Vand & Jord – 30 år i miljøets tjeneste

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) oprettes
Folketinget vedtager at restaurere Skjern å (naturgenopretning)
Muren falder i Berlin og Østeuropa åbnes
Døde sæler ved Vestkysten
Etablering af det Nationale Overvågningsprogram
Havforskning ”Hav 90”
ATV: ”vandmiljøplanen, kvælstoffer og ilten i havet”
”Dræberalgen”, sæl- og fiskedød
Vandmiljøplan I vedtages. ”Frigør” 12 mia. til spilde
vandsrensning og landbrugsinitiativer: Krav om 9 mdrs.
opbevaringskapacitet, forbud mod udbringning af
husdyrgødning efterår og vinter på ubevokset jord, min.
andel af vintergrønne marker, obligatoriske sædskifte- og
gødningsplaner, krav til spildevandsrensning
NPo Konsensuskonferencen
Skov- og Naturstyrelsen oprettes
Brundtland-rapporten ”Vor fælles fremtid”
Den 2. Nordsøkonference, London inkluderer
”forsigtighedsprincippet”
Døde hummere i Gilleleje
Danmarks Naturfredningsforening:
”Red havet omkring Danmark nu”
Tjernobyl-ulykken
NPo Handlingsplanen vedtages: Forbud mod direkte udled
ninger, forbud mod spredning af gylle før 15. oktober, ingen
husdyrgødning på frossen jord, harmonikrav (max 2 DE/ha),
min. 6 mdrs. opbevaringskapacitet, påbud om flydelag.
Sennepsgas i Østersøen
TV udsendelse: ”Havet sletter alle spor”
”iltsvind og fiskedød i 1981”
NPo Redegørelsen
Bekendtgørelse om genanvendelse introducerer begrebet
”renere teknologi”. Inkluderes i Miljøloven ved revisionen
i 1991
Fokus på giftlossepladser
Vand & Miljø udkommer første gang
Første Nordsøkonference, Bremen

Opfølgning på Vandmiljøplan III: Øgede krav til efteraf
grøder, øgede krav til N-udnyttelse i husdyrgødning, skat
på foderfosfat, etablering af beskyttelseszoner omkring
følsomme arealer, mål om etablering af flere vådområder,
mere skovrejsning og 50.000 ha randzoner.

5. Nordsøkonference, Bergen

Vandmiljøplan II Slutevaluering

Ammoniakhandlingsplanen: Tilskud til forbedringer
der kan reducere ammoniaktab fra stald og lager,
krav om overdækning af gyllebeholdere, forbud mod
bredspredning af gylle, gylle på bar jord skal nedpløjes
indenfor 6 timer, forbud mod ammoniakbehandling af
halm.

Midtvejsevaluering af Vandmiljøplan II: Ændrede regler
for tilskud til retablering af vådområder, øgede krav til
N-udnyttelse i husdyrgødning, reduktion i N-kvoten
som følge af efterafgrøders eftervirkning, reduktion i
brødhvedetillæg, opstramninger af N-normer til græs.

EU Vandrammedirektivet

Skat på udledte mængder af COD, P og N fra
rensningsanlæg.

Vandmiljøplan II: Tilskud til etablering af vådområder, skov
rejsning, miljøvenlig jordbrugsdrift og økologisk jordbrug,
krav om etablering af efterafgrøder, gødningsnormer
reduceres med 10% af økonomisk optimum, øget krav til
udnyttelse af husdyrgødning, harmonikrav øges til max 1,7
DE/ha for kvægbrug og 1,4 DE/ha for svinebrug.

5. Nordsøkonference, Bergen
EU Drikkevandsdirektivet
Århuskonventionen eller UNECE’s konvention om adgang til
oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på
miljøområdet

Danmark fik alvorlig påtale af EU-kommissionen for sen
gennemførelse af Nitratdirektivet

EU offentliggør planer om revision af Vandpolitik
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Data er sammenstillet af Claus Hagebro, Mogens Henze samt Finn Vinter, Anja
Skjoldborg Hansen og Charlotte Kjærgaard.
Grøn tekst: Internationale begivenheder. Øvrige er danske.

Pesticider påvises i grundvandet

Skatten på udledte mængder fra rensningsanlæg hævet

De endelige vandplaner for perioden 2009-2015 blev
offentliggjort 30. oktober 2014.

Natur - og Landbrugskommissionen offentliggør rapporten
”Natur og Landbrug – en ny start” indeholdende 44
anbefalinger med tilhørende 144 forslag til konkrete
handlinger, som tilsammen ”skal skabe ny udvikling og
vækst i landbrugs-erhvervet, og som samtidig skal give et
markant løft til naturen, miljøet og klimaindsatsen.”

Naturstyrelsen blev dannet 1. januar 2011 ved en fusion af
By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøcentrene nedlægges! Opgaverne overgår til
Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Vedtagelse af Første generation vandplaner – senere
forkastet på grund af for kort høringssvar

Grøn Vækst: Samlet mål at reducere udledningen til
havmiljøet med 19.000 tons N.

De 9.000 tons N forventes opnået ved at neutralisere
kvælstofeffekten ved udtagning af landbrugsjord til veje,
byer og natur. Ved øgede krav til efterafgrøder, og ved
begrænsninger i jordbearbejdning forud for forårssåede
afgrøder, samt ved lovpligtig etablering af 50.000 ha
randzoner langs vandløb og søer. De resterende 10.000
tons N forventes nået ved bl.a. udlægning af yderligere
140.000 ha efterafgrøder, samt ved omlægning til
målrettet kvælstofregulering.

EU Havstrategidirektivet

Amterne nedlægges. Miljøområdet overgår til
kommunerne og for mere overordnede sager skal det
håndteres af Miljøcentrene.

Slambekendtgørelsen vedr. Indhold af spildevandsslam på
landbrugsjord

6. Nordsøkonference, Göteborg
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Lov om Grønne Regnskaber
Miljøfremmede stoffer i slam
Miljøstyrelsen opretter Miljøstyringsrådet
4. Nordsøkonference,Esbjerg
Miljøministerens 10-punkts handlingsplan til beskyttelse af
vandmiljøet
Agenda 21-arbejdet begynder i kommunerne
Danced oprettes
Miljøagenturet opretter ”Topic Centre”. DMU deltager i
Inland Waters
Det Strategiske Miljøforskningsprogram 93-96 iværksættes
EU vedtager EMAS Forordningen (miljøstyring og revision)
Miljø- og katastroferammen (MIKA) vedtages
Oliebranchens miljøpulje oprettes
Rio-konferencen
EU udvikler ny politik for grundvand
Øststøtteordningen etableres
Handlingsplanen for Bæredygtigt landbrug: Forbud mod
udbringning af gylle før 1. februar, Lovpligtige N-normer
til afgrøder og lovpligtige gødnings-regnskaber, krav til
udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning
EU Spildevandsdirektivet
EU Nitratdirektivet
Affaldsdepotloven vedtages
Ideen om ”vugge til grav” princippet vinder indpas
De første miljøundersøgelser omkring
Øresundsforbindelsen indledes
Beslutning om oprettelse af Det europæiske Miljøagentur.
I 1993 besluttes placeringen i København
3. Nordsøkonference, Haag
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