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Desværre har der været nogle uheldige sager med tilsyn af minivådområder, hvor landmænd ikke har mulighed for at rette op på
tingene og efterlades med udgiften for et anlæg, der ikke kan godkendes. Det er helt urimeligt, påpeger bestyrelsesmedlem Claus
Fenger i dette nyhedsbrev.

Af Claus Fenger
Tlf. 2623 7776
claus_fenger@hotmail.dk

Efter nogle travle måneder med høst og efterårsarbejde er sæsonen i marken ved at være
overstået. Majsen er vi ikke helt færdige med,
vi glæder os over, at de første udbytter ser ud
til at være gode. Generelt en rigtig god høst,
dog med variationer. Nogle har høstet helt fantastiske udbytter, andre har haft gennemsnitlige udbytter bl.a. som følge af svampeangreb
med gulrust. Gennem hele vækstsæsonen
kunne vi glæde os over meget flotte marker,
men da vi kom til august, sluttede det gode
vejr, og de mange regnbyger gjorde det
mange steder lidt besværlig at få høstet.

Landmænd lades i stikken
I landbruget kender vi til, at der af og til er udfordringer og problemer. Sådan er det, det går
ikke altid helt efter bogen.
Personligt døjer vi med kimtals-problemer i vores kvægbesætning. Det er et problem, som er
svært at løse, og det er kompliceret at få rettet
op på tingene.
Inden for svinesektoren er der lige nu landmænd, der har meget store problemer. En
række svinebesætninger er PRRS-smittet efter
de har modtaget sæd fra Hatting KS. Det står
slemt til i de ramte besætninger, hvor søerne
er syge, smågrisene dør og dem, der overlever, er små og skravlede.
Uden at gå i detaljer med hverken det ene eller
det andet kan jeg kun sige, at landmændene
efter min opfattelse ofte overlades til sig selv
og står lidt alene, når den slags problemer opstår. Jeg synes godt, man kunne forvente
mere fra vores organisationer. En strategi for
hvordan man hjælper de landmænd, der er
kommet ud i den type situationer, som får meget store økonomiske konsekvenser.
Vi roser dansk landbrug for at være langt
fremme, når det gælder kvalitet, sporbarhed
og effektivitet, og vi holder os ikke tilbage for at
sige, at vi er de dygtigste i verden på en lang
række punkter. Vi har mange mennesker ansat i landbrugets tjeneste, og så mener jeg
godt, man kan forvente et stærkt set-up og en
hurtig reaktion, når landmanden kommer ud i
de nævnte problemstillinger – eller andre.
Uden i øvrigt at sammenligne men blot for at
påpege, at vores systemer ikke altid er skarpe
nok i den slags situationer, hvor tingene af forskellige årsager går helt galt.
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Urimelig kontrol af minivådområder
Lige nu er der en stigende interesse blandt
landmænd for at få etableret minivådområder.
Formålet med minivådområderne er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstof og
fosfor fra drænvandet. Det blev besluttet som
en del af Fødevare- og Landbrugspakken at finansiere kollektive indsatser som f.eks. minivådområder, og man kan få op til 100 procents
tilskud. En rigtig fornuftig ordning.

Desværre har der været nogle uheldige sager
med tilsyn og kontrol, hvor Landbrugsstyrelsen
kommer ud og tjekker, når anlægget er etableret. Hvis noget så ikke er helt, som det skal
være, er man ude af systemet og har ikke mulighed for at rette op på tingene. Det finder jeg
helt urimeligt, det efterlader jo landmanden
med en stor udgift for et anlæg, der efterfølgende ikke kan godkendes. Selvfølgelig skal
tingene være i orden, men det var dog bedre,
hvis der kunne være en dialog og en snak om,
hvordan man får det bragt på plads. Måske er
det første gang, entreprenøren laver et minivådområde. Det er ikke i orden at man dømmes ude og ikke får mulighed for at ændre på
anlægget, så det bliver udført korrekt. Den
måde kan man ikke behandle landmanden på.
Der er en stor vilje til at komme i mål med det

her, og så nytter det ikke, at man kun kan
komme til eksamen én gang.
Rekordbesøg 3. søndag i september
Åbent Landbrug 3. søndag i september er
netop blevet afviklet, og igen i år var det en
kæmpe succes med rekordbesøg på landsplan
med 85.000 besøgende. I vores område var
det igen i år Bredballegård ved Mårslet, der
bød indenfor, og det benyttede 5.142 gæster
sig af. Ud af de 62 landbrug i landet, der slog
stalddørene op, var det Bredballegård, der
havde flest besøgende. Der bliver lagt mange
frivillige kræfter i denne dag, og det er et fantastisk arrangement, som har stor betydning,
fordi dagen er med til at skabe forståelse og
øge kendskabet til dansk landbrug. En stor tak
til alle dem, der har medvirket til denne dag.

Som nævnt kan vi se tilbage på en hektisk og
travl tid med lange arbejdsdage, hvor der er
blevet kæmpet for at få høsten i hus. Så nu er
det velfortjent og helt på sin plads at slappe lidt
af. Fredag den 4. oktober kl. 18.00 holder DLG
og Landboforeningen Odder-Skanderborg
høstfest i Spektrum i Odder. Jeg håber, at rigtigt mange vil møde op til en forhåbentlig hyggelig aften med familier og ansatte, som vi har
god tradition for i vores forening.
Venlig hilsen Claus Fenger
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