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En positiv udvikling
Regeringen har haft et landbrugsudspil liggende i skuffen fra den tidligere fødevareminister, 
som heldigvis har fået lov at ligge. I stedet inviterede den nye fødevareminister Rasmus Prehn 
landbruget og en lang række interessenter til en konference om fremtidens landbrug for at 
skabe dialog og inddragelse i processen. Det er et rigtig godt træk. På konferencen 
understregede fødevareministeren, at vi skal udvikle landbruget – ikke afvikle det. Formand for 
Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, holdt også et oplæg sammen med Danmarks 
Naturfredningsforening, hvor de fremlagde de synspunkter, de er enige om. Det var godt gået.

Der er ingen tvivl om, at vi i landbruget kommer til at yde en indsats for et bedre klima og en 
større biodiversitet, men det skal være rimeligt og med fuld kompensation. Jeg håber, vi får en 
bred og landsigtet aftale, som vi kan regne med – og navigere efter - i fremtiden.
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Generalforsamling – men hvornår?
COVID-19 er over os, og vi kan ikke holde generalforsamling i marts, som vi plejer. Vi vil 
dog gå langt for at holde en fysisk generalforsamling og håber, det er muligt inden 
sommerferien. Vi har endnu ikke fastsat en dato, da vi ikke ved, hvordan situationen 
udvikler sig, men vi vil selvfølgelig overholde alle frister og retningslinjer i forhold til at 
indkalde rettidigt. Du hører fra os så snart, vi har en dato klar i kalenderen.  

Ny indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i høring
 Aarhus Kommune har sendt den sidste indsatsplan - StorAarhus - i høring. Måske har 
du allerede set, at den ligger i din e-boks, hvis du bliver omfattet af eventuelle kommende 
restriktioner. Hvis ikke, kan du se indsatsplanen  

Hvis du er omfattet, vil jeg gerne opfordre dig til, at du sætter dig ind i indsatsplanens 
omfang, og hvordan det kan påvirke din situation. For at give dig mere viden om 
indsatsplanens indhold og de processer, der i den kommende tid er vigtige at forstå - 
herunder den politiske situation – vil vi inden længe invitere berørte landmænd til 
et informationsmøde.

Høringssvar
Du kan afgive dit høringssvar frem til fredag 4. juni 2021 til vandognatur@mtm.aarhus.dk. 
Vi udarbejder en skabelon, som vil blive sendt til alle berørte landmænd. Her har du 
mulighed for at beskrive dine konkrete udfordringer, og det er vigtigt, at du bruger dine 
egne ord. Vi sender også et samlet høringssvar fra landbrugsorganisationerne.

Retssag
Uanset den nye indsatsplan for StorAarhus, kører sagen i Beder uændret videre. Vi 
forventer, at sagen går i overtaksation for en erstatningsudmåling medio april. Retssagen 
mod kommunen kører også uændret videre. Det bliver i sidste ende retssagen, der 
kommer til at afgøre, om det er os eller kommunen, der har ret.
 

Gårdslagtninger - gebyr er ændret  
Mange landmænd slagter deres dyr på ejendommen eller marken for at lave specialprodukter 
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og af hensyn til dyrevelfærd, så dyrene ikke bliver stressede af transporten til slagteren.
 
Siden årsskiftet har nye gebyrer gjort det urentabelt. Nu er fødevareministeren kommet os i 
møde og har ændret gebyret, så vi kun skal betale pr. påbegyndte kvarter og ikke pr. 
påbegyndte time. Det er en stor hjælp særligt til de mindre landbrug, som måske kun har brug 
for at slagte et par dyr ad gangen.
 
Det er en sag, vi har kæmpet for i familielandbruget, og det er heldigvis lykkedes at ændre 
praksis, så vi udelukkende skal betale for den tid, der går til den opgave, som 
embedsdyrlægerne løser.

  

Erstatning til minkavlerne
Det er dejligt, at der er kommet en afklaring og stor erstatning til minkavlerne, selv om det bliver 
en lang proces, de skal igennem. Det er afsat et stort beløb, så de kan blive behandlet på 
ordentlig måde. Selv om det er en lang proces, er de første penge begyndt at blive udbetalt. 
Det er yderst positivt og godt, der kommer et fornuftigt punktum i denne sag. 

  

Digitalt medlemsmøde
Den 10. februar holdt vi vores første digitale medlemsmøde sammen med Familielandbruget 
Midtjylland. Vi havde inviteret Lone Andersen som indlægsholder. Medlemsmødet forløb rigtig 
godt, og der var aktiv deltagelse og gode input fra de 25 medlemmer, der havde meldt sig til. 
På mødet drøftede vi blandt andet plantning af pil og poppel på områder, der ikke er 
dyrkningsegnede. Disse planter er gode til kvælstofrensning og kan anvendes som brændsel i 
varmeværker. Ligeledes blev placering af solceller bragt på banen og de udfordringer, der kan 
være, hvis de placeres på god landbrugsjord og for tæt på naboer. Det blev forslået, at 
solcelleparker bør placeres på hustage, ved vindmølleparker og langs motorvejene.
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Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02 
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