Landbruget ønsker rent grundvand
I tirsdagens udgave af nordvestnyt, forsøger Jan Sohn (som i øjeblikket repræsenterer
Socialdemokraterne i Holbæk byråd), at forklare hvor frygteligt landbruget behandler vores
grundvand. Læserbrevet er en reaktion på et af mine tidligere læserbreve hvor jeg hævder at
regeringen og ikke mindst miljøminister Ida Auken har indledt et ideologisk korstog imod dansk
landbrug. Hvis Jan Sohn havde læst mit indlæg lidt grundigere, så ville overskriften på hans indlæg
ikke hedde ”Intet liv uden vand”, for jeg erkender netop at det er meget vigtigt at vi har rent
grundvand. Jan skriver i indlægget at landbruget har et voldsomt forbrug af sprøjtegifte, og man får
nærmest indtrykket af at landbruget kun ønsker at forurene grundvandet og at det kun er
landbrugets skyld at der lukkes vandboringer. Men jeg bliver derfor også nødt til at spørge Jan
Sohn, om det så også er landbrugets skyld at man i København ikke kan drikke grundvandet, men
henter det ind fra bl.a. Køge og Ringsted? Det jeg harcelerer imod, er bl.a. den ændring i
bevisførelsen Ida Auken og regeringen lægger op til. Hvis man gjorde det på andre områder, så ville
f.eks. en tyv også være skyldig før det modsatte var bevist, og ville det være rimeligt? Efter min
overbevisning er man altid uskyldig før det modsatte er bevist. Dernæst vil jeg gerne stille et meget
enkelt spørgsmål; hvis et menneske får lus, ville man så ikke behandle så de forsvandt? Ville man
hvis et menneske var sygt så ikke behandle det? Det tror jeg alle vil svare ja til. Men hvorfor bliver
man så straks forarget, når en landmand behandler sine planter for eks. lus eller andre sygdomme?
Når jeg har en påstand om at regeringen har indledt et ideologisk korstog imod landbruget er det jo
ikke kun pga. dette forslag, men fordi regeringen også på andre områder ligger forhindringer i vejen
for landbruget. Et eks. er de randzoner som regeringen har pålagt landbruget at etablerer, men hvis
vi skal blive i ”vanddebatten” så lad mig slå det helt fast, landmænd er IKKE interesseret i at
forurene vores grundvand, tværtimod ønsker de også rent grundvand.
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