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DANVA’s bestyrelse  

Att. Formand Lars Therkildsen og direktør Carl-Emil Larsen 

 

 

Vedr. DANVA’s beviste fejlfortolkning af NOVANA-resultater 

 

Det er dybt beklageligt, at vi har noteret os DANVA’s helt forfejlede udlægning af resultaterne af 

Århus Universitets NOVANA rapport, som netop er offentliggjort. Vi finder det uanstændigt, at 

DANVA bevist vælger at fremstille de seneste overvågningsdata i en helt forfejlet kontekst, der 

giver anledning til alvorlige misforståelser i offentligheden. 

 

DANVA skriver d. 16. januar 2017 i deres pressemeddelelse at ”hvis den øgede udvaskning, som 

det er rapporteret i NOVANA 2015, er udtryk for en generel tendens, så vil det alt andet lige betyde, 

at behovet for en indsats i forhold til beskyttelse af grundvandet vil stige”. Ud fra denne fejltolkede 

præmis tegner DANVA et helt forfejlet billede af konsekvenserne af bl.a, landbrugspakken m.v.   

 

Men den registrerede stigning i nitratudvaskning, som fremgår af NOVANA-rapporten, er jo netop 

ikke udtryk for en generel tendens. Århus Universitet udtrykker det således ”Man skal passe på 

med at lægge for meget vægt på små udsving, for der er tale om en meget lille stigning fra år til år”. 

Der er altså tale om mindre udsving, som DANVA udmærket ved, og det læner sig op af 

uredelighed, når man fra DANVA’s side bevist vælger at bygge argumentationen op omkring en 

overfortolkning af udsving, der ikke er udtryk for en generel tendens. 

 

I det hele taget er det bemærkelsesværdigt, at DANVA benytter en sådan lejlighed til at klandre 

landbrugserhvervet – også selv når Århus Universitet udtaler: ”Der er ikke noget i statistikkerne 

eller andre målinger i NOVANA-programmet, der tyder på, at der er sket en øget udvaskning fra 

landbruget". 

 

Vi vil gerne opfordre DANVA til om man i fremtiden ville holde sig til det faktuelle og fremstiller 

videnskabelige resultater i den rette kontekst. I vores øjne burde DANVA, som organisation for de 

offentligt ejede vandselskaber, have interesse i at bidrage til en ordentlig og redelig debat.  

 

 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Niels Peter Nørring 

Områdedirektør, Landbrug & Fødevarer 

Lars Hvidtfeldt 

Viceformand, Landbrug & Fødevarer 

 

 

 


