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PRESSEMEDDELELSE
10.000 landmænd fra Region Midt:

Gør noget ved sagsbehandlingstiderne for miljøsager nu!
Ved et møde mellem Henrik Høegh (V) samt Helge Sander (V) og formændene fra Region Midt, der
repræsenterer 1/3 af dansk landbrugsproduktion, fik folketingsmedlemmerne en helt klar melding:
Den lange sagsbehandlingstid i Miljøklagenævnet bremser fremgang i dansk landbrug.
Det var med gode intentioner og med blik for miljøet, at Niels Arne Gammelgaard i november 2007
ønskede at udvide sin mælkekvægsbesætning på ejendommen i Malling lidt uden for Århus.
Ansøgningen om miljøgodkendelsen blev udfyldt til punkt og prikke, og Niels Arne Gammelgaard
havde i sin ansøgning taget højde for, at hans arealer ligger i indsatsområdet Beder og ned til
Norsminde Fjord ved at nedsætte harmonikravene og lave en foderkorrektion på fosfor.
17 måneder senere fik Niels Arne Gammelgaard sin miljøgodkendelse fra kommunen, blot for at se
den blive påklaget af Danmarks Naturfredningsforening til Miljøklagenævnet. Her ligger sagen
stadig i dag knap 3 år efter, at Niels Arne Gammelgaard postede sin ansøgning. Efter utallige
henvendelser kan han ikke få at vide, hvor langt sagen er, og det er Niels Arne Gammelgaard langt
fra alene om.
”Efter flere år med tekniske problemer og underbemanding hos kommunerne er det endelig
lykkedes for dem at få en lavere behandlingstid vedrørende miljøgodkendelser. Det er meget
glædeligt,” sagde Jens Gammelgaard, formand for Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ), da
han fremlagde Niels Arne Gammelgaards sag for de to venstrefolk. ”Derfor er det også
beskæmmende at se, at nu bliver næsten alle godkendelser anket til Miljøklagenævnet. At det nu er
dem, der forsinker afgørelserne i flere år.”
Den enkelte landmand som gidsel
De seneste år har der været en tendens til, at især Dansk Naturfredningsforening og Det Økologiske
Råd har påklaget en stor del af miljøgodkendelserne fra kommunerne til Miljøklagenævnet. Det
betyder, at antallet af sager hober sig op hos klagenævnet, og behandlingstiden er derfor i dag
katastrofal lang.
”Det Økologiske Råd har givet udtryk for, at de godt forstår, at det er skadeligt, at næsten alt
indklages. Men måske er det deres garanti for, at miljøloven overholdes. Desværre går det ud over
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familier, der bliver taget som gidsler og sat ud af erhvervet eller sat på standby. Det er en dyr pris at
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betale for at lave en politisk kamp,” sagde Bent Graversen, næstformand for Landboforeningerne
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I stedet bør kampen foregå i folketingssalen, og derfor blev Henrik Høegh og Helge Sander
opfordret til at viderebringe Niels Arne Gammelgaards sag til kollegerne på Christiansborg.
Løsningen kunne være, at der pålægges et højere gebyr, når miljøgodkendelser påklages til
Miljøklagenævnet.
”Måske ville man så lade være med at klage over sager, hvor man måske i virkeligheden godt ved,
at der ikke er noget at komme efter,” begrunder Bent Graversen forslaget. ”Hvis man for eksempel
skulle betale nogle tusinde kroner for at klage, ville man nok kun vælge at klage over sager, der er
noget kød på. Dermed kunne behandlingstiden nedbringes og landmænd, der virkelig tænker på
miljøet bliver ikke bremset og kunne være med til at skabe fremgang i dansk økonomi. Det handler
jo ikke kun om vores branche, det handler også om tabte arbejdspladser indenfor bl.a. byggeriet.”
Derfor pointerede Region Midts formænd over for Henrik Høegh og Helge Sander, at selvom
problemet med de lange behandlingstider i Miljøklagenævnet reelt hører under partikollegaen,
Miljøminister Karen Ellemann, er det alle politikeres ansvar at få gjort noget ved sagen. Henrik
Høegh lovede at viderebringe sagen til Karen Ellemann.
”Vores erfaringer siger, at det kan betale sig at gå i dialog med politikerne, så derfor er det glædeligt
at se, at Henrik Høegh tog vores opfordring til sig,” siger Jens Gammelgaard. ”Hvis vi ikke hele
tiden udvikler os, dør erhvervet. Lige nu bliver dygtige landmænd som Niels Arne Gammelgaard jo
stoppet på grund af formaliteter og bureaukrati, det skal vi have gjort noget ved.”
Udover det aktuelle problem med Miljøklagenævnets lange sagsbehandlingstider blev også den
forestående EU landbrugsreform og offentliggørelsen af vand- og naturplaner diskuteret ved mødet.
Et par mærkesager, som formændene for landboorganisationerne i Region Midt tidligere har haft til
debat med relevante politikere.
Niels Arne Gammelgaard (tlf. 2855 5831), Jens Gammelgaard (tlf. 2127 4014) og Bent Graversen
(tlf. 2020 3059) kan kontaktes for yderligere spørgsmål eller kommentarer.
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