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SIGNALVÆRDI
Derfor gælder det 
om på alle måder at 
vise omverdenen, 
at det er et samlet 
landbrug, der står 
bag »århundredets 
retssag«

Skæbnedage 
i retten

DET VAR EN af landbrugets tunge drenge, den 
østdanske landmand og folkevalgte, Povl Fritzner 
fra Sydsjælland, som tidligere på året døbte vand-
planretssagen for »århundredets retssag«. Det var 
dengang, der kørte en livlig debat her i avisen om, 
hvorvidt Landbrug & Fødevarer skulle biintervenere i 
Bæredygtigt Landbrugs retssag. Det gjorde L&F. Og 
trakasserierne er historie nu.

DET ER SELVE retssagen imidlertid ikke. Den begyn-
der nemlig for alvor på tirsdag og slutter foreløbigt 
på onsdag. Forhåbentlig sker der efterfølgende det, 
at sagen sendes uden for Danmarks juridiske kredse 
og til EU-Domstolen i Luxembourg. Det er således 
den danske stats omgang med EU-jura, der er til 
juridisk bedømmelse i sagen. Og hvem kan være 
bedre til den juridiske afvejning på Justitias vægt 
end EU-retseksperterne ved EU-Domstolen. Svaret 
giver sig selv.

MEN DET ER langt fra nogen selvfølge, at sagen 
ender dér. Og derfor var manden, der om nogen 
skal sikre danske landmandsfamilier denne åbenlyst 
rimelige juridiske vurdering ved EU-Domstolen, ad-
vokat Hans Sønderby, da også oppe i det røde felt 
tidligere på året: »Jeg har brug for, at hver eneste 
landmand råber op om, at han ikke har fået at vide, 
hvad regningen lyder på – og at det bliver over hans 
lig, at de begrænsninger bliver indført. I skal op på 
dupperne, for jeres egen skyld. For det her gælder 
jeres fremtid!«, tordnede advokaten, da han ridsede 
alvoren i sagen op for generalforsamlingen i Bære-
dygtigt Landbrug i marts måned.

DER ER MULIGVIS en del landmænd, der netop nu 
har rigeligt med at få hverdagen til at hænge sam-
men. Og som med nervøsitet kigger på en knastør 
vejrudsigt. Og som slet ikke magter at overskue 
fremtidige vandplaner og betydelige dyrkningsind-
skrænkninger, EU-Dom-
stol og alt muligt andet. 
Det forstår man godt.

IKKE DESTO MINDRE 
er den kamp, som kom-
mer til at udspille sig 
ved Vestre Landsret i 
Viborg i den kommende 
uge, fuldstændig vital 
for enhver landmand i 
Danmark. Alt er på spil. 
Milliardværdier og frem-
tiden som selvstændig. Derfor gælder det om på alle 
måder at vise omverdenen, at det er et samlet land-
brug, der står bag »århundredets retssag«. Et neder-
lag kan få som konsekvens, at der skal braklægges 
voldsomt store landbrugsarealer. 

DERFOR SKAL DENNE sags betydning tales op.  
I Brugsen, på skolen, over for skriverkarle på lokale 
medier. På tv og alle andre steder, hvor budskabet 
om »århundredets retssag« kan spredes. Hvis alle 
yder deres bidrag – småt såvel som stort – i sagen, 
styrkes chancen for, at det hele ikke slutter onsdag 
med et hammerslag af en dansk dommer. Men at de 
virkelige EU-retseksperter i Luxembourg bringes på 
banen. Sker det, er der lys og retssikkerhed forude 
for Danmarks landbrug. Men det kræver med advo-
kat Sønderbys ord, at alle kommer »op på dupperne« 
og tager ansvar i denne vitale retssag.
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57 millioner kroner 
ekstra til at ændre 
vandstand  
i naturområder
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen 
afsætter mere end 57 mio. kroner yderligere til en 
ordning, hvor landmænd og lodsejere kan få tilskud 
til at ændre vandstanden i særligt udpegede natur-
områder.

n Vandstanden i særligt udpegede 
naturområdet skal i højere grad føres 
tilbage til et niveau, der er naturligt 
i området.  

Derfor afsætter miljø- og fødeva-
reminister Jakob Ellemann-Jensen 
(V) nu mere end 57 millioner kroner 
ekstra til en ordning, hvor landmænd 
og lodsejere kan få tilskud til at ændre 
vandstanden i områderne. 

Formålet er at genoprette blandt 
andet enge, rigkær og moser. Det 
vil komme en række sårbare dyr og 
planter til gavn i 4.600 hektar natur, 
lyder det fra Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet.

Konkret vil eksempelvis frøer og 
padder, der foretrækker våde om-
råder, få bedre levesteder og vilkår. 

