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NAVNE

Maskinstation skifter ejer
n Pr. 2. januar 2017 er

- Jeg har indtryk af, at politikerne gerne vil levere varen i forhold til nye vandløbsregulativer, som kan sikre den nødvendige afvanding, så
det er med at melde ind, lyder rådet fra Agri Nords landboretskonsulent Hans Ole Kristensen.

Få dit vandløb
på dagsordenen nu
Med udsigt til nye
vandløbsregulativer
opfordrer rådgivningsselskabet Agri Nord
de lokale lodsejere til
at spille ind til kommunerne med, hvilke
udfordringer der er i de
enkelte vandløb.
n - Det er vigtigt, at man
ikke bare venter passivt på de
nye vandløbsregulativer, som
kommunerne skal udarbejde. Nogle kommuner er gået
i gang og har henvendt sig til
vandløbslaugene for at få indspil, mens andre kommuner
først går i gang i det nye år, siger Lars Olsen, der udover at
være bestyrelsesmedlem i Agri
Nord også sidder i bestyrelsen
i Danske Vandløb.
Lars Olsen opfordrer lods-

ejere til at tale med naboerne om, hvad der er de største
udfordringer på de konkrete
vandløb. Hvis man er bekymret for afvandingen af sin
ejendom og der ikke allerede
er et vandløbslaug, kunne det
måske være anledningen til at
danne et.
- Man er også altid velkommen til at kontakte de etable-

rede vandløbslaug for at hente
erfaringer, siger Lars Olsen.

Sov ikke i timen
Landboretskonsulent hos Agri
Nord, Hans Ole Kristensen,
vurderer, at det især er vigtigt
med de mindre vandløb, som
ofte ikke har etaberede laug til
at melde ind til kommunerne.
- Der kan nemt være små

- Hvis lodsejerne ikke råber op, så kan kommunen
få det indtryk, at der ikke
er brug for andet, end det
der har været hidtil
HANS OLE KRISTENSEN,
LANDBORETSKONSULENT, AGRI NORD

Ny leder på planteavlskontor
n Vibeke Fabricius, 43 år, er pr

vandløb, som er groet til, og
hvis lodsejerne ikke råber
op, så kan kommunen få det
indtryk, at der ikke er brug for
andet, end det der har været
hidtil. Revisionen, der som udgangspunkt gælder for de næste 10 år, kan få stor betydning,
siger Hans Ole Kristensen.
- Jeg har indtryk af, at politikerne gerne vil levere varen
i forhold til nye vandløbsregulativer, som kan sikre den
nødvendige afvanding, så det
er med at melde ind, så kommunen får den viden, som vi
har lokalt, lyder rådet fra Agri
Nords landboretskonsulent.
Han råder især til at tage stilling til, hvorvidt man mener,
at det nuværende regulativ
overhovedet er overholdt, og
i hvilken grad grødeskæringen
er tilfredsstillende.

mip

Ida Auken – landets love skal overholdes
LÆSERBREV
Af Nikolaj Schulz,
chefjurist i Bæredygtigt Landbrug

Den 10. december udtalte Ida Auken til P4
Sjælland om spildevandsrensning, at hun ville: »[...]tage
op med miljøministeren om
ikke han synes, at loven i det
her land skal overholdes[...]«.
Myndighederne er forpligtet
til at undersøge hver enkelt

sag, og der må kun kræves
ekstra rensning, hvis blandt
andet målsætningerne for
spildevand i vandløbet ikke
er opfyldt. Udpegningsgrundlaget i vandplanerne er imidlertid af så ringe kvalitet, at
man mange steder slet ikke
kender tilstanden – og derfor
giver tvangskloakering eller
-rensning i det åbne land ingen mening.
Ida Auken selv har bidraget
til de nuværende regler, der
blandt andet indebærer, at
man ikke kan påklage indholdet af vandplanerne. Hvis det

havde været muligt at påklage indholdet af vandplanerne,
så var denne misere formentlig aldrig opstået.

