Nyhedsbrev – September 2017
Vandrådsarbejdet – fortsat diskussion om mål og midler
Gennem det sidste halve år har vi haft et stort arbejde i Vandrådet, som dækker oplandet til
Vadehavet. Vi er repræsenteret ved Per Vinter og undertegnede. På den ”anden side af bordet”
har vi haft de grønne organisationer. Langt hen ad vejen har vi i rådet været enige om, at vores
vandløb skal have en god økologisk tilstand, og vandkvaliteten skal sikre en god fiskebestand.
For os, er vandløbenes evne til lede vand bort umådelig vigtigt, ellers kan vores dræn ikke virke,
med forsumpning af vores marker til følge. Det er her vores enighed bliver udfordret. De grønne
organisationer bliver ikke berørt direkte økonomisk, hvis der kommer afledte konsekvenser på den
konto. Vores bekymring går på, at hvis et vandløb først er meldt ind i vandplanerne, så fanger
bordet og man er forpligtet til at levere på alle parametre, i forhold til EU kriterier for vandløb, og
dette uanset at det vil få store konsekvenser for landbruget - derfor arbejder vi på at holde de
vandløb ude af vandplanerne, som ikke har de nødvendige fysiske kvaliteter til at kunne opnå god
økologisk tilstand – et synspunkt, vi desværre ikke kan få tilslutning til, fra de grønne
organisationer. I øvrigt er det værd at bemærke, at alle vandløb, uanset om de er med i
vandplaner eller ej, er beskyttet af vandløbsloven, vandløbsregulativer med mere. Så der er ingen
vandløb der får ringere betingelser, selvom de ikke er med i vandplanerne på nuværende
tidspunkt.
Opdatering hvert 3. år – måske
Svend Amstrup Jensen fik i sidste måned brug for sin landboforening. Måske har du læst om den
absurde sag på www.jysklandbrug.dk eller i LandbrugsAvisens netnyheder, men den gik i al sin
enkelhed ud på, at Svend Amstrup Jensen måtte se sine udvidelsesplaner udskudt i måske 2 år og at han yderligere gik glip af muligheden for at søge moderniseringstilskud.
Årsagen var, at en forkert udpegning af habitats natur i
N-2000, først kunne slettes og få juridisk virkning i 2019 selvom Miljøstyrelsen erkendte fejludpegningen allerede
i 2016. Det lykkedes os, med god bistand fra
landboretsrådgiver Per Vinther, at trække så meget i
trådene, at Anni Matthiesen (MF for Venstre) tog affære
og fik Esben Lunde Larsen involveret.
I løbet af 72 timer var knuden løst op - Du kan læse hele historien her.

Gennemgang af diger i Vejen kommune
Vejen Kommune har som en af de første
kommuner, taget initiativ til, at få kortlagt, hvor de
rigtige og bevaringsværdige diger er og skal
forblive. Det er et arbejde som vi i Jysk Landbrug
følger meget tæt og vi vil meget gerne høre fra jer
medlemmer, når processen kommer i gang.
Arbejdet i de første projektområder starter op nu.
Hvis du i er i tvivl om dine rettigheder eller andet
omkring arbejdet, så tøv ikke med at give os et kald.
I første omgang bliver der to sogne i Vejen
Kommune, som man gennemgår og søger at få
ministeriet og styrelsen til at nikke OK til, inden at man går videre i resten af kommunen. Det er et
kæmpe arbejde som skal foregå.

Ny hjemmeside og Facebook
Vi har gennemlængere tid haft et ønske om,
at kunne præsentere foreningen gennem
egen hjemmeside – dette ønske er nu indfriet
med hjemmesiden www.jysklandbrug.dk Den
nye hjemmeside vil være tæt forbundet med
hjemmesiden hos SAGRO, så vi ikke skal
bruge mange ressourcer på daglig opdatering
af hjemmesiden.
Små og store nyheder vil H.C. Gæmelke og
Svend Nygaard, som administratorer af vores Facebookside, sørge for bliver delt. For at så mange
som muligt skal få kendskab til nyt fra Jysk Landbrug – husk da at dele opslag.
Medlemskampagne – Vores fællesskab
På sidste bestyrelsesmøde i Jysk Landbrug besluttede vi at igangsætte en medlemskampagne –
en kampagne der retter sig mod de landmænd, der i vores område ikke er medlem, men som
drager nytte af den interessevaretagelse, vi gør for hele erhvervet. Det er naturligvis frivilligt for
den enkelte at træffe beslutning om medlemskab, men i al beskedenhed er det min opfattelse, at
vi lokalt og i Landbrug & Fødevarer dagligt gør et stykke arbejde, der kommer alle til gode. Vi vil
derfor henvende os til de ca. 100 aktive landmænd, der i vores område indtil nu ikke har et
medlemskab i Jysk Landbrug.
Vi har glædeligvis på denne konto oplevet, at 5 aktive landmænd for nylig har meldt sig ind i
foreningen – men vi har plads til flere.

Kom til Åbent Hus på søndag
På søndag den 17. september inviterer landbruget til Åbent Hus, når 64 landmænd åbner
stalddøren. Det er for os en enestående lejlighed, for at både børn og voksne med egne øjne ser,
hvordan vores landbrug drives i dag.
I vores område har vi to landbrug, der åbner dørene



Pedersminde v/Susanne & Jacob Nielsen, Vestterpvej 18, Grindsted – malkekvæg
Axel Månsson A/S, Granvej 15, Brande – Frilandsgartneri og økologisk ægproduktion

Jeg håber, at du/I også vil benytte lejligheden til at besøge
vores kollegaer denne dag.

/ Bjarne Larsen

