Odder, den 6. april 2011

Alt for mange fejl i vand- og naturplanerne
Dansk Landbrug Midt- Østjylland afleverer i alt 33 høringssvar på regeringens vand- og
naturplaner. Det er planer fyldt med fejl og forældede data, som man kommenterer på.
Tre arbejdsgrupper med bl.a. planteproduktionskonsulenter og natur-, vildt- og miljøkonsulenter har
gennem de seneste måneder udarbejdet gennemarbejdede og veldokumenterede høringssvar på
vand- og naturplanerne fra Dansk Landbrug Midt- Østjylland. Det er blevet til 33 samlede
høringssvar fra organisationens område.
Svarene kommenterer på Natura 2000 planer, vandplaner, randzoner, genåbning og vedligeholdelse
af vandløb. Indenfor alle områder er man især blevet opmærksom på en ting: Planerne er fulde af
fejl og er baseret på forældede data.
”Vi har bl.a. set vandløb, der ikke findes, hvor de påstås at være. Vi har set fysiske forhold bl.a.
jordbundsforhold, der ganske enkelt ikke er rigtige. Vi har opdaget, at der er områder, som man
ikke har taget højde for, selv om de også påvirkes af planerne. Vi synes, at vand- og naturplanerne
burde have været bedre gennemarbejdet, inden de blev sendt til høring,” siger Jens Gammelgaard,
formand for DLMØ.
De tre arbejdsgrupper kan påvise fejl i planerne, der kan forekomme endog ganske morsomme.
F.eks. viser planerne hos en landmand et vandløb, der løber tværs gennem familiens hus (se
vedhæftede tegning). Problemet er bare, at vandløbet ikke eksisterer, hvilket det pågældende amt er
blevet gjort opmærksomt på for mere end 15 år siden.
”Hvordan forventer myndighederne, at vi skal agere på planer, der er så befængt med fejl?” Lyder
spørgsmålet fra Jens Gammelgaard. ”Hvordan skal vi tage den slags alvorligt?”
Udover de mange fejl og mangler peger DLMØs arbejdsgrupper også på en række andre relevante
og bekymrende forhold. Bl.a. undrer man sig over, at miljøkravene til EUs landmænd er forskellige
fra land til land.
”Vi har bl.a. været i Tyskland og fandt her frem til, at tyske landmænds øvre grænse for
kvælstofudledning ligger betydeligt højere end de kvælstofkvoter, danske landmænd skal forholde
sig til. Det undrer og bekymrer os meget,” siger Jens Gammelgaard.
Samtlige 33 høringssvar fra DLMØ samt et kort uddrag af de tre arbejdsgruppers kommentarer kan
ses på www.dlmo.dk.
Kontakt gerne Helge Kjær Sørensen, sekretariatschef for yderligere kommentarer eller uddybende
spørgsmål.
Billedtekst: Et uddrag af DLMØs høringssvar afleveres her til Miljøminister Karen Ellemann (V)

