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LANDBRUGETS ERHVERVSAVIS      HVER DAG

Men Åkærs 
sagsanlæg mod 
kommunen er 
lukket land

Kvalitet på Roskilde
Bortset fra en enkelt ko opnåede samtlige modelkøer og 
sågar også enkelte køer, der måtte nøjes med en anden-
plads, de maksimale 24 point ved fredagens konkurrence 
på Roskilde Dyrskue.

Weekend

NR. 108        9. JUNI 2018 
49. ÅRGANG

K ornhøst sidst i juli
Normalt regnes med høst af vinterhvede omkring den 8. august, 
men lige nu ser det ud til, at det bliver 8-10 dage før, 
vurderer konsulent.

WWW.EFFEKTIVTLANDBRUG.DK

20-25aktueltKlar til høst

SÆT GANG I VÆKSTMOTOREN

Ring +45 96 147 147    ·     www.scantruck.dk 

– med stærke maskiner fra Scantruck

www.milcotec.com

Lån mig  
gratis
i 10 dage

 

 

LÅN MIG GRATIS I 10 DAGE 

Nu har du mulighed for at låne en Urban Milkshuttle gratis i 10 dage. Du vælger selv om det skal være med 
eller uden mulighed for pasteurisering. Vi sørger naturligvis for levering på din adresse.  

Vil du gerne høre mere, så ring til Bjarne Moisen på tlf. 51 82 47 46. 

Læs mere om vores øvrige Urban produkter på vores hjemmeside 
http://www.milcotec.com/pl/Urban_94629.aspx 

 

KILCO RENGØRINGSPRODUKTER 

Vi forhandler rengøringsprodukter til både malkestalde, robotter og mælketaxa’er og til 
konkurrencedygtige priser. Når du køber Kilco’s rengøringsprodukter hos os, får du muligheden for at 
modtage gratis rådgivning fra Kilco’s egne konsulenter. 

Vil du gerne høre mere, så ring til Bjarne Moisen på tlf. 51 82 47 46. 

Læs mere om vores alle vores rengørings- og kemiprodukter på vores hjemmeside 
http://www.milcotec.com/pl/Kilco-reng%C3%B8ringsmidler_113788.aspx 

 

Ring til Bjarne Moisen  
på tlf. 51 82 47 46.
Læs  om vores øvrige 
Urban produkter på  
vores hjemmeside. 

Vi forhandler også: 
KILCO  
RENGØRINGSPRODUKTER  
Læs mere om alle  
rengørings- og kemiprodukter  
på vores hjemmeside:
www.milcotec.com

Notat kommer land bruget til 
hjælp i retssag om vandplaner 
Et notat fra 2006 understøtter landbrugets 
påstande i landsretssagen om vandplanerne, 
siger Bæredygtigt Landbrugs advokat.

 Et notat fra 2006, der stammer 
fra Miljøstyrelsen, opererer blandt 
andet udtrykkeligt med beregninger 
over, hvad tab af kvælstof til marker-
ne kan koste landbruget.

- Dermed støtter notatet vores på-
stand om, at der skal regnes på de 
økonomiske konsekvenser for land-
bruget, for at udmøntningen er lov-
lig i henhold til EU-direktivet, siger 
Hans Sønderby, der er Bæredygtigt 
Landbrugs advokat i den verserende 
vandplan-retssag mod staten.

Netop EU-direktivets begreb om 
disproportionalitet – altså om ge-
vinsten ved for eksempel en miljø-

indsats står mål med de samfunds-
økonomiske omkostninger – er 
centralt for sagen. 

Dette kan nemlig ikke afgøres uden 
at beregne landbrugets tab ved en 
vandmiljøindsats, lyder et af land-
brugets centrale argumenter i sagen.

Hans Sønderby gravede hele nota-
tet frem i forbindelse med retssagen 
– pudsigt nok på foranledning af, at 
Kammeradvokaten, der er modpar-
ten i sagen, bragte dele af notatet på 
banen under retssagen.

