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Pressemeddelelse 
 

 
Landmænd efterspørger viden om vand- og naturplaner 
 
Det kan være yderst vanskeligt for den enkelte landmand at overskue konsekvenserne af de vand- 
og naturplaner, som lige nu er i høring. Mange er i tvivl om, hvordan deres bedrift bliver påvirket og 
efterspørger mere viden om de kommende regler.  
 
Det kom tydeligt til udtryk, da Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) i januar afviklede ni 
informationsmøder med fokus på netop de kommende planer. I alt mødte omkring 1000 landmænd 
op for at blive klogere på, hvad fremtiden bringer i forhold til den nye lovgivning. 
 
Formand for DLMØ, Jens Gammelgaard, er glad for, at så mange landmænd benyttede 
muligheden for at danne sig et bedre overblik over situationen og tage del i debatten. 
 
- Vi oplevede en stor spørgelyst blandt deltagerne på alle møder. Vi har fået ros fra mange 
medlemmer for at give den information, som er svær at få andre steder. Flere var overraskede 
over, hvor omfattende planerne er og i hvor høj grad, mange bliver påvirket, siger Jens 
Gammelgaard, der med tilfredshed kan konkludere, at samarbejdet i DLMØ kommer til sin ret i 
forbindelse med sager som denne.  
 
De ni møder var placeret rundt om i det midt- og østjyske område, og hvert møde tog 
udgangspunkt i planerne for et bestemt hovedvandopland. Netop den lokale tilgang til tingene tror 
Jens Gammelgaard har været afgørende for den store succes. Planerne er så omfattende, at det 
er nødvendigt for den enkelte udelukkende at fokusere på det område, som netop påvirker en selv 
og ens egen bedrift. 
 
Brug for høringssvar  
Langt hovedparten af landmændene bliver påvirket af tiltagene i de kommende vand- og 
naturplaner.  
 
- Derfor opfordrer vi i DLMØ også de berørte landmænd til at indsende høringssvar, hvor de 
beskriver, hvilke konsekvenser det har for deres bedrift, siger Jens Gammelgaard. 
 
DLMØ arbejder på højtryk for at udarbejde et høringssvar. Forskellige arbejdsgrupper ser på 
konsekvenserne er de forskellige delelementer i planerne.  
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- Det er klart, at vi skal se på et alternativ til regeringens udspil blandt andet med en anden løsning 
i forhold til problematikken med efterafgrøder. Det skal alt samme ske for at sikre planer, som både 
gavner miljøet og udviklingen i landbruget, siger Jens Gammelgaard. 
 
Han understreger, at det fælles høringssvar fra DLMØ ikke erstatter de individuelle svar, som kan 
være meget mere specifikke helt ned på vandløbs-niveau.  
 
Kort om møderne 
Møderne blev afviklet med deltagelse af lokale miljøkonsulenter og repræsentanter fra 
landboforeninger og kommuner. Møder fandt sted på Samsø og i Odder, Horsens, Randers, 
Søften (Århus), Skanderborg, Silkeborg, Ørum Djurs og Viborg. 
 
For yderligere information 
Jens Gammelgaard, formand for DLMØ. Telefon 2127 4014 eller mail jens@gammelgaard-agro.dk  
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