Beskyttelse 
af sårbar natur
Den såkaldte hydrologiordning har 
været meget populær, og der var i 
2017 ansøgt for mange flere projek-
ter, end der var afsat midler til.  

Ved at tilføre de mere end 57 mio. 
kroner ekstra til ordningen, kan alle 
kvalificerede projekter, der bidrager 
til at forbedre naturen og sikre leve-
steder for sårbare dyr og planter, nu 
få tilsagn til at blive gennemført. 

- Interessen for ordningen har 
været overvældende, og jeg er me-
get glad for, at vi kan imødekomme 
alle kvalificerede projekter. Det er 
et væsentligt bidrag til Danmarks 
internationale forpligtelser med at 
beskytte sårbar natur og dyr, og det 
er dejligt, at så mange landmænd og 
lodsejere vil være med til at løfte den 
opgave og løfte naturen, siger Jakob 
Ellemann-Jensen (V). 

Danmark er gennem EU’s Fugle-
beskyttelses- og Habitatdirektiver 
forpligtet til at gennemføre en ak-
tiv forvaltning i udpegede Natura 
2000-områder, herunder våde natur-
områder, hvilket hydrologiordningen 
bidrager til. 

mip

  
2017-ansøgninger får grønt lys

n  I 2017 modtog Landbrugsstyrelsen i alt 27 
ansøgninger om tilskud til at etablere naturlige 
vandstandsforhold på i alt 1.162 hektar 

n  Der blev ansøgt for 77,8 mio. kroner, hvilket er 
en overansøgning på 57,8 mio. kroner i forhold 
til de afsatte 20 mio. kroner på finansloven for 
2017 fra Fødevare- og Landbrugspakken

n  Med ekstrabevillingen kan alle kvalificerede 
ansøgninger fra 2017-runden imødekommes

n  Overansøgningen finansieres delvist (30,5 mio. 
kroner) med opsparede midler på ordningen og 
delvist (27,3 mio. kroner) af annullerede midler 
fra andre nu lukkede landdistriktsordninger 

n  Tilskudsordningen for etablering af naturlige 
vandstandsforhold er en del af det danske Land-
distriktsprogram og er medfinansieret af EU

n Millionindsprøjtningen betyder, at alle kvalificerede projekter i ordningen nu får tilsagn til at blive gennemført.
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Sådan kommer »århundredets 
retssag« til at forløbe i næste uge
Bæredygtigt Landbrugs retssag omkring vandplaner-
ne kulminerer foreløbigt i næste uge i retssalen i  
Vestre Landsret. Her vil BL-advokat Hans Sønderby 
gå efter at få sendt sagen videre til EU-Domstolen.

AF LASSE EGE PEDERSEN

n Tirsdag og onsdag i næste uge vil 
manges øjne være rettet mod Vestre 
Landsret i Viborg.

I de to dage vil Bæredygtigt Land-
brugs advokat Hans Sønderby såle-
des stå ansigt til ansigt med Britta 
Moll Bown fra Kammeradvokaten 
i retssagen om vandplanernes lov-
lighed. 

Bæredygtigt Landbrug har ankla-
get Miljøstyrelsen for ikke at have 
implementeret vandplanerne efter 
EU’s direktiv. En retssag, der i vin-
ter fik betegnelsen »Århundredets 
retssag, hvilket siden da har klæbet 
sig fast på det, der før var kendt som 
BL-retssagen. 

Retsdagene i næste uge kunne dog 
passende også få undertitlen »Kam-
pen om at komme til Luxembourg«. 

Til EU-domstolen
For netop at få sendt sagen til Lu-

xembourg, hvor EU-domstolen har 
hovedsæde, er således det primære 
mål for Bæredygtigt Landbrugs ad-
vokat Hans Sønderby ved de næstes 
dages arbejde i retssalen. 

Modsat vil Kammeradvokaten, der 
er statens repræsentant, arbejde for 
at få sagen helt afvist af Vestre Lands-
ret.

- Det, der sker første dag den 29. 
maj (på tirsdag, red.), er, at sagen skal 
forelægges, siger Trine Trærup Olsen, 
landbrugsjurist i Sønderby Legal. 

Hun forklarer, at det betyder, at 
parterne, først Kammeradvokaten 
og dernæst Hans Sønderby, vil for-
tælle, hvorfor de mener, at sagen er 
relevant, og komme med hver deres 
udlægning om, hvad der er sket, ikke 
er sket, hvad de er enige om, og hvad 
de er uenige om. 

- Det kommer næsten hele den før-
ste dag til at gå med, siger hun.