 Et notat fra 2006, der stammer fra Miljøstyrelsen, opererer udtrykkeligt med beregninger over, hvad tab af kvælstof til 
markerne kan koste landbruget. Det er vand på landbrugets mølle i den verserende retssag mod staten om vandplanerne. 
Arkivfoto
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Patriotisk Selskab
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400
patriotisk@patriotisk.dk
www.patriotisk.dk

Torsdag den 21. juni 2018 kl. 19.00
i ODENSE CONGRESS CENTER, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Dagsorden
• Valg af dirigent

• Beretning fra bestyrelse og udvalg

• Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 
årsregnskab 2017/2018 samt fremlæggelse af 
budget for regnskabsåret 2018/2019

• Årsregnskab 2017 for Fyens Stifts patriotiske 
Selskabs Fællesfond til orientering

• Årsregnskab 2017 for A/S Det fynske 
Landbocenter til orientering

• Eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyrelsen

• Debat

• Valg i henhold til vedtægterne 

• Eventuelt

GENERALFORSAMLING 
Patriotisk Selskab holder Patriotisk Selskab holder 

TILMELDING til generalforsamlingen senest 
mandag den 18. juni 2018 på 6315 5400, 
via tilmelding@patriotisk.dk eller på www.patriotisk.dk
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Husk

Hans Sønderby:

Kammeradvokaten 
kom landbruget til hjælp
Et gammelt notat fra Miljøstyrelsen under-
støtter landbrugets påstande i landsrets-
sagen om vandplanerne, siger Bæredygtigt 
Landbrugs advokat.

AF FLEMMING ERHARD

 Miljø- og Fødevaremini-
steriet har selv tilvejebragt 
skarpt skyts for landbruget til 
at skyde forsvaret for staten 
ned i landsretssagen om vand-
planerne, som landbruget vil 
have kendt ulovlige.

Det skønner Bæredygtigt 
Landbrugs advokat Hans 
Sønderby Christensen, nu da 
røgen er lettet efter de to første 
retsmøder i sagen i forrige uge 
i Vestre Landsret i Viborg.

Et notat fra Miljøstyrelsen 
understøtter efter hans me-
ning landbrugets centrale 
påstand om, at EU’s vand-
rammedirektiv fordrer en 
økonomisk konsekvensana-
lyse af omkostningerne for 
landbruget ved vandplaner-
nes N-reduktioner og indgreb 
i vandløbenes afvanding. 

Kammeradvokatens syns-
punkt er, at direktivet kun kræ-

ver økonomiske beregninger 
af, hvad virkemidlerne til 
indsatsen koster de offentlige 
kasser. 

Saksede i notat
Kammeradvokaten støtter sin 
afvisning af at medregne land-
brugets tab ved blandt andet 
at henvise til det pågældende 
notat fra Miljøstyrelsen fra 
2006; »Enhedsomkostning og 
forureningsbekæmpelse ved 
forskellige miljøforanstaltnin-
ger. Katalog til brug for over-
ordnede tekniske og økonomi-
ske beregninger i forbindelse 
med vandrammedirektivet«. 

Kammeradvokaten har 
fremlagt notatet i en forkortet 
udgave. Her er over 100 sider 
sakset ud. Men de udeladte si-
der fi k landbrugets advokater 
fi ngre i to uger inden retsmø-
derne i Viborg den 29-30. maj. 

- Heldigvis havde Kammer-
advokaten lagt indholdsfor-

tegnelsen ved, så vi kunne 
konstatere, at her var noget 
interessant, fortæller Hans 
Sønderby Christensen, som 
havde læst en overskrift med 
titlen: » Screening af om om-
kostningerne er disproporti-
onale«.

Netop direktivets begreb om 
disproportionalitet – altså om 
gevinsten ved for eksempel en 
miljøindsats står mål med de 
samfundsøkonomiske om-
kostninger – er centralt for 
sagen. 

Dette kan nemlig ikke afgø-
res uden at beregne landbru-
gets tab ved en vandmiljøind-
sats. Og uden den beregning 
er udmøntningen i Danmark 
ulovlig i henhold til vandram-
medirektivet, lyder et af land-
brugets centrale argumenter 
i sagen.

Understøtter 
beregningskrav
Miljøstyrelsens notat fra 2006 
opererer blandt andet udtryk-
keligt med beregninger over, 
hvad tab af kvælstof til mar-
kerne kan koste landbruget, 
påpeger Hans Sønderby.

- Dermed støtter notatet 
vores påstand om, at der skal 
regnes på de økonomiske kon-
sekvenser for landbruget, for 

at udmøntningen er lovlig i 
henhold til EU-direktivet, si-
ger advokaten.

