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Debatten om brugen af Roundup er for alvor 
blusset op i Danmark. Vi må vise en vis tilbage-
holdenhed i brug af Roundup, for vi kan ikke 
undvære dette middel. Der er brug for det i for-
bindelse med de forskellige dyrkningssystemer, 
vi gerne vil fremme, skriver Nis Kristian Hjort i 
dette nyhedsbrev. 

  

Af Nis Kristian Hjort, Skærup

Tlf. 2022 6629

Mail: nis.hjort@gmail.com

Valget i Storbritannien resulterede i en klar sejr til 
De Konservative, og nu venter brexit. Valgsejren 
betyder, at Boris Johnson kan sikre sig den brexit-
aftale, det hidtil ikke er lykkes at få stemt igennem. 
Det bedste man kan sige er, at der nu er skabt 
mulighed for at komme videre og få forhandlet en 
samarbejdsaftale på plads. Briterne træder ud af 
EU ved udgangen af januar med 2020 som over-
gangsår. Det er svært at sige, hvordan det konkret 
vil påvirke os, men vores store andelsselskaber har 
planer i skuffen i forhold til forløbet.

I den kommende tid skal vi i gang med at indføre 
de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, om-
kring en række vandværker. Det er vedtaget i Fol-
ketinget, og vi skal have aftalerne på plads og finde 
løsninger inden for de kommende tre år. Vi har 
holdt møder med vandselskaber og kommuner om, 
hvordan vi implementer lovgivningen om pesticidfri 
anvendelse af arealer i BNBO. Meget er i spil – lige 

fra lukning af boringer til erstatning, afgivelse af 
jord, skovrejsning, solceller – ja, der er mange ind-
satser og muligheder. Det er vigtigt at understrege, 
at landmanden skal have erstatning, det er en del 
af den lov, der er vedtaget. Krav om ophør med 
brug af pesticider gælder udelukkende landbrug og 
ikke husejere, det er ikke logisk og ikke i orden.

Debatten om brugen af Roundup er for alvor blus-
set op i Danmark. Det skete i forbindelse med at 
parlamentet i Østrig i sommer stemte for et lovfor-
slag om et nationalt forbud mod brug af glyfosat 
som det første land i EU. I september fulgte Tys-
kland trop, også her er et forbud på vej. I Danmark 
er brug af glyfosat stadig tilladt, men der er et stort 
politisk fokus fra en række partier. Miljøstyrelsen 
vurderer, at det er sikkert at anvende midlet uden 
risiko for at forurene grundvand og miljø, og ønsket 
om et forbud bygger mere på følelser end på fag-
lighed. 

Når det så er sagt, er vi nok kommet lidt for sent i 
gang med at være selvkritiske i forhold til vores 
brug af Roundup. Det er blevet lidt for meget ”den 
nemme løsning”, og generelt kører vi nok lidt for 
ofte ud og bruger det, og nogle bruger det systema-
tisk og ikke behovsbestemt. Det er ikke godt, for 
det gør kun presset fra modstanderne større. Vi må 
vise en vis tilbageholdenhed i brug af Roundup, for 
vi kan ikke undvære dette middel, og der er brug 
for det i forbindelse med de forskellige dyrknings-
systemer, vi gerne vil fremme.

Vandløb skal kunne aflede vand

Så skal vi igen i gang med vandråd, hvor det er 
vigtigt, at vi gør vores indflydelse gældende. I for-
bindelse med vandplansarbejdet skal der udpeges 
vandråd for alle hovedvandoplande, og vandrådene 
skal rådgive kommunerne forud for 3. vandplanpe-
riode, der strækker sig frem til 2027.  Det gælder 
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vandløbenes fysiske tilstand og den indsats, der 
skal ske. Der vil være fokus på vandløbets kvalitet 
og potentiale. Vejle Kommune er sekretariatskom-
mune for Lillebælt Jylland, og Vejle-Fredericia 
Landboforening vil være repræsenteret via vores 
miljøpolitiske rådgiver, Maria Pilgaard. Vi vil forhol-
de os til de muligheder, de enkelte vandløb har, og 
vores tilgang er, at det er væsentligt at bibeholde 
vandløbets vandføringsevne således at vandløbet 
er i stand til at afvande et område også i perioder 
med stigende nedbørsmængder. Jeg håber, at der 
vil blive lyttet mere til vandrådets indstillinger end 
tilfældet var i sidste omgang.

Ændrer regler for minivådområder

Der har været mange udfordringer i forbindelse 
med etablering af minivådområder. Til trods for 
velvilje fra landbrugets side har det været svært at 
komme i gang med dette tiltag, som er en vigtig 
brik i reduktionen af kvælstofudledningen. Der har 
bl.a. været problemer med Landbrugsstyrelsens IT-
systemer, og godkendelses-proceduren af minivåd-
områder blev grebet helt forkert an. Nu ser det ud 
til, at afsyningsdelen og regelsættet er ved at falde 
på plads, hvilket er rigtigt fint, og så må vi have sat 
gang i processen igen, så vi kan levere, hvad vi 
lovede i forbindelse med landbrugspakken.

I slutningen af november havde vi fra foreningens 
side inviteret lokale politikere ud for at se et mini-
vådområde og høre om, hvordan det fungerer. Vi 
havde folketingsmedlem og byrådsmedlem Chri-
stoffer Melson (V) samt folketingsmedlem Niels 
Flemming Hansen (K) med på tur, og de fik set et 
minivådområde og hørte om de mange udfordrin-
ger, lodsejeren var stødt på i forløbet.

Bestyrelsen for Vejle-Frederica Landboforening var 
i november på ekskursion til København, hvor vi 
besøgte Axelborg og Christiansborg. På Axelborg 
blev der orienteret om de mange områder, Land-
brug & Fødevarer arbejder med for at varetage 
danske landmænds interesse, og der var debat om 
den fremtidige strategi for landboforeningerne. På 
Christiansborg var der møde med Christoffer Mel-
son, der fortalte om sin debut i Folketinget, om 
hans arbejdsopgaver og om aktuel politik, specielt i 
forhold til landbruget. Det var en spændende og 
indholdsrig dag, som også bød på besøg på en 
veganer-restaurant og en snak om aktuelle tenden-
ser i danskernes madkultur. 

Vejle Fredericia Landboforening holder medlems-
møde den 21. januar kl. 19.00 på Hotel Hedegår-
den i Vejle, hvor der bliver lejlighed til at drøfte 
aktuelle emner. Se vedhæftet invitation.

Med disse ord ønskes alle en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår.

Venlig hilsen Nis Kristian Hjort
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