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Kun fantasien sætter grænser, når vi skal
levere virkemidler til den målrettede regulering, påpeger bestyrelsesmedlem Ole
Lyngby Pedersen i dette nyhedsbrev.

Af Ole Lyngby Pedersen
Tlf. 2840 1576
Mail: hanneole@lyngbyseje.dk

Her i begyndelsen af marts kan vi så småt
begynde at skimte forårets komme efter en
indtil nu meget mild vinter.
Det er sæson for afholdelse af generalforsamlinger, det gælder også i Landboforeningen
Odder-Skanderborg tirsdag den 14. marts med
spisning kl. 18.00 og efterfølgende generalforsamling kl. 19.00.

og især vores formænd og sekretær arbejder
intenst med for foreningens medlemmer.
Formand Jens Gammelgaard vil helt sikkert
aflægge en fyldestgørende beretning på bestyrelsens vegne. Jeg vil blot nævne nogle af
overskrifterne, som i øjeblikket fylder meget for
landboforeningernes medlemmer:

• Fødevare- og landbrugspakkens implementering.
• Vand og miljøplaner: Kvælstof og pesticider.
• Miljøvigtige værktøjer og virkemidler.
• Landbrugets rammevilkår: Økonomi, generationsskifte, godkendelser.

Ja - man bliver næsten helt overvældet ved
tanken om indholdet bag de fire overskrifter.
Derfor er det også så vigtigt, at man får "fordøjet" indholdet i små bidder, ellers bliver emnerne svære at overføre til praktisk handling
hjemme på bedrifterne.

”Noget for noget”
Generelt skal vi til at vende os til "noget for
noget princippet".
Vi fik landbrugspakken og som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen klart udtrykker sig - nu skal landmændene og vores rådgivningstjeneste levere virkemidlerne til den
målrettede regulering, som er indskrevet i betingelserne for landbrugspakken.

Vi opfordrer alle til at møde op og høre bestyrelsens beretning og give deres mening tilkende. Der er mange opgaver, som bestyrelsen

Der er heldigvis arbejdet meget med at finde
og udvikle virkemidler til reduktion af næringsstofudledningen fra landbrugsarealerne gennem de sidste 10 år.
Fra 2006 til 2009 var Landboforeningen Odder-Skanderborg vært for AQUA PLAN projek-
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tet, som netop havde til formål at finde værktøjerne til den opgave, vi nu har foran os.

Derudover er der helt sikkert mange andre
ideer og muligheder for virkemidler rundt på
bedrifterne - kun fantasien sætter grænser.
Ja - mulighederne er mange, og jeg vil kun
opfordre alle til, at man vil deltage aktivt i implementeringsfasen, så vi får leveret resultaterne til den målrettede regulering.
Jeg tror faktisk, vi nu har gennembruddet
for de sidste 10 års arbejde, så vi igen får
mulighed for at dyrke og gøde vores afgrøder ud fra den økonomiske optimale
synsvinkel - og tilmed kan gøre det uden at
belaste vandmiljøet.

Jeg vil her fortælle om et lille sjovt eksperiment, jeg selv deltog i før jul 2016.
To konsulenter, Frank Bondgaard fra SEGES
og Simon Rosendahl Bjorholm fra LMO, kom
på besøg hos Per og jeg på I/S Faurgård.
Uden at have forberedt noget på forhånd skulle vi se hvor mange nye muligheder for målrettede tiltag, der kunne findes på et par timer.

Når vi landmænd leverer på virkemidlerne, så
skal fødevareministeren til gengæld love at
hjælpe landmændene, så vi undgår historier
som i 2016, hvor mange landmænd ikke fik
deres EU støtte til tiden med den begrundelse,
at de var i gang med et miljøprojekt, som angiveligt ikke var helt afsluttet endnu. Den konkrete mark eller dele af bedriften som er med i et
projekt, må kunne udskilles, så det ikke får
indflydelse på EU udbetalingen.

Overraskende for os alle fandt vi fem nye muligheder for yderlige tiltag udover de to minivådområder, vi allerede har etableret for henholdsvis ni og syv år siden.

Skovsø, engsø og mere natur
Der var to muligheder for afbrydelse af et hoveddræn, hvor vandet siver via en fordelergrøft
ned over en randzone til et vandløb.
Der var en mulighed for etablering af en skovsø på et vandløb. En anden mulighed var
etablering af en engsø i et lidt større perspektiv på 3-5 hektar.
Der var desuden en eller to muligheder for
etablering af flere minivådområder.

Rigtig god arbejdslyst med mulighederne.

Venlig hilsen Ole Lyngby Pedersen
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