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Kære medlem af LandboForeningen Midtjylland 
Af formand Frede Lundgaard Madsen 

 
Jeg håber alle nyder sommeren med de gode vækstbetingelser alle afgrøder har haft i foråret. Tilpas med 
vand og nu varmen. Den kommende høst ser rimelig lovende ud.  
Der er jo sket rigtig mange ting siden vores generalforsamling i marts. 
Der er afholdt EP-valg, hvor vi kan glæde os over, at vi nu igen har fået valgt en aktiv landmand, Asger 
Christensen til parlamentet, vi er mange, som har store forventninger til Asger.  
Grundlovsdag blev der afholdt folketingsvalg, og vi kan nu sige velkommen til den nye regering, vi ser frem 
til, om den vil sikre gode rammevilkår for vores fremtidige fødevareproduktion. 
Landbrugets kom godt igennem valgkampen, hvor det lykkedes L/F og lokale foreninger at få vores erhverv 
placeret som en del af de kommende klimaløsninger.  
Fremtiden må, så om der til trods for den overbudspolitik, der blev lanceret i valgkampen, kan findes nogle 
realistiske klimaløsninger, som hele samfundet har råd til at gennemføre.  
 
Sagen om drikkevand i Aarhus kommune i Beder 
Af formand Frede Lundgaard Madsen 

 
For mere end 3 år siden indbragte LandboForeningen Midtjylland sammen med 3 naboforeninger sagen om 
Aarhus kommunes påbud om pesticidfri drift på 11 landmænds landbrug, for Natur og Miljøklagenævnet.  
Sammen med Landbrug og fødevare`s advokat Håkon Djurhus var, - og er vi af den opfattelse at kommunen 
ikke har hjemmel til dette påbud iflg. Miljøbeskyttelsesloven. Nævnets afgørelse kom for en lille måned 
siden, og den lød på 7-1 i kommunens favør, desværre. 
Primærbestyrelsen i L/F har nu besluttet at køre en principsag for at få en retslig afgørelse. Det er en meget 
principiel sag, som kan få store afledte konsekvenser i alle andre kommuner.  
 

Bævere i Danmark 
Af Anders Ahrenfeldt 

 
I 1999 udsatte Naturstyrelsen 18 bævere i Klosterheden mellem Holstebro og Lemvig. I dag er der mere end 

200 bævere. Efterhånden som der bliver flere bævere flytter de længere væk for Klosterheden. Derfor kan 

det på sigt også blive et problem i vores vandrige områder. 

Bæveren anbringer træer og grene i vandløbene. Det sker 

dels for at bygge dæmninger for at omdanne vandløbet til en 

sø og dels for at holde grene friske til vinterfoder. I 

forbindelse med byggeri af dæmninger anvender bæveren 

jord og mudder fra brinken til at tætte dæmningen. Dette 

medfører at arealer bliver oversvømmet. Bunden i vandløb 

bliver hævet og dræn ødelagt. Grene og træstumper følger 

strømmen indtil vandløbet bliver mere eller mindre stoppet. Dette er mere eller mindre kendt fra artikler. 

Men det, som har forbavset mig mest er, at bævere vie sit gravearbejde er med til at underminere store 

områder langs søer og vandløb. Her virker de nærmest 

som store rotter, der graver og graver. Et andet 

problem er, at de offentlige myndigheder er så 

vanskelige at samarbejde med. Det gør, at bæverne 

bliver en større plage, end det burde være. 

Myndighederne laver nogle simple 

afværgeforanstaltninger. Men der gives ingen 

erstatning for alt det bæveren ødelægger. 



Tur med Det Grønne Råd 
Af Mads Niær Kristensen 

 
Den 13. juni var jeg sammen med formanden på tur med Det Grønne Råd og Klima og Miljø udvalget i 

Silkeborg kommune med fokus på Gudenåen. 

