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Dialog og samarbejde er vejen frem, når det
gælder om at løse fælles udfordringer. På den
baggrund har vi indgået en partnerskabsaftale
med Odder Kommune. Det vil vi gerne informere alle vores medlemmer om, og derfor
udsendes dette ekstraordinære nyhedsbrev.
For os som landboforening er det vigtigt at
have et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med vores kommune, både på det
politiske og administrative niveau.

Som landbrug og kommune står vi overfor en
række af de samme store udfordringer, når det
gælder miljø, klima og CO2-reduktioner. Regeringens landbrugsudspil stiller krav om store
omstillinger i landbruget, og vi kan ikke blive
ved med at gøre, som vi plejer, når det gælder
klima og CO2.
Landbrug&Fødevarer har et mål om, at det
danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Odder Kommune har et mål om at
blive CO2 neutral i 2030.
Det er ambitiøst, og det kræver en fælles indsats at nå dertil. Det harmonerer i øvrigt med
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, mål
nummer 17, der netop beskriver nødvendigheden af partnerskaber for handling.

Det har vi gennem adskillige år haft med Odder Kommune, og det er noget, vi i bestyrelsen
og medlemskredsen tillægger stor værdi. Vi er
glade for at have både politisk og administrativ
deltagelse fra kommunen i vores generalforsamling. Det prioriteres højt, og der er deltagelse stort set hvert år. Det er værdifuldt, at de
kommunale repræsentanter ved, hvad der
rører sig i landbrugserhvervet – og vi samtidig
får en orientering om det kommunale.
Aftalen om et partnerskab med kommunen er
en naturlig fortsættelse af dette samarbejde,
som nu vil blive udbygget og forstærket.
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Landbruget kan være vigtig en del af løsningen, og derfor er det så vigtigt, at vi har en god
dialog med myndighederne om, hvad vi kan
bidrage med og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at nå i mål.

Her er der netop anlagt et minivådområde,
som vil være en god baggrund for den nye
aftale.

Partnerskabsaftalen er et udtryk for, at vi kan
nå langt ved at gøre nogle ting i fællesskab, og
jeg er overbevist om, at aftalen vil medvirke til
konkrete handlinger og indsatser, som vi vil
høre mere til i den kommende tid.
Vi har i forvejen et godt samarbejde, som på
en række områder er ført til noget konkret. Det
gælder naturområder og naturtjek, minivådområder og biodiversitetsplan. Det slår også
igennem på konkrete og driftsmæssige opgaver som f.eks. tilsyn, og godkendelser.
Der kan godt være forskellige syn på sagen,
og det er ikke altid, at der er enighed. Men der
er dialog, respekt og altid en god tone, og vi
oplever en løsningsorienteret tilgang, hvilket
betyder meget.
Sammen med Odder Kommune indgår vi
nu i et forpligtende partnerskab, der kræver handling. Det er ikke blot fine ord og
festtaler, det skal føre til noget konkret. Det
er nødvendigt, at vi står sammen om at løse udfordringerne, i særdeleshed på klimaog miljøområdet.

Samarbejdet med Odder Kommune bliver omtalt nærmere på generalforsamlingen den 21.
juni klokken 17.30 på Gyllingnæs.
Selve partnerskabsaftalen bliver underskrevet
af borgmester Uffe Jensen og undertegnede
den 28/6 kl. 10.30 hos Carsten Hagen Rasmussen, Oldrupvej 52, Hundslund. (Kort m.
mødested vedhæftet).

Minivådområdet renser drænvandet fra et
estimeret drænopland på godt 27 hektar og vil
have en beregnet kvælstofeffekt ved kyst på
151 kg N/år.
Forhåbentlig vil mange medlemmer møder op
denne dag, både for at markere partnerskabsaftalen og for at se det nyanlagte minivådområde.
Tilmelding til Cammi Karlslund. cam@lbfos.dk
eller sms 4147 0769 senest den 23. juni.
(Partnerskabsaftalen vedhæftet).
Ved at etablere et partnerskab på tværs af
den offentlige og den private sektor, vil vi
skabe et effektivt og frugtbart forum til
fremme af bæredygtig udvikling. Vi har fælles udfordringer og opgaver, som der skal
findes løsninger på, og vi har store forventninger til. partnerskabet.

Venlig hilsen Jens Gammelgaard, formand
for Landboforeningen Odder-Skanderborg
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