
Hermed indstiller jeg BT-journalist Kaare Kronberg til Cavlingprisen for serien ‘Kampen om vores kyster & åer’ 

 

Det er sjældent, at begreber som strandbeskyttelseslinje og grødeskæring når overskrifterne i BT.  

 

Men det er også sjældent, at store dele af den sidste, vilde dansk natur og årtiers miljøpolitik står foran så dramatiske 

ændringer, som det regeringen i efteråret 2015 ville gennemføre: en massiv bebyggelse af de historisk set unikke og frie 

danske kyster og markante forringelser af den vigtige vedligeholdelse af danske åer og andre vandløb, der ellers gennem de 

seneste 30 år har gennemgået opsigtsvækkende naturforbedringer.   

 

Serien ‘Kampen om vores kyster & åer’ fortjener årets Cavling-pris 2016 for på forbilledlig vis at have set magten efter i 

sømmene i forbindelse med et af de vigtigste miljøpolitiske opgør i nyere dansk politik.  

 

BTs reporter Kaare Kronberg har efter et halvt års arbejde med sagen afsløret, hvordan en magtfuld og kontroversiel 

lobbyorganisation, Bæredygtigt Landbrug, helt usædvanligt sad med i centraladministrationens inderste maskinrum forud for 

de politiske forhandlinger om landbrugspakken. BT kunne bl.a. afsløre, at store dele af et politisk oplæg fra Miljø- og 

Fødevareministeriet om grødeskæring i åer og vand i virkeligheden var skrevet af Bæredygtigt Landbrug - en organisation, 

som dybt ind i dansk politik og embedsværk går under betegnelsen "de sorte landmænd" på grund af dens kontroversielle 

holdninger og aktivisme. Imens kunne en ‘grøn’ interesseorganisation stik imod normal praksis ikke få adgang til miljø- og 

fødevareminister Eva Kjer Hansen. 

  

Kaare Kronberg har også bragt frem i lyset, at flere af de analyser, der lå til grund for at bebygge den værdifulde kystnatur, 

var baseret på opskruede besøgstal. Beregningerne bag regeringens prestigebyggerier med badelande, luksushoteller og 

vandparker helt ned til de danske kyster var alt for optimistiske.  

 

Udgangspunktet for serien var at ramme ned i den livlige, folkelige debat om kystbyggerier og beskyttelsen af vores fælles 

natur. Flere end 100.000 danskere havde engageret sig i en kampagne imod forringelserne. Serien var et udtryk for en ny 

redaktionel tankegang, hvor BT sætter danskernes samfundsengagement op som en nyhedsparameter på linje med blandt 

andet væsentlighed og sensation. BT ønsker ikke kun at bringe nyhederne ud til læserne, men at bringe læsernes dagsorden 

ind i nyhederne, så seriens udgangspunkt var folkeligheden, og det folkelige engagement viste sig at rumme adskillige, vigtige 

historier af åbenlys nyhedsværdi.   

 

Journalistikken har også fået konsekvenser. Regeringens parløb med Bæredygtigt Landbrug endte i et krav om en uvildig 

undersøgelse, og påbegyndte i offentligheden den første dramatiske splittelse i den borgerlige lejr om landbrugspakken. Den 

11. februar kaldte De Konservatives landsbrugsordfører Rasmus Jarlov Bæredygtigt Landbrugs indflydelse på regeringens 

politik for ‘demokratisk mistænkelig’ og understregede, at når ingen andre i blå blok vil tage hensyn til miljøet 'skal vi nok 

gøre det'.    

 

BT’s afsløringer om de oppustede kystbyggerier fik erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til at udskyde 

projekterne på ubestemt tid. Bl.a. på grund af en kursændring hos Socialdemokratiet, hvis erhvervsordfører udtalte, at det var 

BT’s artikler, som ‘har været med til at forhindre de 15 nye projekter’. 

  

Det, der begyndte som et folkeligt opgør med regeringens forringelser af dansk natur, udviklede sig til en journalistisk 

afdækning af urent trav i det politiske spil bag forringelserne, og det endte med klare konsekvenser i form af ændringer af 

regeringens politik til gavn for dansk natur og danskerne.  

 

Det er journalistik med et klart folkeligt mandat, og det fortjener en anerkendelse i form af en Cavlingpris til Kaare Kronberg. 

 

--  
Med venlig hilsen/ Best regards 
 
Thomas Nørmark Krog 
Redaktionschef  
BTs redaktion for undersøgende journalistik 
 
BT  
Pilestræde 34 
DK - 1147 København K 



 
Mobil: +45 25456008 
E-mail: tnk@bt.dk 

 

 
 

 

mailto:tnk@bt.dk

