
 
Skanderborg, 05. november 2017 

 
Til Cavling-komitéen 
 
 
Indstilling af journalist og redaktør Jacob Lund Larsen, Effektivt Landbrug, til årets Cavlingpris 
 
Aviser, radio og TV har gennem årtier nedprioriteret dækningen af landbrugsstoffet. Til trods for, at 
fødevareklyngen – erhvervet og dets følgeindustrier – beskæftiger op imod 190.000 mennesker, står for 25 
pct. af Danmarks vareeksport til en værdi af mere end 160 milliarder kroner og præsterer to tredjedele af 
Danmarks nettovalutaindtjening, har blot et par dagblade i dag egentlige landbrugsmedarbejdere. 
 
Dækningen af sektorens forhold er i stigende grad overtaget af generelle reportere og journalister med 
interesse for pop-up historier, specielt når det gælder klima, miljø- og naturforhold. For ofte serveres 
nyheder efter John Stewart-model fra hans tid i chefstolen på The Daily Show: Vore reportere er ikke 
rigtige fagreportere, og vore nyheder er ikke altid fakta-chekede.  
 
Til gengæld var publiceringen underholdende og genererede seertal.  
 
De samme gælder i stigende grad for mange mediers dækning af ikke mindst landbrugets natur- og 
miljøforhold. Gentagelse af påstande og afledte kommentarer på sociale medier forværrer situationen. 
 
Midt i denne faglige skævvridning er det opmuntrende, at journalist og redaktør Jacob Lund-Larsen, 
dagbladet Effektivt Landbrug, holder den journalistiske fane højt og sammen med sine medarbejdere 
gennem flere år har præsteret et solidt gravearbejde på flere natur- og miljøfelter.  
 
Effektivt Landbrug er ejet af nogle af bladets journalister, er uafhængig af organisationer og myndigheder, 
kommer fem dage om ugen tirsdag-lørdag og koster for et årsabonnement 2.950 kroner.   
 
Hermed indstilles Jacob Lund-Larsen til årets Cavling-pris, primært med baggrund i hans dækning af sagen 
omkring Danmarks grundvandskvalitet.  
 
Jeg er bekendt med, at redaktør og medarbejder af det uafhængige ugemagasin Grovvarenyt, Gunner 
Buck, også vil pege på Jacob Lund-Larsen som Cavling-vinder 2017, og at Gunner Buck som bilag til sin 
indstilling medsender en fortegnelse over artikler af Jacob Lund-Larsen om specielt grundvandssagen i 
Effektivt Landbrug. Bilaget vil være et godt arbejdsredskab for komitéens bedømmelse af baggrunden for 
indstillingen. Artiklerne, der henvises til, afleveres i kopi til Cavling-komitéen på Dansk Journalistforbunds 
adresse inden mandag 6. november 2017 kl. 12.00.     
 
Jacob Lund-Larsens gravearbejde viser bl.a., at Danmark helt tilbage til Svend Aukens tid som miljøminister 
og Ritt Bjerregaards tid som EU-miljøkommissær bevidst har undladt at informere EU om den rette kvalitet 
af Danmarks grundvand. Som følge heraf har EU pålagt Danmark unødige restriktioner, som har kostet 
danske landmænd og dermed samfundet et milliardbeløb, der langt overstiger landbrugsstøtten fra EU.   
 
Et medlem af EU-parlamentet beskylder Miljøstyrelsen for at undertrykke fakta og embedsmænd for at 
manipulere og politisere. Et eksempel: Indmeldinger om vandprøvekvalitet til EU baseres på et udvalg af 
prøver. Et trecifret antal 100 pct. rene prøver bliver holdt udenfor, når der udregnes gennemsnit! Hverken 
Miljøstyrelsen eller Miljøministeriets embedsmænd har kunnet afvise dette. Det har været sparsomt med 
information herom i aviser samt radio/tv – til trods for, der kan være tale om traktatbrud – og at det under 
alle omstændigheder er en meget alvorlig fejl i administrationen af vandmiljøet. 
 



I dag står vi med retssager mellem erhverv og stat – og en statsadvokat, som har trukket en ministerbestilt 
”uafhængig” rapport fra Cowi tilbage fra en retssag om gødningsnormer, fordi rapporten af statsadvokaten 
ikke findes uvildig. Samtidig kritiserer uvildige udenlandske eksperter Danmarks tolkning af EUs 
vandpolitik. Den brede offentlighed har ikke hørt om det.   
 
Det er nu slået fast, at det er Danmarks fejl, EU er misinformeret om den reelle kvalitetssituation, når det 
gælder vores grundvand. Følgelig er der er på et forkert fagligt grundlag, som danske embedsmænd har 
været vidende om og medvirket til, indført unødvendige restriktioner. 
 
Specielt i de seneste to år har hovedparten af vore medier haft skyklap-fokus i miljødebatten. Uden at søge 
det ovenfor nævnte afdækket er der kørt kampagnejournalistik bl.a. med en ministerfyring til følge. I dag 
siger en hovedkilde til kampagnen, at vinklingen var og er ude af proportioner.  
 
Enkelte fagjournalister tilknyttet medier, der har området som en hovedprioritet, er bevidste om tingene, 
også når sammenhængene er besværligt forståelige. Men ingen har som Jacob Lund-Larsen bidt sig fast i 
problematikken, gravet sig ned i substansen og behandlet den i et generelt forståeligt sprog. Han har en 
betydelig del af æren for, at såvel eksperter på vore universiteter som politikere er begyndt at nuancere og 
tale om behov for et retningsskifte i hele arbejdet med det danske vandmiljø.  
 
Derfor… 
 
Venlig hilsen 
Jørgen Lund Christiansen, 
konkurrence-fagdommer i 2017 for IFAJ, International Federation of Agricultural Journalists 