Sorteper

Staten har valgt at give sorteper videre til kommunerne, og
Natur- og Miljøklagenævnet
har da også ganske korrekt
»overført« kravene i vandrammedirektivet til kommunerne.
Dette indebærer blandt andet, at der skal ske borgerinddragelse og økonomisk
konsekvensvurdering, inden
der træffes afgørelse.

forretningen Bredebro Maskinstation v/ Otto Bossen
overdraget til Bredebro
Maskinstation A/S, som er
ejet af Søren Gad.
Margit og Otto Bossen
fortsætter i virksomheden,
og bliver i den forbindelse
ansat i firmaet Bredebro
Maskinstation A/S.
- Vi vil gerne takke jer
alle for den støtte og tillid
i har vist os de sidste 37 år,
og vi håber og tror, at denne tillid kan videreføres til Bredebro Maskinstation v/Otto
Søren, lyder det fra Margit
Bossen (billedet) bliver 2. januar
og Otto Bossen.
overdraget til Bredebro MaskinstaSøren Gad udtaler, at han tion A/S, som ejes af Søren Gad.
er meget glad for at overtage Bredebro Maskinstation, som gennem mange år har stået for
pålidelighed og god service overfor kunderne.
- Det er værdier, som vi vil videreføre, og jeg glæder mig til
at møde kunderne sammen med Otto Bossen, siger Søren Gad i
en pressemeddelelse.
Der vil i starten af det nye år blive afholdt en reception på
maskinstationen.

Herudover hviler vandrammedirektivet på målinger, og
i det omfang, at staten ikke
selv har gjort det nødvendige
arbejde, er denne del vel også
overført til kommunerne?
Under alle omstændigheder
kan der ikke meddeles påbud,
før der er tilvejebragt et lovligt grundlag, og påbuddene
overholder EU-retten.

1. januar blevet udnævnt som afdelingsleder for planteavlskontoret,
LMO i Viborg.
Vibeke Fabricius er uddannet
agronom, og har siden 2007 været
ansat som planteavlskonsulent i
LMO-regi. Hun kom efter sin uddannelse til Hobro og Omegns Landboforening, hvorfra hun rykkede
til LandboMidtØst med arbejdssted i Hinnerup 2007. Hun har
siden 2008 arbejdet med udgangspunkt fra Viborg.
Vibeke Fabricius er opvokset på en planteavlsejendom lidt
nord for Randers. Siden 2002 har driften af et mindre landbrug
på 45 hektar mellem Bjerringbro og Ulstrup dannet rammen om
et fælles hjem med hendes mand og parrets tre børn på 6, 10
og 12 år.

Ny chefkonsulent i LMO Økologi
n Jan B. Jensen er pr 1. januar

blevet udnævnt som chefkonsulent
for LMO Økologi med base i Søften.
Jan B. Jensen er tidligere afdelingsleder for planteavlskontoret i
blandt andet Viborg, hvorfra han
har ydet rådgivning igennem 31 år
til såvel konventionelle som økologiske landmænd.

ARRANGEMENTER

Nytårsmøde med spændende indlæg
n Tirsdag den 10. januar klokken 19 til 22 holder DLS det

traditionsrige nytårsmøde, hvor der i Nykøbing Falster Hal 3
vil være indlæg fra blandt andre cheføkonom i Landbrug &
Fødevarer Frank Øland, der vil fortælle om, hvad Brexit og
andre europæiske valg har af konsekvenser for dansk landbrug
på kort og langt sigt.
Nytårsmødet byder også på et indlæg fra TV2-journalisten
Rasmus Tantholdt, der siden 2003 har været international korrespondent i diverse konflikt-, krigs- og katastrofeområder, og
han vil blandt andet fortælle om krigene i Afghanistan og Irak
og om Islamisk Stat.
Rasmus Tantholdt er en af de få danskere, der har rejst ind
og ud af Syrien de seneste par år. Han har bevæget sig ud i
krigshærgede områder, hvor hospitaler og civile bliver bombet.

