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Bog om 30 års miljøpolitik
er blevet mere interessant

Landmanden og forfatteren Bjarne Brønserud er blevet endnu mere aktuel med sin bog ”30 års miljøpolitik 
– en katastrofe”, som udkom i 2018. Brønseruds betragtninger dengang er blevet interessant læsning i en tid, 
hvor der for alvor er fokus på miljøpolitik.

Det er også interessant at se, hvad der er sket efter den oprindelige udgivelse. I bogen beskæftiger Bjarne 
Brønserud sig bl. a. med grundlaget for og konsekvenserne af den særlige danske miljøregulering af landbrugs- 
produktionen gennem mere end 30 år, og han har ofte måttet stå for skud for sin indsigt og sine holdninger.

Men da bogen med tillæg blev anerkendt som en videnskabelig afhandling ved Aarhus Universitet i decem-
ber 2018, begyndte der at ske noget. Et internationalt udvalg afleverede i oktober 2019 en bedømmelse til 
ledelsen på Aarhus Universitet. 21. november 2019 afleverede Bjarne Brønserud et otte siders parthøringssvar 
med en præcisering af kritikken af den videnskabelige behandling i universiteternes myndighedsbetjening. 
Det fik Aarhus Universitet til i december 2019 at tilbagetrække en netop udgivet NOVANA-rapport om vandløb, 
og til i februar 2020 at foretage en markant nedskæring i landbrugets beregnede tab af næringsstoffer 
gennem 30 år.

På linje med argumentationen i Bjarne Brønseruds bog har det vist sig, at der ikke var belæg for at bebrejde 
danske landmænd et for højt niveau i tab af næringsstoffer fra dyrkningsfladen. Nye beregninger fra universi-
tetet viser også, at det heller ikke for 30 år siden var næringsstoffer fra landbruget, der skabte et miljøproblem i 
vandløbene, søerne, grundvandet og kystvandene.

- Lærebøgerne er derfor ikke længere anvendelige til undervisning og bør omskrives og gøres virke-
lighedsnære, hævder Bjarne Brønserud.

I bogen beskrives landbrugets målte tab af kvælstof til vandløbene gennem de seneste 30 år, og forfatteren 
giver udtryk for, at der ikke længere er fagligt grundlag for den gængse miljøretorik på området. Alle tidlig-
ere opgørelser om indgrebenes betydning har været fejlagtige og formentlig manipulerede. Det gælder for 
Vandmiljøplanerne i perioden 1987 til 2014, Landbrugspakken i 2015 og den netop indgåede ”Aftale om Grøn 
Omstilling af Dansk Landbrug”.

De samfundsmæssige omkostninger ved den fejlbaserede regulering af landbruget har, som beskrevet i Bjarne 
Brønseruds analyse, været mere omfattende og ødelæggende end det er fremgået af de officielle økonomi-
ske konsekvensberegninger.

Bjarne Brønserud var forud for sin tid. Derfor er hans bog ”30 års miljøpolitik – en katastrofe!” aktuel og kan fort-
sat købes i boghandelen og hos Forlaget Himmerland.
Det kan kort siges, at det er bogen, som ikke ville dø.
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• Kaotiske folketingsbeslutninger

• Manipulerede miljødata

• Et bevillings- og tilskudsorgie

• Forskere og embedsmænds politisering

• Overflødige regninger til samfundet og til skatteyderne

Bogen sætter fokus på:

 I bogen sammenkædes 130 selvstændige historier 

til en spændende mosaik over miljøpolitikken i Danmark

? TØR DU HØRE 
SANDHEDEN

Bogen er velegnet som opslagsbog

Bog skaber blæst om 

DANSK MILJØPOLITIK 

"30 års miljøpolitik – en katastrofe!"




