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Tak til Maria R. Gjerding for et selektivt ”politiker svar”. 
 
Skal landmændene betale for at ”Københavnerne” lukker op til 700.000 tons urenset kloakvand 
direkte ud i Øresund?  
 
Maria Gjerding, EL, leverede i avisen fredag et klassisk politikersvar. 

 
Min undren til Maria Gjerding i forbindelse med hendes kritik af en mulig etablering af 
havdambrug gik på, hvor hun og Enhedslisten er henne, når der sendes 700.000 tons urenset 
kloakvand direkte ud i Øresund i forbindelse med et Københavnsk prestigebyggeri.  
Og skal landbruget mon også ”betale” for det?, lød mit ret simple tillægsspørgsmål.  
Desværre undlader Maria Gjerding i sit svar til mig at besvare ovenstående konkrete spørgsmål! 
Egentlig overrasker det mig ikke, men bestyrker kun min oplevelse af Enhedslisten og ikke mindst 
Maria Gjerdings tilgang til alt hvad, der vedrører landbruget - nemlig den, at landbruget for hende 
altid er, og vil være, den store synder og skurk, når vi taler miljøpåvirkning.   
Som jeg også skrev i mit tidligere indlæg, så er jeg på ingen måde ekspert i forhold vedrørende 
eventuelle miljøpåvirkninger fra havdambrug. Det går jeg ud fra, at myndighederne har styr på, og 
jeg er ikke i tvivl om, at viser det sig, at miljøbelastningen fra sådanne havdambrug er for stor - ja, 
så bliver tilladelsen ikke givet! 
Som landboforeningsformand vil jeg selvfølgelig ikke acceptere, at landmændene skal ”betale” for 
den mulige miljøbelastning havdambrug evt. er for miljøet, som Maria Gjerding truer med i sit 
svar. 
Landmændene SKAL naturligvis heller ikke betale for, at Københavns kommune udleder op til 
700.000 tons urenset spildevand direkte ud i Øresund.  
Så Kære Maria Reumert Gjerding, kom nu ind i kampen og kæmp med begge øjne åbne! Jeg tvivler 
meget på om fiskene og havmiljøet i Øresund ikke vil blive påvirket af så store mængder 
kloakvand, men det vælger du helt at se bort fra, endsige at kommenterer på. 
Landbruget har de sidste 25 år mere end halveret kvælstofudledningen til kystvandene. Lige nu 
står landbruget over for implementeringen af de nye vandområdeplaner, der skal udlægges store 
vådområder og minivådområder, samt udlægge flere hundrede tusinde ha med efterafgrøder. 
Dette naturligvis for yderligere at reducere landbrugets miljøbelastning.  
Derfor er det selvfølgelig også totalt uacceptabelt for os landmænd at være vidne til, at en 
kommune udleder så store mængder urenset kloakvand, uden at nogen råber ”vagt i gevær”!  
Det ville klæde dig Maria Gjerding, at du og dine meningsfæller reagerede på en sådan sag! 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Frede Lundgaard Madsen 
Formand for 
LandboForeningen Midtjylland 


