
Miljø og/eller landbrug 
 
De ideologiske vinde får frit løb for tiden om dette tema. 
 
Faktisk forholder det sig vel sådan, at det selvfølgelig er et både/og, der skal gælde nu, 
som i fremtiden, men i behørig hensyntagen til mange forskellige parametre herunder den 
lovgivning, der hersker på området. 
 
Det er sådan, at landbruget får bedre og bedre teknologi til styring af sin drift, herunder 
også brug af gødning. Det vil være helt naturligt, at både miljø og landbrug får gavn af 
disse teknologiske fremskridt. 
 
En meget stor del af arealerne på Nordfyn afvandes til de to habitatsområder (Odense 
Fjord og farvandet syd om Æbelø). Det er områder, der er særligt følsomme over for 
udledning af næringsstoffer. Derfor har vi på Nordfyn et særligt hensyn at tage til disse 
områder. 
 
Når Kommunalbestyrelsen i 2007 besluttede, at vi ikke længere ønsker at give landbruget 
miljøtilladelser, der giver merbelastning af næringsstoffer til vores områder, skal dette ses i 
nøje sammenhæng med ovenstående. 
 
Personligt er jeg af den opfattelse, at den beslutning nok er for lempelig, da den 
tilkendegiver, at det alene er landbruget, der får gavn af de teknologiske fremskridt og ikke 
miljøet. 
 
Mindre belastning af miljøet 
Derfor ser jeg også meget gerne, at der i fremtiden kommer ansøgninger, der giver mindre 
belastning af miljøet. 
 
Jeg så, beslutningen fra 2007 i Kommunalbestyrelsen om nul-mer-belastning, som en 
maksimumsgrænse, som meget gerne aldrig blev nået, og at der i stedet for blev fundet 
løsninger på, hvor stor mindre-belastningen kunne være. Dette vil give rig mulighed for 
individuel sagsbehandling. 
 
Spørgsmål til Morten Andersen 
Til sidst vil jeg gerne spørge Venstres borgmesterkandidat, Morten Andersen om, hvor han 
mener den acceptable maximumsgrænse for merbelastning ligger. Er det 20 %, 40 % eller 
måske mere. Det lette svar her er naturligvis at henvise til den individuelle 
sagsbehandling, men jeg vil gerne høre det ærlige svar. 
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