Kammeradvokaten har 
også disket op med en ana-
lyse fra Københavns Uni-
versitet fra 2012, »Analyse 
af landbrugets omkostnin-
ger ved implementering af 
vandplanerne fra 2011« som 
forsvar for, at staten skam har 
undersøgt konsekvenserne 
for landbruget. Også selv om 
det efter Kammeradvokatens 
mening ikke er påkrævet i di-
rektivet. 

Analysen har bare aldrig har 
været offentliggjort sammen 
med høringsmaterialet til 
vandplanerne. 

Er uimodsagt
Her står ellers blandt andet, 
at der ved en reduktion på 
9.000 ton N af landbrugets 
gødningskvote vil være et tab 
for nogle landbrugsbedrifter 
på 500 kroner pr. hektar eller 
mere. Der står også at »hvis 
disse bedrifter også har en lav 
indtjening kan vandplanerne 
betyde en reel økonomisk ud-
fordring«. 

De sidste 4.000 tons reduk-
tion af N er end ikke medtaget 
i analysen af konsekvenserne, 
der vil ramme for eksempel 
oplandet til Norsminde Fjord 
med et udtag fra drift af 48 
procent af landbrugsjorden 
ifølge en konsekvensanalyse 
fra Seges. 

Det har også været en øjen-
åbner for landbrugets advo-
kater, at Kammeradvokaten 

har bekræftet landbrugets på-
stand om, at de økonomiske 
konsekvenser for landbruget 
af vandplanernes N-krav, som 
ministeriet allerede havde la-
det Københavns Universitet 
regne på, ikke blev offent-
liggjort. Hverken under den 
offentlige høring og i forhold 
til Folketinget, siger Hans Søn-
derby.

Unddraget ret
- Vandplanerne er kørt uden-
om Folketinget. Ministeren 
har udstedt bekendtgørelser 
om indsatsprogrammer og om 
miljømål. Der er overhovedet 

ikke nogen som helst politisk 
indsigt i det her. 

- Folketinget vedtager en 
rammelov og uddelegerer så 
kompetencen til ministeren. 
Man laver udelukkende en 
embedsmandsimplemente-
ring. Men hvor meget miljø, 
man skal have for pengene, 
er mere et politisk spørgsmål, 
end det er jura. 

- Derfor er det efter min vur-
dering i strid med sædvanlige 
demokratiske principper, som 
vi kender dem i grundloven, at 
overlade implementeringen af 
vandrammedirektivet til em-
bedsværket. 

VANDPLANER
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Begge dage har samme program: 
Et detaljeret program sendes ud til alle deltagere før dagen.

- Velkomst kl. 9.30 med kaffe og rundstykker

v/Nordic Seed og Danish Agro Machinery, den danske importør af CLAAS 
maskiner.

- Tænk stort, start småt - koncernens holdning og fremtidsvisioner for   
digitalisering, herunder præcisionsjordbrug og ”Bigdata”.
v/Henning Haahr, Koncernchef i Danish Agro.

- Udvikling af elektronik og software i CLAAS, v/Christian Messinger,   
Sales manager ved CLAAS.

- Fremvisning af CLAAS maskiner

- Guidet tur i marken. Nordic Seeds forædlingsarbejde, nye sorter og   
optimeret dyrkning af disse. 

- Frokost

- Stort udstillingsområde, hvor du kan møde mange stærke    
leverandører til dansk planteavl.

- Fremtidens digitale landbrug, v/Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) 
Bemærk: Kun den 19.06.2018 kl. 14.30-1500.

KULTURPLANTENS
DAG 2018

Alle tilmeldte 
deltager i lodtræk-

ningen om en tur til 
CLAAS fabrikken 

i Harsewinkel, 
Tyskland.

19. og 20. juni fra kl. 9.30 til 15.00 hos Nordic Seed, 
Grindsnabevej 25, 8300 Odder. 

På Kulturplantens dag sætter 
vi fokus på den stærke danske 
planteavl. 

Vi ser nærmere på hvordan 
et effektivt samspil mellem 
sorter, dyrkningspraksis, 
maskinteknik og digitalisering
kan styrke planteavlens 
bundlinje nu og i fremtiden.

KOM OG OPLEV:
• Den nyeste teknik fra CLAAS 

maskiner.
• Potentialet i 

præcisionssåning og nyt 
såsædsbrand.

• Verdensnyhed indenfor 
kornforædling.

