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Ammoniak og fosfor vil koste arbejdspladser 
Man kan somme tider spørge – må vi være her? Med helt urealistiske krav om ammoniakreduktion 
på 24 % og nedsættelse af vores fosforudledninger vil mange medlemmer få udfordringer. 
Gennem L&F søger vi at bearbejde Folketinget. Vores erfaringer viser dog også, at kan vi lokalt 
fremvise nogle helt groteske situationer, kan de være med til at starte en lokal fokus, som 
efterfølgende kan blive brugt til at lægge pres via lokale folketingspolitikere. Hvis du har sager, vi i 
den sammenhæng kan bruge, hører jeg gerne fra dig. 
 
Biogas – ven eller fjende 
Flere af vore medlemmer har set en fordel ved at 
kunne levere gødning til biogasanlæg. Vores 
oplevelse er nu den, at flere medlemmer, som har 
gødningsaftaler, kommer i direkte konkurrence 
med biogasanlæggene og de tilskud, der ydes til 
denne sektor. Som sådan er vi ikke modstandere 
af, at der ydes tilskud til alternativ 
energiproduktion, men de stigende krav til 
udspredningsareal har fået den konsekvens, at 
flere af biogasanlæggene nu ”kommer langt 
omkring” for at finde aftagere/udspredningsarealer. Et omfang og en situation, vi ikke havde set 
komme. Vi får derfor behov for i den kommende tid at få drøftet med hinanden, hvordan vi finder 
den eller de optimale løsninger, der nok sikrer, at vi får del i de tilskud, der gives til alternativ 
energiproduktion, uden det sætter det god naboskab over styr. 
 
Stine Bundgaard – ny landboretsmedarbejder 

Den 1. april startede Stine Bundgaard som ny medarbejder i Politisk 
Sekretariat. Stine kommer fra en stilling som miljømedarbejder i Varde 
Kommune og har et stort kendskab til landbrug og de daglige udfordringer, 
vi møder. Stine vil gå ind og arbejde med den type opgaver, som tidligere 
har været varetaget af Per Vinther.  
Aktuelt arbejder Stine i vores område med fredningssager i Vejle Ådal, 
vandløbsvedligehold og sager i forbindelse med etablering af el og 
gasledninger. Stine er en kompetence, du får adgang til som medlem af 
Jysk Landbrug. Hun kan kontaktes på tlf. 40 29 58 85. . 
 

Skolekontakt 
Besøg af skoleklasser og andre samfundsskabende aktiviteter er 
utroligt vigtige opgaver - specielt hos den yngre generation er det 
afgørende at få skabt et realistisk billede af vores erhverv og 
produktion.  
Brian Holm, Lindknud har gennem mange år gjort et kæmpe 
stykke arbejde for skolekontakten og forståelsespraktik for 
københavnske skoleklasser. Brian har meddelt bestyrelsen, at han nu har ”aftjent sin værnepligt” 
og ønsker at blive afløst. Bestyrelsen har udpeget Svend Nygaard, Glejbjerg til fremover at 
varetage dette arbejde. For jer, der vil tilbyde at være besøgslandbrug – kontakt Svend på  
tlf. 25 36 83 91. Vil du vide mere, så klik ind på www.skole.lf.dk  
 
 

http://www.skole.lf.dk/


 
 
 
Baltic Pipe  
Etablering af en gasledning tværs over Danmark vil have 

konsekvenser for mange af foreningens medlemmer. Til at sikre en 

generel varetagelse af lodsejernes interesser, har vi sammen med 

de andre landboorganisationer, der har medlemmer, som bliver 

berørt heraf, nedsat en gruppe af jurister og landmænd. H.C. 

Gæmelke er med i denne arbejdsgruppe. Gruppens opgave er dels 

at sikre de berørte lodsejere deklarationer, der holder dem 

skadesløse i anlægsfasen og ikke mindst sikre en kompensation, 

hvis gasledningen på sigt vil medføre forringelser. Vi vil løbende 

opdatere forhandlingerne på hjemmesiden www.jysklandbrug.dk. 

 
Digesager 
Vi har desværre flere af vore medlemmer, som bliver præsenteret for sager, hvor tidligere ejer har 
fjernet det, de i museumssprog kalder 
bevaringsværdige diger. Retspraksis viser 
desværre, at er der først rejst en sag ved 
domstolene, falder sagen ud, således at diget 
skal reetableres.  
Overvejer du at købe jord, bør du sikre dig, at 
der ikke er fjernet bevaringsværdige diger på 
arealet. Stine Bundgaard (se forrige side) kan 
hjælpe med at skaffe oplysninger om 
museernes registreringer frem.  
Vejen Kommune er gået i gang med at registrere diger i kommunen. Når dette arbejde er afsluttet, 
har vi aftalt med kommunen, at vi sætter os sammen, for at få et overblik over tingenes tilstand. Vi 
skal for alt i verden ikke i en situation, hvor det starter en stribe at retssager.  
 
 
Faunastriber – nu er vi i gang 
For at sikre stor diversitet i vores kulturlandskab, er Jysk 
Landbrug nu også en af de foreninger, der støtter etableringen 
af faunastriber. Arbejdet med såning af faunastriber er afsluttet 
for i år. Kører du i landskabet, vil du flere steder kunne se skilte, 
der viser, at det ikke er ukrudt, der har taget overhånd i kanten 
af kornmarken – det er faunastriber, som indeholder et væld af 
forskellige planter til gavn for bierne og vildtet. 
Tak til samarbejdet med vore kommuner, som har sponseret 
frøene til disse striber. 
 
Bjarne Larsen 
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