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Åbent Landbrug hos Familien Rønbjerg
I søndags havde familien Rønbjerg inviteret til Åbent Landbrug.
Først en stor tak til familien fordi de ville være med til at vise et
ægte landbrug frem. Det er utroligt vigtigt, at vi kan lave sådanne
arrangementer, så vores forbrugere med egne øjne kan opleve
hvodan vi producerer gode og sunde fødevarer og at dyr og
mennesker har det godt.
I alt 1.511 gæster have fundet vej til Øgelundgaard.
Selv om der er lang tid til september 2019 er vi i gang med at
forberede næste års Åbent Landbrug – her vil vi gerne have endnu
flere besøgssteder at kunne vise frem. Svend Nygård fra
bestyrelsen vil meget gerne høre fra jer, der vil være med til at vise
vores erhverv frem.
Diger – Vejen Kommune
Vejen kommune har i første omgang afsluttet deres arbejde med registrering af diger i
to sogne. Endnu er ingen lodsejere blevet kontaktet, da det har vist sig, at der er
fejlregistrerede diger, der skal tages ud, da de er fjernet før 1992. Der kan også være
eksisterende diger, der ikke er blevet tegnet ind eller er placeret forkert på
kortmaterialet i forhold til den aktuelle fysiske placering.
For ikke at skulle kontakte den samme lodsejer flere gange, hvis der
dyrkes arealer i flere sogne, har kommunen valgt, at lave en
kortlægning af hele kommunen, inden der tages kontakt til
lodsejerne – en beslutning vi synes er ganske fornuftig.
Fra Jysk Landbrug vil vi løbende følge arbejdet, så vi kan bistå jer
medlemmer. I kan også kontakte Stine Bundgaard eller Helle Borum

Har du et areal til minivådområder?
Inden 2021 skal vi på landsplan fjerne ca. 900 ton N via minivådområder. I alt skal
der findes 1.000-2.000 stk. minivådområder med 50-100 ha opland.
Vi er langt fra i mål og har brug for at alle tager et ansvar. Minivådområderne er med
til at kompensere for at vi som landmænd får mulighed for at gøde markerne mere.
Oplandskonsulenter yder gratis rådgivning vedrørende minivådområder, hvor de
hjælper med at finde egnede områder der giver mening for landmanden og
vandmiljøet. Desuden hjælper de med ansøgninger fra start til slut.
Der er 100 % tilskud til ordningen og derudover ydes en kompensation for det
udtagne areal.
Oplandskonsulenterne vil bl.a. lave opsøgende arbejde via breve og telefonopkald.
Du bedes tage godt imod kontakten og bidrage til at finde muligheder.
Et minivådområde placeres typisk op ad et hoveddræn, gerne lige inden udløb til vandløb. Arealet skal
være drænet, og der skal minimum være et opland på 20 ha.
Minivådområder reducerer drænvandet for kvælstof og har samtidigt også en effekt på fosfor.
I vores forening kan du kontakte Anne R. Ravnshøj på tlf. 80 80 20 40.

Har du drikkevand under dine marker?
I Danmark drikker vi vores grundvand, men ved du om et af de lokale vandværker pumper grundvand fra
et magasin under dine marker? I disse år fylder debatten om vores drikkevand meget. Mange lodsejere ved
reelt ikke, om der er et eller flere indvindingsområder under deres arealer. På de vedhæftede kort kan du
se indvindingsoplandene i din kommune. Miljø- og fødevareministeren har tidligere meldt ud, at der vil
komme stramninger på området. Her er fokus i særlig grad på de boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO).
Vær opmærksom på, at kortene kun beskriver indvindingsoplande til de almene vandforsyningsanlæg
(vandforsyning til mere end ca. 10 ejendomme). Private drikkevandsboringer samt de ikke-almene
vandforsyningsanlæg (vandforsyning til mindre end 10 ejendomme) fremgår ikke af kortet. På
www.arealinfo.dk fremgår BNBO samt de fleste af indvindingsoplandene.
Vi oplever at kommunerne i denne tid har godt gang i arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse. En indsatsplan skal som udgangspunktet beskrive, hvordan grundvandet beskyttes
mod forurening. Indsatsplanen identificere løsninger og trusler samt indeholder en handleplan, der
beskriver hvordan grundvandet beskyttes, og hvem der er ansvarlig på området. Vi følger kommunernes
arbejde med indsatsplanerne tæt.

Kom til stormøde onsdag den 3. oktober kl. 19.00, Billund
Landbrugets udfordringer og signaler til vores omverden – må vi være her?
Denne aften vil
Martin Merrild – stille skarpt på vores udfordringer og løsningsmuligheder
Niels Peter Nørring – er landbrugsmæssig drift mulig i vandindvindingsområder
Christian Hüttemeier – hvordan får vi skabt et troværdigt billede af dansk landbrug, som vi
kan genkende – vores nye omdømmekampagne
Møde med Mette Frederiksen
Den 21. november har vi aftale om, at Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen
gæster Jysk Landbrug i Billund. Programmet for denne aften er endnu ikke helt færdigt,
men sæt X i kalenderen det bliver en aften med saft og kraft.
Møde med Billund Kommune
Vi har en til to gange årligt møde med politikerne i vore kommuner. Den 4. september havde vi møde med
Teknik og Miljøudvalget i Billund Kommune. De væsentligste emner på mødet denne dag var – vedligehold
af vore vandløb, markvanding, prisen på drikkevand, registrering af diger, evakueringsplaner ved
naturbrande, den Midtjyske Motorvej, sagsbehandlingstider og hvordan kan Jysk Landbrug i samarbejde
med Billund Kommune sikre gode rammebetingelser for vores landbrug.
Det vil blive for omfattende hvis jeg skal redegøre for alle vores forhandlinger, men det er glædeligt at
opleve, hvordan kommunen søger at skabe løsninger, der gør det godt at være landmand i Billund
Kommune.
Hvis du oplever udfordringer med kommunerne hører vi gerne herom, så vi kan bringe dem op. Du er også
altid velkommen til at kontakte vores Landboretskonsulenter Stine Bundgaard eller Helle Borum – hjælp fra
dem er også noget du får for dit medlemskontingent.
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