Trine Trærup Olsen fortæller, at 
mod slutningen af tirsdag indleder 

man så selve proceduren. I proce-
duren gør de to parter rede for deres 
opfattelse, herunder de relevante 
spørgsmål og argumentation. Også 
her starter Kammeradvokaten.

- De vil givetvis procedere for, at 
sagen skal afvises, og der ikke skal 
gives forelæggelse, hvilket vil sige, at 
de vil argumentere for, at sagen ikke 
skal sendes ned til EU-Domstolen, 
siger hun.

Den procedure fortsætter Kam-
meradvokaten 30. maj, altså på 
onsdag. Herefter bliver det Hans 
Sønderbys tur til at argumentere for, 
hvorfor sagen skal sendes videre til 
EU-Domstolen i Luxembourg.

Hans Sønderby har tidligere for-
klaret, at han mener, at det er op-
lagt at lade EU-dommerne vurdere 
det principielle implementerings-
spørgsmål af vandplanerne, fordi sa-
gen vedrører hele Danmark, og fordi 
EU-domstolen er den instans, som 
fortolker EU-retten endeligt.

L&F’s advokat 
kommer også
I løbet af onsdagen vil Hans Søn-
derby i øvrigt få assistance fra 
L&F-advokat Håkun Djurhuus, 
fortæller Trine Trærup Olsen. L&F 
gik således ind som såkaldt bi-in-
tervenient i sagen i marts måned, 
og bidrager altså også med at lade 

sin advokat komme til orde i rets-
sagen i næste uge.

Efter formentlig mindst 14 dage 
– og måske også længere tid i den 
meget komplicerede sag – falder 
der så en afgørelse fra Vestre Lands-
ret. Ender det med, at sagen ikke 
bliver afvist, og den ryger videre til 
EU-Domstolen, så vil sagen blive sat 
i bero, indtil EU-Domstolen kommer 
med en afgørelse.

Ender det med, at sagen bliver af-
vist og ikke kommer til EU-Domsto-
len, er det dog ikke nødvendigvis lig 
med, at sagen så er slut. Bæredygtigt 
Landbrug – og altså Hans Sønderby 
– kan herefter godt på ny argumen-
tere for, at sagen bør sendes videre 
til EU-Domstolen på et senere tids-
punkt i Landsretten.

- Vi har før haft sager, hvor det først 
er tredje gang, at den kommer til EU. 

- Alternativet er dog også, at man 
kan afgøre sagen uden EU’s indvir-
ken. Det vil så være »syn og skøn«. 
Men det er ret omfattende og koster 
mange penge. EU er nok en lidt mere 
lige og også billigere vej at gå, siger 
Trine Trærup Olsen.

Ved syn og skøn bliver fagkyndige 
af retten bedt om at lave en undersø-
gelse af det, som sagen drejer sig om.

Sag har samlet landbrug
Bæredygtigt Landbrugs stævning 

blev indleveret 23. december 2016. 
Efter voldsomt pres fra Hans Søn-
derby og en række lokale landbo-
foreninger ændrede L&F-formand 
Martin Merrild i marts holdning, og 
besluttede sig for, at Landbrug & Fø-
devarer gik ind i sagen som såkaldt 
biintervenient. Ifølge Hans Sønderby 
var det et meget vigtigt signal at sen-
de, at det er et samlet landbrug, som 
myndighederne er oppe imod.

Betegnelsen århundredets retssag 
stammer fra Østlige Øers Landbofor-
eningers formand, Povl Fritzner, der 
brugte udtrykket, da han i Effektivt 
Landbrug lagde pres på L&F-toppen 
for at få dem til at gå med i retssagen.

- Det er århundredets vigtigste 
retssag. Så der er ikke plads til fine 
fornemmelser. Og for mig at se er 
der ikke, og bør der ikke, være nogen 
splittelse i landbruget i en så vigtig 
sag, sagde han i februar. 

Det første retsmøde i Vestre Lands-
ret begynder klokken 9 på tirsdag i 
Viborg.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

RETSSAG

n Det bliver Vestre Landsret i Viborg, som tirsdag og onsdag i næste 
uge kommer til at danne ramme for Bæredygtigt Landbrugs retssag 

mod staten omkring implementeringen af vandplanerne herhjemme.
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Resenvej 85  7800  Skive   Tlf 96 15 30 00   landbo-limfjord.dk

MARKVANDRINGER
BLIV KLOGERE PÅ MARKARBEJDET

Landbo Limfjord inviterer i samarbejde med forskel-
lige aktører til markvandringer i maj og juni

Tid: Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00
Sted: hos Mads Høstgaard,
 Engvej 30, 7860  Spøttrup
Indhold: Markvandring med fokus på salgsafgrøder;  
 korn og frø. Vi ser på årets afgrøder og dis- 
 kuterer strategier for etablering, gødskning,  
 sortsvalg, planteværn m.m.
Indlæg: v/Landbo Limfjord

