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Til samtlige jordbrugereLandbrug i udvikling

Vandplaner vækker harme
Det er nu, landmænd skal sige deres mening om vand- og naturplanerne

Med den nye landbrugs-
lov åbner der sig en lang 
række nye muligheder, og 
reglerne for erhvervelse 
af landbrugsejendom er 
blevet lempet betydeligt.

Det siger jurist Henrik Niel-
sen om den nye lov, der trådte 
i kraft sidste år. 

- Loven er blevet mere 

liberal, styringen er forsvun-
det og der er gjort op med 
de gamle ejerformer. Stør-
relsen på den enkelte bedrift 
er i højere grad end tidligere 
styret af den driftsøkonomiske 
rentabilitet og ikke af forskel-
lige regler vedrørende ejerfor-
hold, arealkrav og andet.

- Med den nye lov og 
ændringerne sidestilles land-

brugserhvervet med andre 
erhverv, bl.a. når det gælder 
om at tiltrække kapital til 
landbruget.

Miljøkravene er udgået af 
landbrugsloven og hører nu 
alene hjemme i miljølovgiv-
ningen.

Henrik Nielsen påpeger, 
at den aktuelle krise betyder, 
at der endnu ikke er sket 

voldsomt meget som følge af 
ny lov.

- Men fremover vil vi se 
nye ejerformer og strukturer 
i landbruget som følge af den 
nye lovgivning, lyder vurde-
ringen.
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Af Lene Tingleff

Regeringens forslag til 
vand- og naturplaner 
vækker harme blandt 
landmænd i det østjyske 
område, som lige nu sam-
les til en række informati-
onsmøder i regionen for at 
drøfte de kommende krav.

Planerne er i offentlig høring 
ind til den 6. april, og frem til 
denne dato har alle mulighed 
for at kommentere forslaget 
og fortælle politikerne om de 
konsekvenser, planerne vil få.
Landmændene var samlet den 
6. januar i Odder, den 10. 

januar i Horsens og den 20. 
januar i Skanderborg for at 
drøfte planerne. Møderækken 
fortsætter i Randers, Hin-
nerup, Silkeborg, Viborg og på 
Djursland, alle steder i regi af 
DLMØ, en sammenslutning 
af landboorganisationer i det 
midt- og østjyske. 

Den 1. februar kl. 19.00 
samles landmændene fra Vej-
le-Fredericia Landboforening 
for at drøfte konsekvenserne.

Det var især kvælstofkvoter-
ne, der vakte bekymring, fordi 
landmændene skulle fjerne 
kvælstof fra marker, der i for-
vejen er undergødsket. Dette 
krav blev imidlertid udsat.

- Vandplanerne får konse-
kvenser for den fremtidige 
landbrugsdrift, fordi der bliver 
stillet så skrappe krav, at betin-
gelserne for at drive landbrug 
bliver væsentligt ændret, siger 
formanden for LRØ og Østjysk 
Landboforening, Finn Pedersen.

Han opfordrer den enkelte 
landmand til at få klarlagt kon-
sekvenserne og til seriøst at 
overveje at fremsende hørings-
svar inden fristens udløb.

- Vi vil naturligvis fremsende 
høringssvar fra organisatio-
nerne, men vi kan ikke gå i de-
taljer for alle landbrug. Derfor 
er det vigtigt, at den enkelte 
landmand også fremsender 

høringssvar, som beskriver 
konsekvenserne for lige netop 
hans ejendom, og det er nu, 
man skal være opmærksom.

Danmark er opdelt i fire 
vanddistrikter, som er un-
derinddelt i 23 hovedvando-
plande. Der skal udarbejdes 
vandplaner for hvert hoved-
vandopland. Vandplanerne 
skal sikre, at søer, vandløb, 
kystvande og grundvands-
forekomster generelt opfylder 
miljømålet god økologisk 
tilstand. Efter høringen af 
vandplanerne skal kommu-
nerne udarbejde forslag til 
kommunale handleplaner.
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Ny lov - nye muligheder

HØST I VINTERLANDSKAB - Høst i snedækket landskab hører sjældenhederne til. Men det kunne i december opleves hos Flemming 

Christiansen i Brædstrup, der høstede majs til svinefoder. ”Vi fik sået sent, det var et koldt forår og vi manglede også varme i august og sep-

tember, hvilket gav problemer med modningen. Da vi skulle høste i efteråret, satte regnen ind. Men den 14. december fik vi så endelig høstet, og 

det er gået bedre end jeg havde forventet”, siger han.

Kåret som spydspidser
Overraskelsen var stor for Helle og Ole Larsen, da de blev 
kåret som ”Årets Spydspids i landbruget 2010”. For selv 
om de havde været med i artikelserien i LandbrugsAvisen, 
havde de ikke regnet med, at valget ville falde på dem.
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Vild med Charolais
18-årige Malene Hauge fra Jennum ved Vejle er vild 
med Charolais. Siden hun var lille, har hun været med på 
dyrskuer og udstilling, senest på Kødkvægskuet i Her-
ning, hvor ”Hesselballegård Jennum Charolais” fik flotte 
resultater.
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Mødte formanden
Jakob Jakobsen, Hovedgård (t.v.) og Henrik Graversen, 
Snaptun (t.h.) fik sig en snak med formanden for Land-
brug & Fødevarer, Michael Brockenhuus Schack, da han 
besøgte LandbrugetsHus i Horsens. Her fortalte han bl.a. 
om landbrugets nye omdømmekampagne.
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