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Agri Nords bemærkninger til referat fra Grundvandsrådsmødet d. 24.
juni 2014
Michael Palsgaard Andersen fra Agri Nord har den 4. juli 2014 indsendt nedenstående bemærkninger til
referat fra Grundvandsrådsmødet d. 24. juni 2014.
1. Punkt 3.2. I skriver, at Michael Palsgaard Andersen er uenig i tolkningen af Naturstyrelsens
brev.
Det Michael Palsgaard Andersen sagde var, at Aalborg Kommune ikke kan nøjes med Naturstyrelsens brev, men skal tilbage til lovbemærkningerne, som Naturstyrelsens brev bygger på.
Lovbemærkningerne til Miljøbeskyttelseslovens §26a indeholder nemlig også en sætning om,
at indsats ikke skal ske overalt i de udpegede områder. Jeg fortalte også, at Agri Nord har gjort
opmærksom på det samme i vores indsigelse på udkastet til indsatsplanen.
Kommentar: Det er derfor forkert, når der i referatet endvidere står, at vi er uenige i tolkningen
af Naturstyrelsens brev. Nej vi er uenige i kommunens forvaltningspraksis, når de ikke går tilbage til lovbemærkningerne og forholder sig til dem, selvom vi gør opmærksom herpå.
2. Omkring sårbar nærzone og nitrat trak jeg den faktisk noget skarpere op!
Jeg vil derfor bede om en opstramning/tilføjelse.
Jeg sagde at alle de officielle uafhængige forskningsresultater og sågar tal fra kommunens egne rapporter fra bla. Drastrup, som vi har undersøgt og nævnt i vores indsigelse viste nogle betydeligt og markant lavere nitratudvaskningstal end de 25 mg/l kommunen har anvendt for bla.
for golfbaner, skov og natur, hvor de reelt ligger under 1-10 mg/l. Jeg gjorde også opmærksom
på, at nitratudvaskningen fra dyrkningsdeklarationerne også reelt vil ligge markant under 25
mg/l, som er det kommunen regner på. Til sammen giver det nogle helt unødvendigt store sårbare nærzoner, som generer alt for mange mennesker helt unødvendigt.
Vi ved ikke, hvor kommunen har deres tal fra?
3. Omkring merudbytte svarer jeg, at tallene bliver indberettet (i skriver ”mener”).
4. Klaus Kolind: Her mangler i referatet, at Klaus Kolind sagde, at byer havde over 50 mg nitrat pr.
liter i udvaskning og skove omkring 40 mg nitrat pr. liter.
5. Jeg svarede hertil at i forhold til skovene er det i modstrid med deres egne tal fra Drastrup. Men
medgav, at der de første år efter tilplantning kunne være en initial højere nitratudvaskning. Ellers sagde jeg at det ikke var tal jeg kunne genkende.
6. Der mangler i referatet, at Karen Poulsen fra NST sagde at skove gav en langsigtet grundvandsbeskyttelse med lav nitratudvaskning.
7. Der står at Michael Palsgaard siger, at ”Agri Nord har forskningsresultater, som dokumenterer….”
Jeg vil gerne have præciseret, at det jeg sagde var, at officielle forskningsresultater, som vi
henviser til i Agri Nords indsigelse dokumenterer nogle helt andre lavere tal end dem kommunen anvender.

I forlængelse heraf gentager jeg, at der i indsatsplanen konsekvent anvendes for høje tal for nitratudvaskning f.eks. natur, skov, golfbaner, by, dyrkningsdeklarationer, manglende hensyn til
merudbytter og konsekvent anvendelse af den højeste nitratudvaskning over tidsserien i stedet
for gennemsnit og øvrige punkter vi påpeger i vores indsigelse. Agri Nord vil også have rent
drikkevand. Vi synes bare den indsats kommunen vil gennemføre bygger på et usagligt grundlag.
Vi vil gerne have saglige antagelser og beregninger og så kan vi tillægge et forsigtighedsprincip
til sidst (og her gentager jeg mig selv igen): I stedet for nu, hvor det giver en unødvendig stor
gene for lodsejerne.
8. Angående jordfordeling bør der stå ”…anerkendte og håbede på ville blive en del af planen”
9. Punkt 6: Tilføj: Der havde været et nyhedsbrev, hvor landmænd kunne få indtryk af, at de ikke
måtte opbevare wrapballer på marken. Det må man nemlig gerne.
Klaus Kolind fortalte at det var opstået som følge af, at en landmand havde opbevaret rigtigt
mange wrapballer tæt sammen, så der ikke var noget plantedække.
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