt andet sted i dag
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Jeg og Fair Spildevand tilbyder viden til MST, som kan bidrage til at løse landets miljømæssige udfordringer.

Aldrig noget intellektuel modspil, kun æselspark.

 

Det kommissorium vi arbejder under forpligter os til at inddrage alle indfaldsvinkler. 

Hvad vi finder frem til har vidtrækkende konsekvenser for rigtig mange mennesker-

 

Jeg synes bare, at der her er for dumt.

 

Så trods alt god weekend til alle. 🎕

 

 

 

Den fre. 11. mar. 2022 kl. 16.59 skrev Isabelle Navarro Vinten <isnvi@mst.dk>:

Kære Lidde og Malene

Skal kortslutte besvarelsen af denne med de klager han har sendt feb? Det korte budskab må være: vi er uenige
og næste skridt er høringsportalen. 

BhB 

Sendt fra min iPhone

 
 

Den 11. mar. 2022 kl. 15.42 skrev Jørn Rasmussen <kontakt@fairspildevand.dk>:

 

Kære Lidde

 

Det er forståeligt at der ikke var tid til at behandle alle spørgsmål den 10/3.

 

Men jeg forstod, at I ville læse dem alle igennem efterfølgende.

 

Jeg havde et par spørgsmål/bemærkninger fra chatten, som ikke blev vendt.

 

Jeg ved godt, at det ikke er et nyt tema det drejer sig om. 

Men ser gerne jeres kommentarer til dem alligevel. 

 

 

1) Fiskene de flokkes rundt omkring på jordkloden hvor der er flest næringsstoffer, ser vi på TV.

Disse steder må næringsstoffer indgå i fødekæden på en positiv måde. 
Måske er det ikke næringsstofferne der er problemet som MST postulerer, men et forkert forhold
mellem N og P og dårligt renset spildevand der er problemet i DK (for meget udledning af fosfor). 
Slutresultat: For meget P i forhold til N kan være den simple forklaring på dårlig økologisk tilstand.
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2) Vi mennesker er ikke herre over kvælstof i naturens kredsløb.

Hver gang vi vil styre kvælstofudledningen, så foretager naturen et modtræk. Derimod kan vi styre
udledningen af fosfor. 
Det er pinligt at vi fortsætter, nu efter mere end 35 år efter misforståelsen opstod, med at tro vi kan
styre naturens kvælstofkredsløb.

 

3) Bemærkninger til under afrunding

Til eftertanke: 
Alle danske landmænd vil nyde at drikke et glas med vand fra et drænudløb. 
Hvor mange personer fra ministerier, styrelser eller kommuner vil nyde at drikke et glas med vand fra
et udløb fra renseanlæg.

 

 

cc: Isabelle & Malene
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