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Det er beklageligt, at nogen lokkes til at få udført 

minivådområder til gavn for miljøet og fællesska-

bet, og at det hele så bremses på grund af en 

dårlig godkendelsesprocedure. Det tager vi 

skarpt afstand fra, skriver Nis Kristian Hjort i dette 

nyhedsbrev. 

   

 

Regn, regn, regn. Det har der været voldsomt me-

get af de sidste uger, og nu må det godt stoppe. De 

voldsomme nedbørsmængder har givet os store 

udfordringer med de tilsåede arealer. Desværre 

ikke det bedste udgangspunkt for vintersæden, 

især det sent såede. Høsten af majs er stort set i 

hus, vi kan i år glæde os over en fin høst. 

 

 

 

Vi byder den nye regering velkommen. Den nye fø-

devareminister, Mogens Jensen, er et ubeskrevet 

blad set i forhold til landbruget. Der bliver i disse 

uger gjort en kraftig indsats fra L&F for at give ham 

viden om det store område, han står i spidsen for. 

Det er ærgerligt, at landbrug og miljø nu er adskilt i 

to ministerier – og samtidig har vi også et 

ministerium for klima, som vil få stor indflydelse på 

vores mulighed for at drive erhverv. Der er mange 

vigtige dagsordener i forhold til landbruget. Tingene 

hænger tæt sammen, og skal stemmes af, og det 

er ikke en fordel, at det er splittet ud i tre ministe-

rier. Selv om der ikke er kommet særlig meget kon-

kret i regeringens første 100 dage, er der ingen 

tvivl om, at der vil blive ført en klassisk socialdemo-

kratisk politik, hvor der mest tales velfærd og ikke 

så meget økonomi. Lidt farligt i en tid, hvor store 

dele af verden vurderes at være på vej mod reces-

sion.  

I forbindelse med finansloven har regeringen 

besluttet at øge generationsskifte-beskatnin-

gen. Det er absolut ikke en fordel for landbru-

get, hvor vi i forvejen har et stort problem med 

at starte unge op som selvstændige.  

Og nu bliver det endnu sværere. Alt for få unge 

etablerer sig som selvstændige landmænd, og vi 

har et stort antal ejendomme, der er klar til at blive 

omsat. Det er svært for de unge, og nu bliver det 

endnu mere vanskeligt. Det er dybt problematisk. 

Flere efterafgrøder på vej 

Et andet nyt politisk initiativ, vi nu skal forholde os 

til, er et forslag om at øge de planlagte efteraf-

grøde-arealer fra 210.000 ha til 380.000 ha. Der er 

lagt op til, at det allerede skal ske fra 2020. L&F har 

gjort en stor indsats for at forklare politikerne og de-

res embedsmænd, at kravet er baseret på forkerte 

tal. Mange markplaner er udarbejdet ,på det tids-

punkt i vinter hvor reglerne kendes,  og det vil give 

os store udfordringer. Vi håber, at vi af forhandlin-

gens vej kan få kravet bragt ned, da det vil få store 

konsekvenser for mange planteavlere. 

Spænder ben for minivådområder 

Lige nu er der en stigende interesse blandt land-

mænd for at få etableret minivådområder, hvilket er 

rigtigt positivt. Minivådområder er et effektivt virke-

middel i forhold til at forbedre vandmiljø ved at re-

ducere kvælstof og fosfor fra drænvandet. En rigtig 

fornuftig ordning, som man kan få tilskud til. Der 

har i 2019 været 13 ansøgninger fra vores for-

enings område, hvoraf én har fået tilsagn, mens 
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resten lige nu venter på det endelige tilsagn fra 

Landbrugsstyrelsen. Desværre er det svært at få 

godkendt anlæggene på grund af en tåbelig god-

kendelsesordning. Landmanden får kun én chance, 

og hvis der er det mindste i vejen, kan man ikke få 

godkendelse og udbetalt støtte. Det vil sige, at man 

har investeret mange penge uden sikkerhed for 

kompensation. Det er beklageligt, at nogen lokkes 

til at få udført et projekt til gavn for fællesskabet, og 

at det hele så bremses på grund af en dårlig god-

kendelsesprocedure. Det er noget, L&F stiller 

spørgsmål til ministeriet om, for det er helt urime-

ligt, og det bør der ændres på. 

Vil skabe et bedre liv i Vejle Fjord 

Vejle Fjord har det ikke godt, og Vejle Kommune 

gør en indsats for at give fjorden et bedre liv. I den 

forbindelse ses der på mange forskellige sammen-

hænge, og det er ikke alt, der har noget med land-

bruget – selv om det ofte udlægges således. Vejle 

by har store befæstede arealer, industri, losse-

plads, overløb fra kloakker og meget andet, som 

påvirker fjorden. Forskellige løsninger drøftes, bl.a. 

muslingeopdræt som rensefilter, plantning af åle-

græs og andet. Landboforeningen er med som po-

sitiv medspiller, og tager også vores del af ansvaret 

på os. 

BNBO – vær på forkant 

En ny tillægsaftale fra den såkaldte pesticidstrategi 

træder i kraft fra januar 2020. Her skal kommuner, 

vandværker og landmænd indgå aftaler omkring de 

boringsnære beskyttelsesområder ved almene drik-

kevandsboringer, i dag tale kaldet BNBO. Har du et 

BNBO-område på din ejendom, vil det ud fra vores 

vurdering være en fordel, hvis du sætter dig godt 

ind i din egen situation og er på forkant, når vand-

værket vil forhandle med dig. 

Du kan se en kort film om hvad det går ud på her: 

https://www.lmo.dk/bnbo/bnbo-introvideo 

Se BNBO-udpegningerne her. (Der kan dog være 

få afvigelser. http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&pro-

file=grundvand 

Plant for vildtet 

Hvis du har et ukurant hjørne på marken og ønsker at 

øge herlighedsværdien på ejendommen, kan du med 

fordel benytte ordningen ”Plant for vildtet” og få op til 

90 procent tilskud. Ordningen yder tilskud til plantning 

at træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. 

Kontakt jagt- og naturplejekonsulent Hanne Juncher 

Friis, LMO, for yderligere information 

 

Spændende møder i efteråret 

Den 30/10 inviterer lokale fødevareproducenter og 

Food Innovation House, Lysholtvej 3 i Vejle til mar-

kedsdag. (Se indbydelse). 

Den 12/11 er der medlemsaften i LandbrugetsHus 

med hyggemiddag og underholdning med Christine 

Feldthaus kendt fra tv. (Se indbydelse). 

Den 18/11 er der heldagsmøde på Bygholm Land-

brugsskole med temaet ”Landbruget er en del af 

løsningen”. (Se indbydelse). 

Den 21/11 holder landboforeningerne bag LMO 

Landbrugskonference i Silkeborg. (Se indbydelse).  

Bestyrelsen besøger i november Axelborg med 

henblik på at pleje relationer og høre forskellige op-

læg om arbejdet. Der bliver også arrangeret møde 

med folketingsmedlem Christoffer Melson, der for-

tæller om sin debut på Christiansborg. 

Til slut en stor tak til værterne og de mange, der 

gjorde en indsats i forbindelse med Åbent Land-

brug, 3. søndag i september, hvor godt 2.000 be-

søgte Irene og Mogens Mikkelsen i Børkop. En su-

per god dag til gavn for landbrugets omdømme. 

Venlig hilsen Nis Kristian HjortFormand for 
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