_________

Tid: Torsdag d. 31. maj 2018 kl. 19.00
Sted: start v/Mollerup Mølle, 
 Østervangen 51, 7900  Nykøbing M.
Indhold: Salgsafgrøder med fokus på hestebønner.  
 Desuden skal vi se ON-farm forsøg i 
 vinterraps.
Indlæg: v/ Mollerup Mølle, KvægXperten, SvineX- 
 perten, Landbo Limfjord

_________

Tid: Torsdag d. 14. juni 2018 kl. 19.00
Sted: på Frydsbrønd, 
 Frydsbrønd 8, 7900  Nykøbing M.
Indhold: Præsentation af årets sorter.
Indlæg: v/Landbo Limfjord, LandboThy i samar- 
 bejde med Mollerup Mølle, Salling Grov- 
 vare, DLG

_________

Tid: Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 19.00
Sted: hos Iglsø Agro og Biogas A/S, 
 Ø. Børstingvej 6, 7850  Stoholm
Indhold: Markvandring med fokus på grovfoder;  
 majs, græs. Vi skal se på årets afgrøder.  
 Desuden vil der være fokus på dyrkning af  
 biomasse til biogas, udbyttevariationer  
 mellem marker, afregning af grovfoder/ 
 biomasse ved handel m.m. 
Indlæg: v/Landbo Limfjord

________

Tid: Tirsdag d. 26. juni 2018 kl. 15.00
Sted: hos Mariesminde Landbrug 
 Bostrupvej 8, 7870  Roslev
Indhold: Markvandring med fokus på salgsafgrø- 
 der - med fokus på projektet Hvede 2.0,  
 pilotprojektet præcisionslandbrug og ON- 
 farm forsøg. 
Indlæg: v/Landbo Limfjord, KWS, Yara, BASF

Pris: Gratis at deltage i markvandringerne og  
 ingen tilmelding. Alle er velkomne.
 Markvandringerne afsluttes med en let  
 forplejning.

RETSSAG

Det handler retssagen om
n I februar forklarede BL-advokat 
Hans Sønderby i et større interview 
her i avisen, hvad Bæredygtigt Land-
brugs stævning mod Miljøstyrelsen, 
altså staten, handler om. 

Sagen handler i bund og grund om, 
at Bæredygtigt Landbrug ikke mener, 
at Miljøstyrelsen har implementeret 
EU’s vandplaner efter EU’s direktiv. 

De danske vandplaner er efter Hans 
Sønderbys bedste juridiske vurdering 
retsstridige. 

Derfor ønsker Hans Sønderby 
Christensen, at Vestre Landsrets 
dommere sender sagen til Luxem-
bourg. Ifølge advokaten er det især 
et problem, at der mangler konse-
kvensvurderinger i vandplanerne. 

Altså eksempelvis svar på, hvilke øko-
nomiske konsekvenser det har, når 
man beder landbruget om reducere 
udledningen af kvælstof.

- Implementeringen skulle me-
get tidligt have indeholdt konse-
kvensvurderinger af målopfyldelse 
med henblik på at konstatere, om 
indsatsen har uforholdsmæssige 
konsekvenser. Eksempelvis for de 
danske landmænd, forklarede Hans 
Sønderby. 

Mangel
Ifølge advokaten betyder de mang-
lende konsekvensberegninger, at 
politikerne, der har vedtaget vand-
planerne, ikke har kunne træffe deres 
beslutninger på et oplyst grundlag. 

Ifølge Hans Sønderby skriver 
EU-Kommissionen i sin vejledning, 
at vurderingerne – altså også de øko-
nomiske konsekvenser – skulle have 
foreligget allerede tidligt i forløbet 
– cirka 2006. 

- Det skulle ske med henblik på at 
kunne indgå i den politiske beslut-
ningstagningsproces og høring af de 
berørte til brug for klassificering af 
vandområderne. Vandområdernes 
miljømål skulle altså først fastlægges, 
når det stod klart, hvor bekostelig 
en indsats der er tale om, lød det i 
februar fra Hans Sønderby.

ege

n BL-advokat Hans Sønderby har 
tidligere forklaret, at det især er 
manglende konsekvensvurderinger, 
som gør, at han mener, at vandpla-
nerne i Danmark strider imod EU’s 
direktiver. 

n Trine Trærup Olsen, landbrugsjurist i 
Sønderby Legal, fortæller, at der før har 
været sager, hvor det først er i tredje for-
søg, at det er lykkedes at få sendt sagen 
videre til EU-Domstolen.


