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Vi er her på det seneste blevet udfordret i vores opfattelse af, at vi kan stole
på politikere, ministre og embedsmænd, skriver bestyrelsesmedlem
Henrik Næsted Nielsen i dette nyhedsbrev, hvor han sætter fokus på drikkevandet og grundvandets kvalitet.

Af Henrik Næsted Nielsen
Tlf. 2048 7389
Mail:riisostergaard@mail.tele.dk

Efter en vinter uden ret meget sne er det
endelig blevet forår. Foreningen har afholdt generalforsamling og bestyrelsen har
konstitueret sig.
Nu er det tid til at få planterne startet op og
sået vårafgrøder. Det er den bedste tid på
året for planteavleren - vi skal i gang med
markarbejdet, og det ser vi frem til hvert år.

bruge, for at de kan give et optimalt udbytte.
I Danmark, hvor demokrati er en selvfølgelighed, mener vi jo at der er styr på tingene. Vi mener, at man kan stole på politikere, ministre og embedsmænd, der sidder
i diverse styrelser og ministerier, for her er
der ikke nogen, der prøver på at snyde på
vægten, tror vi. Men på det seneste, er vi
måske nogen, som er blevet udfordret i vores opfattelse.
Det ser ud til, at grundvandets tilstand
er bedre end dét, den danske stat har
indberettet til EU.
Resultatet af de prøver, der er indsendt til
EU (siden 1989) er ikke repræsentative.
Det kunne se ud som om, at der er sorteret
godt og grundigt i prøverne og også medtaget resultater af prøver, der er taget lige
under rodzonen i 1,5- 5 meters dybde i de
såkaldte LOOP-boringer.
Det er ikke grundvandet, der findes der,
det er nemlig drænvand, og det er meget
misvisende.
Men værre er, at det er disse tal, landbruget er blevet reguleret efter i alle disse år.
Nu vil miljø- og fødevareminister Esben
Lunde Larsen så udpege eksterne og uvildige konsulenter, der skal kulegrave disse
nitrattal og indberetninger. Nu må vi så
håbe og tro på, at de uvildige også er uvildige og ikke blevet påvirket fra nogen sider.

Og omsider har vi fået lov til at bruge den
mængde kvælstof, som afgrøderne skal

Som landmand og bestyrelsesmedlem er
jeg optaget af, at vores lands lovgivning og
regulering er baseret på saglige kriterier –
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jeg vil selvfølgelig også, at fremtidens generationer sikres rent drikkevand og at vi
passer på vores grundvand.
Jeg ønsker også, at min søn skal have
rent drikkevand og at den boring, som ligger i marken, vedbliver at kunne hente rent
vand op.

Ved foreningens seneste bestyrelsesmøde
drøftede vi bl.a. modernisering og forenkling af den fælles EU landbrugspolitik, herunder et spørgeskema.
Spørgsmålet om rent drikkevand hører
ikke direkte ind under den fælles EU landbrugspolitik og var ikke en del af spørgeskemaet. Men tanken om en modernisering af EU reglerne, og om at en forenkling
også kunne forekomme indenfor drikkevandsområdet, er meget besnærende.
Det ville efter min opfattelse være helt på
sin plads set i lyset af de fejl, der tilsyneladende er begået i forbindelse med indberetningerne til EU.

Men jeg er bekymret for, at beregninger og
systemer kan bliver så komplicerede, at
selv de mennesker, som har lavet dem,
ikke helt ved, hvordan de skal bruges. Det
er ”farligt” for landbruget, demokratiet og
ikke mindst for drikkevandet.

Til slut en dato til kalenderen: Den 22. maj
får vi besøg af Anders Agger, der fortæller
om sine udsendelser ”Indefra”. Aftenen er
arrangeret i samarbejde med Østjysk
Landboforening og Vejle-Fredericia Landboforening og finder sted i LandbrugetsHus i Horsens. Indbydelse følger.

Det bliver vigtigt for os alle at følge resultaterne af den uvildige undersøgelse i den
kommende tid. For ud over nitrat er der
også en debat, der køre sideløbende, om
pesticider i vores grundvand. Der er store
følelser på spil, som kommer til udtryk i debatten, argumenterne synes ud fra en
landmands synspunkt at være særdeles
usaglige.
Adgang til rent vand er afgørende for
alt liv. Det er en fornøjelse at kunne
fejre Vandets Dag og bo et sted, hvor vi
har store naturlige forekomster af rent
drikkevand.

Med ønsket om et godt forår og en god
vækstsæson.
Venlig hilsen Henrik Næsted Nielsen
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