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Vi ser nu frem mod en proces med udarbejdelse af nye vandplaner, der skal baseres på et
solidt fagligt grundlag, skriver formanden for
landboforeningen, Jens Gammelgaard, i dette
nyhedsbrev til medlemmerne.

Landbrug & Fødevarers kritik af det faglige grundlag bag vandplanerne blev kommunikeret som ”De
7 Synder” i Landbrugsavisen. Den internationale
evaluering af det faglige grundlag gav os medhold i
seks af de syv kritikpunkter, panelet tog ikke stilling
til det syvende punkt. En ny rapport fra Aarhus Universitet har givet L&F medhold i det sidste punkt.
Angreb fra DN på landbrugspakken

Af Jens Gammelgaard
Tlf. 2127 4014
jens@gammelgaard-agro.dk

Så nærmer julen sig igen, og et år er ved at rinde
ud. Mon vi får en hvid jul i år, i skrivende stund er
det hvidt derude og hundekoldt.
Året har på mange måder både været positivt og
udfordrende. Det var året, hvor vi fik fuld effekt af
landbrugspakken, hvilket vi også så på udbytterne.
Ser vi på den samlede høst af kg. kerne og protein,
har vi haft en meget stor høst, nok den største, vi
har oplevet.

Alligevel har vi på det sidste oplevet et angreb fra
DN på landbrugspakken, hvor man påstår, at den
er vedtaget på baggrund af forkerte beregninger.
Det er fantastisk, at en forsker betalt af DN kan
lave beregninger, der kommer i TV i den bedste
sendetid.
Man har bevidst regnet med, at 80 procent af Danmarks landbrugsareal er dyrket med majs. Det er
en kendt sag, at majs har et større tab af kvælstof
end andre afgrøder, det er også en kendt sag, at
der er majs på syv procent af Danmarks landbrugsareal. Men da L&F indrykkede et åbent brev med
nævnte fejl, kom vi ikke på TV.

Men det har været en dyr høst at få i hus. Der
er landmænd, dog kun få i vores område, der
ikke fik høstet. Det er forfærdeligt, et helt års
arbejde er gået til grunde, jeg føler med dem.

Priserne på korn er lave, og jeg er bange for, det er
noget, vi skal til at leve med. Der er mange steder
på kloden, hvor man kan producere kornafgrøder til
de nuværende lave priser. Anderledes ser det ud
for husdyrproducenterne, mælkeprisen har været
stigende gennem hele året. Det samme gør sig
gældene for svineproducenterne. Samlet får husdyrproducenterne et rigtig godt år i 2017, det er dejligt. Vi skal nok regne med, at 2018 bliver med lidt
lavere priser på både mælk og kød.
Politisk har det været et travlt år med store udfordringer, jeg vil komme ind på nogle af de vigtigste.

Det lykkes EU at få en frihandelsaftale med Japan,
der vil åbne for større eksport til Japan.
Vi har fået en nedsættelse af bo- og gaveafgiften.
Det lykkes at bevare stuehus – og bondegårdsreglen og lavere beskatning af stuehuse. En regel,
mange nok ikke kender betydningen af. Hvis den
var blevet vedtaget, hvilket var tæt på, ville det
ifølge beregninger fra L&F have kostet erhvervet
1.6 mia. kr. årligt. Værdien for en gennemsnitligt
heltidsbedrift ved bevarelse af bondegårdsreglen er
ca. 99.000 kr. årligt.
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Lokalt har året også budt på store arbejdsopgaver
for landboforeningen. Aarhus Kommune
har vedtaget indsatsplaner og vil nu forbyde brugen
af pesticider på ca. 5.000 ha. Man besluttede i
marts at forsøge med en jordfordeling i Beder-området uden held. Vi har ikke noget imod en jordfordeling, det kunne måske også lade sig gøre i Beder, hvis kommunen var gået foran og havde sat sit
egen jord i spil. Aarhus Kommune er jo Danmarks
største jordejer, men nej, det ønskede kommunen
ikke. I de øvrige områder er det en umulighed at
lave jordfordeling på så mange ha.
I maj havde vi samlet de ca. 200 landmænd, der
bliver berørt. I juni havde vi foretræde for Folketingenes Miljø- og Fødevareudvalg, hvor vi orienterede
dem om de reelle tal for forurenede boringer.
Det er nemlig ikke 33 forurenede boringer, som
Aarhus Kommune hævder, men højst én, som
kan henvises til landbrugets brug af pesticider.

Den 29. november vedtog byrådet at give de 10
lodsejere påbud om pesticidfri drift. Landmændene
har nu modtaget påbud med virkning fra den 10. januar 2018. Vi har holdt lodsejermøde her i december, hvor landmændene fik orientering om det videre forløb af chefjurist Charlotte Bigum Lynæs,
Landbrug & Fødevarer og advokat Håkun Djurhuus. Vi vil påklage sagen til Natur- og Fødevareklagenævnet og om nødvendigt gå til domstolene.

også påklage påbuddet. Jeg håber, Skanderborg
besinder sig og afventer hvad der sker i Aarhus.
I Odder kommune arbejder vi sammen med kommunen om at nå miljømålene, der er til Norsminde
Fjord om en reduktion på udledningen af kvælstof
på 37 tons frem til 2021. Der skal laves vådområder og minivådområder, der kan fjerne overskydende kvælstof. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde, og jeg er sikker på, vi når målet i 2021.
Dialog med borgmestre
Udfordringen bliver næste planperiode, hvor der er
et krav om en reduktion på yderligere 33 tons. Vi er
gået i dialog med borgmestrene i Horsens og Odder, vi har haft foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget, besøg af Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen og politisk ordfører Jacob Ellemann Jensen. Alt sammen for at orientere politikerne om konsekvenser af vandplanerne.
Fødevareminister Esben Lunde Larsen har oplyst,
at Danmark har indledt dialog med EU-Kommissionen og andre medlemslande for at få forlænget
tidsfristen i direktivet til efter 2027. Efter den internationale evaluering tror jeg, vi finder en fornuftig
løsning for anden planperiode. Alt andet ville være
tåbeligt, men der er stadig langt til mål.

Politik på baggrund af følelser
Vi har i Danmark en Miljøstyrelse, der tester og
godkender de pesticider, vi bruger i landbruget, det
har vi stor tillid til. Vi skal selvfølgelig ikke have pesticider, der kan forurene grundvandet, vi ønsker
også rent grundvand til kommende generationer.
Men når politikerne vedtager et sådan påbud på
grund af følelser og ikke fakta, må vi sige fra.
I Skanderborg har vi haft flere møder vedrørende
forbud mod brug af pesticider i indsatsområderne
omkring Ry. Vi kan under ingen omstændigheder
gå ind for et påbud, selv om det er meget mindre
arealer, vi taler om. Hvis Skanderborg vedtager at
give nogle lodsejere et påbud, vil vi selvfølgelig

PS. Til medlemmerne i Odder Kommune. Husk
borgmester Uffe Jensen inviterer til nytårskur den
4. januar 19.00-21.30 på Montra Odder Parkhotel.
Med disse ord ønskes alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.
Venlig hilsen Jens GammelgaardFormand for
Landboforeningen Odder-Skanderborg
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