Tilmelding på nordicseed.dk/kulturplantensdag til og 
med d. 11. juni 2018.
Her kan du også finde mere information om dagen.

Alle tilmeldte deltager i lodtrækningen om en tur til CLAAS 
fabrikken i Harsewinkel, Tyskland.  Vinderen udtrækkes blandt 
de fremmødte.

Ved spørgsmål kontakt Maj Kjærgaard Søgaard, Nordic Seed,
på 8887 5039.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

GRATIS
ADGANG

Landbrug & Fødevarers ad-
vokat Hakun Djurhuus bistod 
under retsmøderne Bæredyg-
tigt Landbrug, og Djurhuus 
slog blandt andet på, at det 
er i strid med den internatio-
nale Aarhus-konvention med 
blandt andet skærpede regler 
for offentlig indsigt i miljøsa-
ger, at landbruget ikke er tilgo-
deset med offentligt fremlagte, 
økonomiske konsekvensbe-
regninger. 

Ingen kontrol 
af embedsmænd
- Det er en voldsom konklu-
sion, der drages i analysen 
fra Københavns Universitet, 
når man direkte skriver, at 
det her kan tvinge folk fra hus 
og hjem. Hvis landmændene 
havde kendt til beregninger-
ne, så havde de haft et godt 
argument imod reduktions-
kravene, ligesom det også ville 
have gjort en forskel, hvis po-
litikerne havde kendt til dem. 

- Når det ikke er blevet 
forelagt for borgerne, er be-
slutningsprocessen mellem 
borgere og politikere kørt 
af sporet. For hvordan skul-

le borgeren råbe politikeren 
op om konsekvenserne, når 
borgeren ikke er forelagt dem, 
siger Hans Sønderby.

Reelt sætter politikerne fol-
kestyret ud af kraft for en hel 
befolkningsgruppe, nemlig 
landmændene, når de lader 
embedsapparatet udmønte 
vandrammedirektivets krav 
om forholdet mellem miljøge-
vinster og størrelsen på land-
mændenes regning, siger han.

Embedsmænd styrer 
- Ingen politiker eller borger 
kan udføre kontrol med, om 
alt går rigtigt for sig, hvis po-
litikerne først overlader alt til 
embedsmændene, som deref-
ter undlader at lægge alt frem 
under de officielle høringer. 
Kombinationen af embeds-
mændenes vide kompetence, 
og at de ikke lægger N-kon-
sekvenserne frem, er, at der 
hverken har været politisk el-
ler demokratisk kontrol med, 
om alt er gået rigtigt for sig, 
siger Hans Sønderby.

Landmændene har reelt væ-
ret frataget muligheden for at 
gøre effektiv brug af deres hø-

ringsret til at gøre indsigelse 
mod de høje miljømål om god 
økologisk tilstand i vandmiljø-
et, som vandrammedirektivet 
opererer med fl ere undtagel-
sesmuligheder fra, fremfører 
han.

- Reelt har embedsappa-
ratet direkte indflydelse på 
strukturudviklingen af land-
bruget i Danmark. Man har 
af lovgiverne fået overdraget 
den fulde implementering af 
direktivkravene. Og når man 
samtidig ikke har fremlagt 
konsekvenserne af udmønt-
ningen af vandrammedirek-
tivet, som er nødvendige for 
den enkelte landmand at på-
beråbe sig for at kunne undgå 
det højeste miljømål, så har 
man reelt afgjort, at nogle skal 
bestå og andre ikke skal, på 
grund af vandplanerne, siger 
Hans Sønderby.

Konsekvenser
Hvis landbruget får medhold, 
vil staten stadig være pålagt af 
EU at regulere udledningen af 
næringsstoffer til vandmiljøet. 

Men det er landbrugets 
opfattelse, at staten så skal 
tage hensyn til formuleringer 
i direktivet om, at hensynet 
til vandmiljøet kan fraviges, 
der hvor de samfunds økono-
miske omkostninger vil være 
uforholdsmæssigt høje i for-
hold til miljøgevinsten.  

fl emming@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 67

 - Reelt har embedsapparatet 
været herre over struktur-
udviklingen af landbruget i 
Danmark. Embedsmændene har 
af lovgiverne fået overdraget 
den fulde implementering af 
direktivkravene, siger advokat 
Hans Sønderby Christensen.
Foto: Flemming Erhard


