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Henvendelse angående bedømmelserne af afhandlingen ”30 års miljøpolitik – en 
katastrofe!” dateret den 6. januar 2020 og den 24. oktober 2019.

Dansk miljøpolitik har i mange år været et højt profileret og højt prioriteret 
politikområde. Landbrugserhvervet har igennem en lang periode været et særligt 
fokusområde for politiske initiativer. I min bog ”30 års miljøpolitik – en katastrofe!” 
giver jeg en kritisk genfortælling af de politiske forlig. Yderligere analyserer jeg centrale 
elementer af denne politik og i hvilken grad  landbrugsklyngen er blevet påvirket 
økonomisk. Disse økonomiske kalkulationer er baseret på analyser af landbrugets 
produktionsmæssige og økonomiske formåen med udgangspunkt i statens offentligt 
tilgængelige regnskabsstatistikker og opgørelser af bruttofaktorindkomsten. 

Forliget ”Landbrugspakken” var vedtaget i 2016 - derfor var der under skriveprocessen et 
godt udgangspunkt for at opgøre den sandsynlige påvirkning af landbrugsklyngen for 
hele perioden 1990 til 2020. Det er derfor i udpræget grad en ex post opgørelse jeg 
foretager. Det empiriske element i analysen bliver herigennem det bærende 
analyseelement. En nærmere analyse af erhvervets generelle udvikling i de seneste 30 år 
ville være understøttende for afhandlingens konklusioner, men er ikke medtaget i bogens 
beskrivelse. Udviklingen mod færre og større bedrifter, flere tvangsauktioner, flere 
konkurser og fabrikslukninger, stigende eksport af levende dyr, faldende afgrødekvalitet, 
færre slagtede dyr understøtter mine konklusioner. Og ikke mindst de seneste 10 års 
negative nettoinvestering i landbrugserhvervet udtrykker den generelle pessimisme og 
manglende tro på fremtiden, som qua min analyse i vid udstrækning er forårsaget af den 
danske miljøpolitik.

Selv om jeg har været professionel planteavler i mere end 25 år, har jeg ikke inddraget 
egne data, men højst mine praktiske erfaringer. Bogen har kun een forfatter og er helt og 
holdent finansieret ved egne midler. Ingen fondsmidler er søgt og projektet finansieres 
igennem bogsalget.

Med dette udgangspunkt skriver jeg for at få en dybere indsigt i bedømmelserne. Der 
tales om ”mangel af et egentligt videnskabeligt element”. Bedømmelsesudvalget 
karakteriserer afhandlingen ”som et partsindlæg i debatten om den førte miljøpolitik i 
Danmark i de seneste 30-40 år”. Jeg er meget interesseret i en uddybende begrundelse af 
denne vurdering. I bogens kapitler forholder jeg mig vurderende til artikler og rapporter 
gennem de seneste årtier og i mine referencer henviser jeg udførligt til de centrale 



rapporter fra danske universiteter og argumenterer for at disse rapporter tager 
udgangspunkt i et ikke validt og et fejlbehæftet datagrundlag. Beregninger og yderligere 
kalkulationer på dette grundlag giver derfor ikke et retvisende billede af den praktiske 
virkelighed. Såfremt bedømmelsesudvalgets afgørelse baseres på en vurdering af et svagt 
metodeafsnit er jeg parat til en supplering/omskrivning af dette afsnit.

Med dette udgangspunkt ønsker jeg høfligst et skriftligt begrundet tilbagesvar baseret på 
bedømmelserne fra professor Runar Brännlund og professor Michael Hool tilsendt 
snarest. Det drejer sig om bedømmelserne til såvel afhandlingen som til 
partshøringssvaret. 

Med venlig hilsen

Bjarne Brønserud