Turen startede ved slusen i Silkeborg, ved siden af Hjejlens kajplads. Her fortalte Aage Ebbesen fra Silkeborg 

kommune, om de avancerede sluser, der kontrollerer vandstanden fra Silkeborg mod Ry. I 1920 blev der 

fastsat et flådemål ved slusen, som markerer præcist, hvor høj vandstanden skal være. Denne fastsatte 

vandstand skal holdes 24/7 året rundt. Dette er nøje beskrevet i regulativet fra 1920. Sænker man alligevel 

vandstanden med 10 cm. vil Hjejlen gå på grund. Hæves den med 4 cm. får man klager fra beboerne 

opstrøms. Det er tankevækkende, at det altså er lodsejerne fra Silkeborg og mod Randers, der skal 

håndtere den øgede vandmængde der jo hvert år i perioder kommer i åen. 

Senere besøgte vi det nyanlagte Søsportens Hus på Sølystvej. Et meget fint anlæg, der tilgodeser de mange 

mennesker, der ønsker at bruge søerne til sport. Da vi spurgte, om 

det ikke også var oplagt at bruge stedet til badning i søerne, var 

svaret, at det var det, men at der jo fortsat blev ledt spildevand fra 

byen ud i søen, så badevandskvaliteten var ikke helt i orden!  

Senere besøgte vi 

landmandsparret Lillian og Harry 

Louring, der driver en gård med 

ammekøer og planteavl helt ned 

til Gudenåen. De beskrev meget 

fint med ord og billeder, 

hvordan oversvømmelser af gårdens lave arealer, de senere år var 

blevet et stigende problem. Alle, både politikere, embedsfolk og andre 

interessenter var enige om, at det selvfølgelig ikke skal komme 

lodsejerne langs Gudenåen til skade, at der til tider sker 

oversvømmelser. Her kan jordfordeling, opkøb af arealerne eller en engangserstatning være mulige 

værktøjer til at holde landmændene skadesløse.   

 
Nyt fra det politiske udvalg LMO svin 
Af Mads Niær  
 

Husker du lokalbedøvelsen, når du kastrerer grise? Siden 1. januar har alle pattegrise skullet lokalbedøves 

inden kastration. Men alligevel forlyder det, at ikke alle har fået rutinerne indarbejdet. Det er ikke 

supergodt, hvis DR eller andre pludselig finder ud af det. Du har selvfølgelig styr på det. Men kan du ikke 

lige spørge din kollega, eller dem i din erfagruppe, om de også har husket det?  

Der er stadig for mange, der får anmærkninger, når fødevarestyrelsen kommer på kontrol. Det samme 

gælder når Danish kontrollen kigger forbi. Det taler vi en del om, hvordan vi kan få rettet op. Måske skulle 

vi indføre et besøg af Baltic Control en gang om året i stedet for hvert tredje. Det får producenterne af 

englandsgrise alligevel. Og det er en god anledning til at få rettet op på hængepartierne. Men indtil da, 

strammer vi alle sammen lidt mere op! 

Drikkevandsbeskyttelse og BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder). 
Af Maria Pilgaard 
 

Flere og flere lodsejere vil i den kommende tid modtage breve fra kommune og vandværker vedrørende 

indsatsplaner for drikkevand, herunder forslag til etablering af BNBO’er omkring de almene 

vandværksboringer. Et øget fokus på nitrat og pesticider, herunder fund af nye stoffer fra pesticider, der 

ikke tidligere har været målt på, har givet anledning til en generel bekymring. Det blev således i januar i år 

besluttet, at der skal ske en udfasning af anvendelsen af pesticider indenfor de boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO’er) med udgangen af 2022.  

Frede og Lilian Louring fortæller om 
udfordringerne med oversvømmelser 

Trine Skammelsen fortæller om planerne for 
søfronten ved Søsportens Hus 



I LandboForeningen Midtjylland har vi igennem årene flugt udviklingen omkring beskyttelse af grundvand 

tæt, idet vi har haft repræsentanter siddende med i diverse kommunale udvalg igennem snart en del år. 

