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Regeringsplan for renere vand dumper
Regeringens plan om mindre forurening i åer, søer og 
fjorde er slået fejl, viser ny rapport. 

Af Michael Rothenborg

De danske åer, søer og fjorde er stadig stort set lige så forurenede, som da regeringen og 
Dansk Folkeparti i 2004 vedtog Danmarks tredje store vandmiljøplan. 

Faktisk er der på nogle områder tale om deciderede tilbageskridt, der betyder øget risiko for 
iltsvind og andre problemer for fisk, bunddyr og planter. 
Det viser en evaluering af vandmiljøplanen fra statens egne forskere i Danmarks 
Miljøundersøgelser (DMU) og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), som 
offentliggøres tirsdag. 

For få penge sat af
Værst ser det ud med de såkaldte randzoner – dyrkningsfri zoner ned til åer, søer og fjorde – 
som landbruget blev opfordret til at etablere for at forhindre alt for stor udvaskning af 
kvælstof, fosfor og sprøjtegifte til vandmiljøet. 
Her var målet, at arealet skulle stige med næsten 50 procent. Men det er tværtimod faldet. 
Ifølge landbruget selv er årsagen, at politikerne ikke har sat nok penge af i tilskud som 
kompensation for at lade jorden være udyrket. 
»Landmænd er rationelle individer, og ordningen har ikke indeholdt tilstrækkeligt økonomisk 
incitament«, forklarer Michael Brockenhuus-Schack, viceformand i Dansk Landbrug, til 
Politiken. 

En tendens til forværring
Der har tilsyneladende heller ikke været nok incitament for landmændene til at opfylde det 
andet hovedmål: at reducere den årlige kvælstofudvaskning med 13 procent, svarende til cirka 
18.000 ton. DMU og DJF vurderer, at udvaskningen kun vil blive reduceret med 5.000 ton. 
DMU og DJF peger på, at vandmiljøets generelle tilstand blev støt forbedret op gennem 
1990’erne, men at den udvikling nu er stoppet. Faktisk er der en tendens til forværring: I dag 
lever halvdelen af alle danske vandløb, næsten tre fjerdedele af søerne og stort set alle 
fjordene ikke umiddelbart op til miljøkravene. 
Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen undrer sig over, 
at politikere kan tro, at landmændene vil sikre den danske natur på frivillig basis – og uden at 
tænke på deres indtjening. 
»Den nye rapport bekræfter desværre, at den tro er naiv, og at resultatet er katastrofalt«, siger 
Bisschop-Larsen. 
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