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Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forstillet mig, at landes regering med statsministeren i spidsen kunne finde på at nedlægge et
helt erhverv med de konsekvenser, det får.
Det er en skandale. En dybt tragisk situation
for alle minkavlere - og alle følgeerhverv, der
var beskæftiget med produktion af mink,
skriver formanden i dette nyhedsbrev.

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

Så er det igen blevet december, julen nærmer
sig og året er ved at rinde ud
Året startede meget vådt med store oversvømmelser mange steder i Danmark. Oversvømmelserne førte til et stormøde på Pejsegården i Brædstrup i februar, hvor man kom
ind på de meget store vandmængder, landmænd og andre kæmpede med. Myndighederne håndterer ikke problemerne i tilstrækkeligt omfang.
Der er brug for, at de tager deres ansvar omkring vandløbene alvorligt og sikrer bedre
gennemstrømning.

Forår, sommer og efterår har været et rigtig
godt landmandsvejr. Vi fik en stor og nem
høst, flot vejr til etablering af vintersæden og
alle afgrøder står rigtig flotte nu.
Der blev i februar holdt taksationsmøder med
landmændene i Beder. Afgørelsen kom i august, vi vandt en halv sejr. Taksationskommissionen hævede erstatning fra 5 kr. til 9 kr. pr.
m2. Det er rigtig positivt, men vi går efter fuld
erstatning, som er op mod 18 kr. pr. m2. Vi har
derfor anket sagen til overtaksationskommissionen. Sagen er ikke kun vigtig for indsatsplan
Beder, men vil danne præcedens for sager i
resten af landet.
I løbet af foråret 2021 vil Aarhus Kommune
sandsynligvis sende en stor indsatsplan for
Aarhus i høring, et areal på ikke mindre
end 5.500 ha.

Sideløbende hermed kører retssagen mod
Aarhus Kommune, hvor retten i Aarhus har
givet os medhold i vores begæring om, at retssagen vedrørende § 26 a i Beder skal behandles som principsag i første instans ved Vestre
Landsret.
Vi arbejder også med grundvand i Skanderborg Kommune, hvor vi ligeledes står meget
langt fra hinanden. Det går anderledes positivt
i Odder Kommune, hvor vi har en konstruktiv,
løsningsorienterende og positiv dialog.
Sidste år skrev jeg også om kollektive vådområder og minivådområder, der er stort set ikke
sket noget de sidste 12 måneder. Vi har i foråret holdt møde med Landbrugsstyrelsens
direktør, Jette Pedersen, om problemerne. Her
pressede vi på få at få gang i etableringen af
vådområdeprojekterne. Især filtermatriceminivådområderne står i stampe. Vi skal have
gang i det her, så vi kan nå de reduktionsmål,
vi har lovet, men uden de nødvendige værktøjer er det ikke muligt.
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sen i spidsen valgte at aflive alle mink i Danmark. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi
forstillet mig, at landes regering kunne finde på
at nedlægge et helt erhverv med de konsekvenser, det får. Det er en kæmpe skandale.
Det er en dybt tragisk situation for alle minkavlere og alle følgeerhverv, der var beskæftiget
med produktion af mink.

I løbet af første kvartal 2021 får vi sandsynligvis de nye vandområdeplaner for 2021-2027 i
høring. Jeg håber, de bliver mere realistiske
end hvad vi før har set, og at regeringen har
lyttet til alle de fejl, vi i form af de Syv Synder
har dokumenteret. Vi har meget store krav til
klimareduktioner frem mod 2030, og det arbejder vi hårdt for at nå. Vi er godt i gang, og
mange landbrug er blevet klimacertificerede.
Vi skal udtage kulstofrige lavbundsjorde. Men
det skal gøres med omtanke, da mange lavbundsjorde er gode græsnings arealer for adskillige kvægbrug.

Hele forløbet med aflivning og nedgravning
af mink sætter Landbrugsstyrelsen og
Miljøstyrelsen i et meget dårligt lys. Det
bliver meget vanskeligt at tage disse
styrelser alvorligt, når de fremover kommer
på besøg hos vi landmænd.

Jeg forventer, der kommer en retfærdig erstatning til minkavlerne. Det er ikke nok, at miljøog fødevaremister Mogens Jensen blev afskeder. Mette Frederiksen med flere har også
begået meget alvorlige forseelser, som de må
stå til ansvar for.
Jeg plejer at nævne nytårskuren i Odder, men
den er aflyst på grund af corona.

En anden løsning er biogas. Derfor har vi i
landboforeningen sat et projekt i gang med
etablering af et større biogasanlæg i foreningens område. Tanken er at alt gylle,
dybstrøelse og organisk affald i landboforeningens område skal afgasses.

Vi holdt et virtuelt medlemsmøde med omkring
45 landmænd i november, hvor vi kom ind på
hvordan anlægget fungerer, på økonomien for
landmanden og på den samfundsmæssige
værdi med hensyn til CO2-reduktion. Det var
et godt møde med mange spørgsmål. Der er
nu nedsat en initiativgruppe, der skal arbejde
videre med projektet.
Året har også budt på corona pandemi, hvor
regeringen med statsminister Mette Frederik-

Med disse ord ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Venlig hilsen Jens Gammelgaard, formand for
Landboforeningen Odder-Skanderborg
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