Derfor har vi naturligvis også fuld fokus på udviklingen omkring etablering af BNBO’er, og vi forsøger på alle 

måder, at lægge pres på såvel kommunalpolitikere som embedsfolk, dette med det formål, at vore 

medlemmer får en ordentlig behandling af myndighederne, og samtidig får mulighed for at agere og 

forhandle løsningsmuligheder med det respektive vandværk på så oplyst grundlag som muligt.  

I LandboForenigen Midtjylland afventer vi miljøstyrelsens vejledning for erstatningernes størrelse. Vi 

forventer at modtage vejledningen i løbet af efteråret 2019.  

Selv om vi i dagens Danmark har et af verdens bedste overvågningsprogrammer og mest restriktive 

godkendelsesprocedurer for godkendelse, og anvendelse af pesticider (et faktum, som vi naturligvis bringer 

frem i enhver drøftelse af pesticidanvendelse), så ændrer det desværre ikke på, at der er en stigende 

bekymring i befolkningen for pesticidanvendelsen, og at dermed også ønske om begrænsninger i 

pesticidanvendelsen.  

Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til en tidlig dialog med jeres rådgivere på området (LMO har 

etableret et BNBO-team) inden man som lodsejer indgår i drøftelse med kommune og vandværk. Dette 

naturligvis, som skrevet ovenfor, for at I kan få det bedst mulige fundament til, at indgå i kommende 

forhandlinger om løsningsmodel.  

Sammen med Landbrug og Fødevarer bakker vi naturligvis op om behovet for retsafgørelser på dette 

område. Der er behov for at skabe et juridisk grundlag, så alle landmænd i Danmark behandles ens. Vi 

forventer dog (som indikeret ovenfor), at dette er en sag, som vi ikke kan vinde i folkedomstolen.  

I er naturligvis i første omgang velkommen til at rette henvendelse til foreningen med eventuelle spørgsmål 

om dette temmelig komplicerede emne.  

Kampagner – Bivenlig  

275 landmænd gør en indsat for bierne – er du en af dem? 
Uanset din bedrifts størrelse, kan du være med til at hjælpe bierne.  
Landbrug og Fødevarer har 10 bivenlige anbefalinger læs mere på: 
 https://lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere 
 
 
 
 

 
Viber  

Har du viber på dine marker, eller vil du gerne være med til at gøre det 
attraktivt for viben, at være på dine marker?  
 
Læs mere på: 
https://lf.dk/viben/det-kan-du-goere-for-viben  

https://lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere
https://lf.dk/viben/det-kan-du-goere-for-viben


 
 
 
 
Til slut vil jeg ønske alle en god 
sommer.  
 
 
Med venlig hilsen 
Frede Lundgaard Madsen 
Formand for LandboForeningen 
 

Landbrugskonferencen 2019 – Fremtidens Landbrug 
 
LandboForeningen Midtjylland inviterer alle medlemmer til konference om 
fremtidens landbrug 
torsdag den 21. november 2019 i 15.00 – 21.30 i Jysk Arena, Ansvej 114, 8600 
Silkeborg. 
 
Kom og hør en række spændende indledere behandle tre vigtige temaer: 

• Fremtidens klima: Tom Axelgaard og Niels Peter Nørring 

• Fremtidens finansiering: Torben André Petersen og Anders Harck 

• Fremtidens andelsselskaber: Asger Krogsgård og Jørgen H. Mikkelsen 
Flere indledere er på vej! 
 
Det endelige program kommer senere, men sæt X i kalenderen allerede nu!  
 
Der er gratis at deltage for medlemmer af de arrangerende foreninger. 
 
LANDBRUGSKONFERENCEN 2019 arrangeres af  
Landboforeningen Midtjylland, Østjysk Landboforening, Landboforeningen 
Odder-Skanderborg, Landboforeningen Kronjylland, Vejle-Fredericia 
Landboforening, Østjydsk Familielandbrug og Familielandbruget MIDT-Jylland. 
Foreningerne har i alt cirka 4.000 medlemmer 
 


