
 

 

Nyhedsbrev – Juni 2019 
 

Flere mio. m3 vand bliver ikke brugt 
Nu, hvor vi flere og flere steder oplever afslag på mere vand eller nye boringer 
til markvanding er det problematisk, at der er bundet meget vand i ubenyttede 
tilladelser. Kommunen har ifølge Vandforsyningsloven mulighed for, at 
inddrage en tilladelse og påbyde boringen sløjfet, hvis den ikke har været 
benyttet i 5 på hinanden følgende år. 
I Vejen Kommune er 132 boringer, der ikke har været brugt i 5 år (2013-2017 
begge år inkl.), hvilket svarer til ca. 15 % af alle markvandingsboringer med indvindingstilladelser.  
I Ikast Brande Kommune ser vi det samme billede hvor 200 ud af 1.150 anlæg ikke bliver brugt. 
Det er ikke sikkert, at alle boringerne skal sløjfes, men tiden er inde til, at vi får drøftet, hvordan vi 
fremover håndterer disse udfordringer, hvor mange mio. m3 vand ikke bliver brugt. 
Forhåbentlig får vi ikke en efterligning af sidste års tørke, men jeg vil godt opfordre jer der mangler vand, 
til at få afsendt ansøgninger om forøgelse af de nuværende tilladelser. 
 
Faunastriber og andre naturtiltag 
For 4 år siden var der nogle af vores kollegaer i Herning, der begyndte at etablere 
Faunastriber. I dette forår har vi i Jysk Landbrug været medvirkende til, at der i 
Billund og Vejen Kommuner er sået 17 km. faunastriber af de i alt 239 km. der er 
sået i hele SAGRO området. Vi er nu kommet i gang og kan givet gøre det bedre 
næste år.  
Af andre naturtiltag, vil jeg opfordre alle til at støtte op om de tiltag, som Landbrug & Fødevarer har startet 
omkring bier – se www.lf.dk/bi og viben www.lf.dk/vibe  - det koster så lidt at være en del heraf, men det 
giver så meget værdi, ikke mindst på vores omdømme konto. 
 
Vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle 
Der har i de senere år været meget fokus på, at forbedre fiskenes passage op i de 
danske vandløbssystemer. Statens vandplaner har peget på en række spærringer, 
der skal fjernes for at forbedre fiskenes yngle muligheder, og nu er det tid til at 
se på spærringerne ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle. Vejen Å er en del af 
Kongeå-systemet og er et vigtigt opvækstområde for både ørred, laks og snæbel. 
Spærringerne i vandløbet er etableret i sin tid i forbindelse med dambrugsdrift. Ved Vejen Store Vandmølle 
er det fortsat i dag et aktivt dambrug, hvorimod ved Vejen Lille Vandmølle er dambrugsdriften ophørt. 
Kommunerne er forpligtiget til at arbejde for at opnå god økologisk tilstand i en lang række vandløb 
herunder Vejen Å. Når vandløbene har eller opnår god økologisk tilstand, så modtager landbruget mange 
gange anerkendelse for det. Ligeledes står landbruget for skud, når tilstanden ikke er så god som ønsket. 
Derfor er et projekt med fjernelse af spærringer i Vejen Å et godt tiltag, der har potentiale til at smitte 
positivt af på landbruget. Vandløbenes tilstand defineres blandt andet ud fra tilstedeværelsen af fisk og 
med fjernelse af spærringerne ved de to vandmøller, er der grundlag for meget mere fiskeyngel langt op i 
vandløbssystemet. 
 
Vandråd 
Der skal nedsættes nye vandråd inden august 2019.  
Vi har haft mulighed for, at komme med indspil til virkemidler, og har foreslået nye virkemidler til 
vandløbsindsatsen. 
Der er bred enighed om, at den rigide, fast skemalagte form i vandrådsarbejdet skal ophøre, og man skal 
have større frihed til at inddrage lokal viden og lokale virkemidler. 

http://www.lf.dk/bi
http://www.lf.dk/vibe


Der skal være plads til de regionale forskelle, der nu engang er. 
Jysk Landbrug vil være repræsenteret i vandrådene, hvor vi vil gøre vores til, at vedligehold og reguleringer 
sikrer ordentlig afvanding af vore marker. 
 
Rettigheder hvis nogle vil grave på din jord 
I forbindelse med etablering af gasledningen ”Baltic Pipe” har vi ført mange 
forhandlinger om principperne for etablering af denne. Det er desværre ikke 
lykkedes for os at fastholde, at ledningen nedlægges efter det såkaldte 
”gæsteprincip”. Vi har vurderet at sandsynligheden for at vinde en evt. retssag 
herom, ikke står mål med omkostningerne herved. For at sikre, at alle der nu og i 
fremtiden måtte bliver berørt af kabelnedlægning kender deres rettigheder, har vi 
sammen med andre foreninger lavet et lille hæfte hvor dine rettigheder er 
beskrevet. Hæftet forventer jeg er helt færdigt i ugen efter pinse, hvorefter vi mailer 
det til alle medlemmer. 
 
 
Bestyrelsens fokusområder 2019 
Bestyrelsen har netop været samlet for en drøftelse af, hvilke indsatsområder der skal arbejdes med i dette 
bestyrelsesår – indsatsområder, der giver værdi for medlemmerne i Jysk Landbrug. Fokusområderne er: 

 Retten til vandindvinding 

 Retten til brugsvand fra egen boring 

 Politisk netværk 

 Generationsskifte 

 Natur- og Minivådområder 
Rekruttering af arbejdskraft og uddannelse 

 Landbrugets produktionsvilkår 

 Medlemsarrangementer 
 

Mange spændende medlemsaktiviteter planlagt 
Vi har i dag planlagt 8 medlemsaktiviteter i Jysk Landbrug for det 
kommende år. Kaffebordsmøder lokalt tæt på jer medlemmer er en del 
heraf. Vi er dog altid klar til at lave et møde/kaffebordsmøde, hvis du/I 
er en gruppe, som har et aktuelt emne, der skal drøftes – ring til mig, så 
er vi klar med alle de praktiske ting for et sådant arrangement. 
Sammen med SAGRO og de andre foreninger bag, inviterer vi alle 
medlemmer med familie til at besøge os på Landsskuet i Herning 4. – 6. 
juli i Herning. På udstillingen vil temaerne være markvanding og sikkerheden i vores erhverv – et område, 
der desværre fortsat er behov for at vi får snakket med hinanden om. Til alle jer der kommer forbi, vil vi 
byde på lækkerier i vores lille cafe. 
 
 
Med ønsket om en god pinse 
 
HC Gæmelke 


