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Bestyrelsens årsberetning for 2015

Siden sidste Årsmøde den 22. oktober 2014 har bestyrelsen holdt fem bestyrelsesmøder 
(3. dec. – 21. jan. – 18. mar. – 27. maj – 9. sep.). Mellem møderne foregår 
kommunikationen pr. telefon eller især mail, således at hele bestyrelsen altid er opdateret 
om væsentlige sager og afgørelser. Der har gennem året ikke været større sager, som har 
givet anledning til klager; dog er et par mindre sager blevet påklaget af DN’s Sekretariat i
samråd med os. Det har altså været et forholdsvis roligt år, men som nævnt i tidligere 
årsberetninger, er det stadigvæk ønsket, at bestyrelsens medlemmer udviser større vilje til
selv at tage initiativer i de nedsatte arbejdsgrupper. – Som formand håber jeg, at det vil 
lykkes bedre i 2016, så jeg kan blive mere aflastet.

Ser vi fremad mod 2016, så står både vi og resten af DN over for nogle meget store 
udfordringer. De seneste årtiers danske regeringer har alle uafhængig af partifarve delt 
opfattelsen, at Danmarks natur og miljø er vigtig at beskytte, selv om der har været 
uenighed om mål og midler. Men efter folketingsvalget den 18. juni 2015, hvor blå blok 
kom til magten med bare ét mandats flertal, har den nye Venstre regering lagt op til et 
regulært kursskifte fra de sidste 30 års natur- og miljøpolitik. Et kursskifte, der vil 
medføre et langt større pres på de sidste tilbageværende naturområder forårsaget af en 
mere og mere naturfjendsk landbrugspolitik. Således har regeringen udmeldt, at årtiers 
forsøg på at forbedre levevilkårene for Danmarks vilde flora og fauna, vil blive erstattet 
af langt mere landbrugsvenlige synspunkter. Det drejer sig om lettere adgang til tilladelse
til at gødske og sprøjte mere, samt fjernelsen af beskyttelseszonerne omkring søer og 
vandløb. Vel at mærke beskyttelseszoner, som selvsamme regeringen sidst i nullerne 
ønskede udvidet fra 2 meter op til 10 meter! Med disse nye tiltag kan vi se frem til 
fortsatte udledninger af store kvælstofmængder til vandløb og søer, der så til sidst ender i 
de indre farvande som f.eks. de østjyske fjorde, hvor samfundets hidtidige indsats netop 
var begyndt at virke. Vi kan altså igen se frem til store eutrofieringer i vore indre 
farvande, hvilket vil føre til bundvendinger med død og forarmelse for havbundslivet. – 
Har Danmarks natur og miljø virkeligt fortjent denne skæbne? 

Regeringens landbrugspolitiske kovending kolliderer stærkt med EU’s krav til 
medlemslandene, om at de skal arbejde for at forbedre biodiversiteten; altså bremse 
ødelæggelsen af vilde planters og dyrs levesteder for at undgå reduktion i antallet af arter 
i naturen. Regeringens nye politik vil uden tvivl føre til en stadig større naturforarmelse, 
hvilket er direkte imod EU’s ønsker. En medvirkende årsag til denne ulykkelige 
udvikling er, at regeringen nærmest som en cadeau til landbruget og som en hævn over 
den tidligere regerings indsats med at forbedre forholdene for natur og miljø, nu nærmest 
atomiserer Miljøministeriet ved at opsplitte det i flere mindre enheder underlagt 
forskellige nye selvmodsigende sammensatte ministerier og styrelser spredt ud over 
landet som f.eks. Miljø- og Fødevarer og Natur/Erhverv; - gæt selv hvad der vil blive 
prioriteret højest! Men herved skyder regeringen dog også sig selv godt og grundigt i 
foden, da dens egne politikere fra før 2011 selv har udlagt det spor, som den såkaldte 
røde regering videreførte mellem 2011 og 2015.  



Men hvorfor har regeringen igangsat denne straffeaktion mod Danmarks natur og miljø? 
En nærliggende forklaring kunne være landbrugets afsindige økonomiske situation. Der 
bliver stadig færre heltidslandbrug i Danmark, hvorved de tilbageblevne landbrugs 
arealstørrelser forøges. I dag er der kun ca. 11.000 heltidslandbrug tilbage i Danmark, og 
landbrugets samlede gældsforpligtelser har passeret 360 milliarder kr.! Bare få øres fald i 
afregningspriserne for svinekød eller mælk vil resultere i hundredvis af landbrugs fallit. 
Det er denne svimlende gæld, som regeringen ønsker at gøre noget ved, bare vi andre og 
især naturen betaler! Det skal bl.a. ske ved at forøge udbyttet på de danske marker uden 
hensyn til den omgivende naturs sårbarhed over for mere gødskning og sprøjtning. 
Landbrugets mantra er og har længe været: Vi skal producere flere fødevarer til en 
sultende verden. Der er dog ikke én eneste sulten afrikaner, der har haft råd til at blive 
mættet af danske fødevarer til priser, der ligger langt, langt over, hvad de lokale 
fødevarer koster. Og samme stakkels afrikaners sult forøges yderligere ved, at den nye 
danske regering samtidigt skærer voldsomt i ulandsstøtten til især de fattigste ulande! - 
Så det argument fra landbruget er altså rent bluf!

