Nyhedsbrev – Juli 2018
Sammenhold i en svær tid
Vores erhverv er kommet i en særdeles udfordrende situation, forårsaget af den ekstreme tørke,
der har ramt store dele af landet.
Det har blandt andet resulteret i et stort arbejdspres med vanding, der hvor man har den mulighed,
men også et stort pres for andre med hensyn til planlægning af driften det næste års tid. Det være
sig tilpasning af besætning i forhold til fodersituation, og andre faktorer der har betydning for den
daglige drift. Under alle omstændigheder kommer vi ikke uden om, at det vil påvirke vores drift og
økonomiske situation, på den ene eller den anden måde.
Når man som menneske er udsat for så stort pres, kan man risikere at miste overblikket og
kontrollen over situationen. Dels på det driftsmæssige, men også på det personlige plan.
I sådan en situation er det, endnu mere vigtig end ellers, at man tager sig af og hjælper hinanden.
Fra Landboforeningen Jysk Landbrug vil vi gerne stille os til rådighed, med den hjælp vi herfra kan
bidrage med. Har du selv brug for en at vende situationen med, eller har du kendskab til en eller
nogen som har, hører vi gerne fra jer. Vi vil da gøre hvad der står i vores magt for at hjælpe. Det
kunne være et godt råd, eller skabe en kontakt til rette sted.
Alle gode forslag til, hvordan vi i øvrigt kan hjælpe, modtager vi gerne i bestyrelsen.
Vandforsyning i Vejen Kommune
Som landmand i Vejen Kommune, skal du være opmærksom på, at er du først koblet på det
almene vandforsyningsnet, så kan du ikke efterfølgende få tilladelse til at gå tilbage til
vandindvinding fra egen boring. I Vejen Kommunes vandforsyningsplan er der redegjort for, at
netop tilslutningen til det almene vandforsyningsnet er en vedvarende løsning, blandt andet på
grund af den økonomi der ligger i, at koble den enkelte ejendom på forsyningsnettet.
Tilslutning til det almene vandforsyningsnet kan have mange fordele, blandt andet vil
vandkvaliteten i mange tilfælde være bedre end i en privat boring. Derimod kan prisen godt være
afskrækkende. Overvejer du, at blive koblet på det almene vandforsyningsnet, så vær
opmærksom på, at beslutningen ikke kan gøres om på et senere tidspunkt, hvis du først er koblet
på. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte din Landboretskonsulent Stine Bundgaard
på tlf. 40 29 58 85
Priser på vand
Vand er vand men prisen er langt fra den samme pr. m 3. Køber du f.eks. vand ved Vejen
Forsyning, så koster vandet 7 kr./m3 for de første 10.000 m3 og derefter 3 kr./m3. Køber du
derimod dit vand ved Vorbasse Vandværk, så koster vandet 3 kr./m 3 for de første 1.000 m3 og
derefter 2 kr./m3.
Ved et årligt forbrug på 25.000 m3 er der en forskel på de to vandværkers priser på 64.000 kr. eller
med andre ord, så koster vandet ved Vejen Forsyning mere end to gange så meget som det gør
ved Vorbasse Vandværk.

Landbruget har et stort vandbehov og prisen pr. m 3. er derfor væsentlig. I Jysk Landbrug arbejder
vi for at priserne justeres efter forbrug, således at jo mere vand der forbruges, jo billigere bliver det
– en såkaldt trappemodel.
Det er de enkelte vandværker der selv fastsætter prisen for vandet og Jysk Landbrug opfordrer
derfor generelt til, at landmænd lader sig vælge ind i vandværkernes bestyrelser, så der kan blive
fokus på vandpriserne til erhvervet.
Baltic Pipe
Arbejdsgruppen, som er nedsat af de berørte Landbrugsorganisationer, arbejder for at lodsejerne
tilbydes så fordelagtige vilkår som muligt i forbindelse med etablering af Baltic Pipe. Der er ingen
Landsaftale på gasområdet, og derfor har de berørte lodsejere ingen retningslinjer at læne sig op
ad i dialogen med Energinet. Vi er i dialog med Energinet med det formål at lave en rammeaftale
med minimumskrav, som lodsejerne kan bruge som guide i deres egen dialog med Energinet. I
øjeblikket kontakter Energinet lodsejerne for at aftale et møde på de berørte ejendomme. I
arbejdsgruppen er vi repræsenteret med H.C. Gæmelke, som du er velkommen til at kontakte

Bestyrelsen kan kontaktes på følgende numre:
Bjarne Larsen, Hejnsvig

20 33 58 34

H.C. Gæmelke, Vejen

22 26 42 90

Tage Schmidt, Filskov

29 43 47 18

Martin Jørgensen, Holsted

28 49 15 41

Søren Søndergaard, Randbøl 20 48 77 13

Lars F. Hansen, Give

Anders Stensgaard, Billund

21 70 00 15

Erling Kristensen, Sdr. Omme 21 34 03 55

Svend Nygaard, Glejbjerg

25 36 83 91

Bjarne Larsen
Formand

20 47 12 01

