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Af Frede Lundgaard Madsen
lundgaard.madsen@post.tele.dk
Tlf.: 24 22 99 53

Ny BNBO-aftale kan berøre dig

Det er et frivilligt lokalforankret projekt, som jeg
gerne vil opfordre landmænd i Gjern-området til at
bakke op om. Gjern Natur har midler til at finansiere
udsæd og til at betale for konsulenthjælp. Du skal
selv stå for det praktiske arbejde med at etablere
insektvolden og slå den 1-2 gange det først år.
Derefter passer den passer sig selv.
Gjern Natur forventer at holde et informationsmøde
i starten af det nye år. Hvis du er interesseret i at
deltage i projektet, kan du kontakte formand for
Gjern Natur:
Margaret Skovsen, på telefon: 23 61 64 11
Mail: post@gjern-natur.dk
Sagsbehandlingstider
Vi er i dialog med Silkeborg Kommune om tiderne
for sagsbehandling. Vi oplever desværre, at det kan
tage meget lang tid at få behandlet vores sager, og
vi arbejder på at finde en løsning.

Er du opmærksom på den nye aftale, der pålægger
kommunerne at gennemgå alle boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO) for at vurdere, om der
er behov for en ekstra indsats for at beskytte
grundvandet?
Som landmand og lodsejer har du krav på
erstatning for alle tab, hvis der kommer yderligere
restriktioner på dine marker. Det er en god idé at
sætte dig ind i din egen situation og være på
forkant, hvis kommunen og vandværket vil
forhandle med dig. Du kan få et indblik i, hvad du
skal være opmærksom på, i denne film:
https://www.lmo.dk/bnbo/bnbo-introvideo
Den nye aftale træder i kraft fra januar 2020.
Gjern Natur hjælper med insektvolde

Foreningen Gjern Natur arbejder på at etablere en
lang række insektvolde til gavn for insekter og fugle.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om
processen, er du velkommen til at kontakte mig på
telefon 24 22 99 53 eller miljøpolitisk konsulent i
LMO, Maria Pilgaard, på telefon 22 21 02 17.
Vi går rettens vej i Bedersagen
Som du måske har bemærket, sendte Landbrug &
Fødevarer en stævning afsted i Bedersagen. I 2017
fik ni landmænd påbud om ikke at bruge
planteværnsmidler på en række landbrugsarealer i
Aarhus Kommune. Vi klagede over sagen til
klagenævnet, som desværre gav kommunen
medhold. Derfor rejses sagen nu for domstolen. Vi
mener ikke, at Aarhus Kommune har begrundet
påbuddene tilstrækkeligt og heller ikke, at
erstatningernes størrelse står mål med
konsekvenserne for den enkelte landmand.
Vi forventer desværre, at Aarhus Kommune vil gå
videre med flere påbud. Den sidste indsatsplan Aarhus Nord - er på byrådets dagsorden i november
i år. Den har været sat i bero, mens klagenævnet
behandlede sagen.
Du kan læse L&F’s pressemeddelelse her.
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Landbrugskonferencen 2019
Hvordan skal dit landbrug se ud om 5, 10 og 20 år?
Få inspiration fra en række af landbrugets topfolk,
når vi sammen med seks andre midt- og østjyske
landbo- og familielandbrugsforeninger afholder en
landbrugskonference om fremtidens landbrug. Det
er gratis at deltage for aktive medlemmer, deres
ægtefæller og medarbejdere, så skynd dig at sætte
kryds i kalenderen:
Tid: torsdag den 21. november kl. 14.30-21.30
Sted: Jysk Arena, Ansvej 114, 8600 Silkeborg.
Du kan læse mere og tilmelde dig på
landbrugskonferencen.dk eller på telefon 87 28 26
02. Du skal tilmelde dig senest den 11. november.
Link til pressemeddelelse vedr. konferencen:

Pressemeddelelse-landbrugskonference-stillerskarpt-paa-fremtidens-landbrug.pdf

Kommende medlemsarrangementer:
03.12.2019 Kommer Thor Gunnar Koefoed
næstformand for Landbrug & Fødevarer og
orienterer om den aktuelle landbrugspolitiske
situation. Tilmelding via www.lfmj.dk
28.01.2020 Arrangement hvor du kan blive
informeret om hvordan du sikre dig selv og din
familie med en pensionsopsparing Katja Elberg fra L
& F og en repræsentant fra Velliv vil forstå denne
del.
Torben Worsøe journalist v. Landbrugs Avisen vil
fortælle om hans liv som fotograf og
klummeskribent i Landbrugs Avisen samt hans liv
som husmand i Ho.
Ivan Damgaard fra SEGES
om generationsskifte.

kommer med et indlæg
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