I stedet burde landbruget gøre en større indsats for at få omlagt mange flere landbrug til 
økologisk produktion. Økologiske landbrugsvarer efterspørges mere og mere både hos os 
selv, og ikke mindst i vore nabolande i Nordvesteuropa. Og disse markeder er rige nok til
at betale de priser, som vi producerer til. På det økologiske område er vi godt med i 
Tønder Kommune. Sønderjylland er den danske landsdel, som producerer flest 
økologiske fødevarer. Men desværre er vi samtidig også den danske landsdel, som selv 
konsumerer færrest økologiske fødevarer. Så der er altså god plads til forbedringer inden 
for økologi, der er den landbrugsform, der pr. definition umiddelbart vil nedsætte 
forbruget af handelsgødning og sprøjtemidler, hvilket igen vil forbedre biodiversiteten. 
Men, for ligesom at sætte denne driftsmulighed i perspektiv, så har regeringen med den 
anden hånd netop skrottet sine egne økologiske mål til fordobling af det økologisk 
dyrkede areal i 2020 ved simpelthen at undlade at afsætte økonomiske midler til 
økologisk forskning på den netop udsendte finanslov. 

Oven i dette kursskifte i natur- og miljøpolitiken er det også en katastrofe, at regeringen 
lægger op til totalt at ændre på mere end 75 års enighed om at beskytte Danmarks 
enestående mere end 4.000 km kyster. Det sker ved at udfordre de vedtagne planlove ved 
at åbne for flere dispensationer inden for den 3 km brede kystnærhedszone, hvor det 
hidtil kun har været muligt at få tilladelse til udstykninger, opførsel af nye bebyggelser og
lignende, hvis det ansøgte er af helt underordnet betydning i forhold til de nationale 
planlægningsinteresser i kystområderne. Det samme gælder for den 300 m brede 
strandbeskyttelseslinie, der hidtil har beskyttet kysterne mod alle ændringer i tilstanden; 
det vil også blive udfordret fremover. Derved risikerer Danmarks kyster at komme til at 
ligne mange andre europæiske kyster, der domineres af uplanlagte, tilfældige byggerier, 
der helt ødelægger oplevelsen af kysterne. Se bare forskellen på de to naboøer i 
Vadehavet, den tyske Sild og den danske Rømø, hvor de danske planlove har forhindret 
skæmmende hotelbebyggelse i modsætning til Sild, hvor hotellerne ligger tæt langs 
strandkanten. - DN vil fortsat arbejde for at beskytte kysternes naturtyper, at sikre den 
frie kystdynamik, at begrænse byggeri langs kysterne og for at kysterne skal være frit 
tilgængelige. Dette er senest sket ved at DN har indsamlet og overrakt miljøministeren 
mere end 123.000 underskrifter fra danskere, der fortsat ønsker at beskytte de danske 



kyster. Lad os håbe, at det giver anledning til eftertanke!

Det lader altså åbenbart til, at regeringen stadig kan have mange overraskelser gemt i 
ærmet. Fremtiden for Danmarks natur- og miljø indebærer fortsat frygt for yderligere 
forringelser.
 – Dette efterlader klart spørgsmålet, om vi natur- og miljøinteresserede borgere egentlig 
har den regering, som vi og Danmarks natur og miljø har fortjent?

Det er disse udfordringer, som vi især kommer til at møde i 2016 i DN’s Tønder afdeling.
Vi håber på, at vore lokale landbrugere ikke tankeløst benytter muligheden for at gødske 
og sprøjte mere, men i stedet seriøst overvejer at blive økologer. DN skal derfor gennem 
dialog med både landbruget og miljømyndighederne tale naturens og økologiens sag, da 
vi opfatter os som naturens advokater. Vi håber på, at vore mere end 500 medlemmer i 
Tønder Kommune vil bakke op om vores arbejde med fortsat at forbedre forholdene for 
natur og miljø til vores fælles bedste.

Tønder, den 21. oktober 2015 Søren Eller, formand 


