Nyhedsbrev – November 2017
Vandrådsarbejdet
Arbejdet i Vandrådet, der er opland til Vadehavet er i første omgang afsluttet. Jysk Landbrug har været
repræsenteret ved undertegnede og Per Vinther. Mangel på data, specielt okkeranalyser har vanskeliggjort arbejdet.
Dette sammenholdt med, at vi, sportsfiskerne, kommunen og de grønne organisationer ikke i altid har haft den
samme oplevelse af vandløbenes muligheder, gør at vi ikke har været enige om alle de indstillinger der er foretaget.
I nedenstående skema ses, at, i 24 tilfælde har et flertal, som vi har været en del af, indstillet 48,6 km vandløb som
bør udgå af planerne. Nu og i den kommende tid, vil vi gøre alt for at informere kommunerne, så de følger de
flertalsindstillinger der er givet.
Vi har ligeledes skrevet til ministeren, at vi gerne fortsætter med arbejdet, da vi ikke ønsker at beslutninger for vores
vandløb træffes bag skriveborde i København.

Naturpark Skjern Å
Ringkøbing Skjern Kommune har relanceret planerne om etablering af Nationalpark Skjern Å. I modsætning til
tidligere, er det nu frivilligt for de enkelte lodsejere om de ønsker at indgå med deres jord i Nationalparken.
Umiddelbart lyder det jo ganske fornuftigt, men jeg må indrømme at vi bliver noget skeptiske, når der allerede nu
kan være en forskellig tolkning af ”frivillighed” – skal vi bakke op omkring projektet, er frivillighed ikke til
gradbøjning!
Vi er indbudt til dialogmøde om projektet. Når vi har nyt, som vi vurderer der kan have interesse for lodsejere i
området, vil i høre nærmere.
Medlemskampagne
Vi har i bestyrelsen haft en gennemgang af de jordbrugere, i vores geografiske område, som ikke er medlem i vores
forening eller anden landboorganisation. Kampagnen har givet os 12 nye aktive medlemmer. Vi har dog fortsat plads
til flere nye medlemmer – næste gang du deltager i et af vores arrangementer, inviter da naboen med, hvis han ikke
er medlem.
Offentlig vand i Vejen Kommune – en ret eller en pligt
Vi hører at der i Vejen Kommune er røster om at nægte private ret til selv at have vandboring. Vi skal i den
forbindelse henvise til Bekendtgørelsen om vandforsyning, hvor det bla. er præciseret, at det kun kan nægtes, hvis
der på anden vis kan skaffes vandforsyning på økonomisk rimelige vilkår. Hvis kommunen ikke vil forny
mulighederne for at have egen boring ja så forventer vi at der kan leveres vand til priser der kan matche vand fra
egen boring.
Det kan være en god ide at bringe dette emne ind i den kommunale valgkamp, hvis man deltager steder hvor
muligheden opstår.
Husk Regionale møder – Planteproduktion
I samarbejde med L&F, Planteproduktion inviteres foreningens medlemmer til møde, hvor der vil være fokus på
resultater og nye muligheder i planteproduktionen. På mødet vil der også være indlæg om De Syv Syndere, det
faglige og politiske arbejde bag ved og et blik på fremtidens muligheder for dansk planteproduktion – se hele
programmet på www.jysklandbrug.dk
Mødet afholdes 14. november kl. 19.00 – 22.00 Majsmarken i Billund
Husk tilmelding på tlf. 80 80 20 40
/Bjarne Larsen

