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Landbrugets erhvervsavis  hver dag...

Få fokus på regulativet
for dit vandløb nu
- Find ud af, om din
kommune er i gang
med at lave et nyt
vandløbsregulativ. Og
hvis den er, så byd ind
hurtigst muligt for
at tage tingene i opløbet, lyder rådet fra
formanden for Danske
Vandløb.

kommunens forvaltning og
hør, om den er i gang med
at ændre vandløbsregulativet eller har planer om det,
lyder rådet fra Helge Danneskiold-Samsøe, der tilføjer:
- Hver gang vi har fået nye
regulativer, er det ikke gået
vores vej. Så man skal ikke ligefrem opfordre sin kommune
til at lave et nyt regulativ. Man
skal bare spørge, om de er gået
i gang.
Hvis der er et nyt vandløbsregulativ på vej, bør landmanden eller vandløbslavet – om
muligt – forsøge at påvirke
resultatet allerede inden,
kommunens forslag til et nyt
vandløbsregulativ kommer i
høring, lyder hans råd.

Vær hurtig
AF MORTEN IPSEN

n Mange kommuner overvejer lige nu – eller er allerede
gået i gang med – at tilpasse
deres vandløbsregulativer til
de nye vandplaner. Det betyder, at vandløbslavene og de
landmænd, der har vandløb,
skal op på dupperne, hvis de

- Man skal ikke sidde med hænderne i skødet og vente på, at kommunen kommer med et nyt regulativ,
lyder rådet fra formanden for Danske Vandløb. (Foto: Flemming Erhard)
vil gøre sig forhåbninger om at
påvirke det nye regulativ mest
muligt, lyder det fra forman-

den for Danske Vandløb, Helge
Danneskiold-Samsøe.
- Man skal ikke sidde med

hænderne i skødet og vente
på, at kommunen kommer
med et nyt regulativ. Kontakt

Helt rene roer uden sten
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• RYDNING OG UDTYNDING
• RYDNING
AF SKOVEOG
OGUDTYNDING
LÆBÆLTER
AF SKOVE OG LÆBÆLTER
• KØB AF TRÆ PÅ ROD
• KØB AF TRÆ PÅ ROD
• SALG AF FLIS OG BRÆNDE
• SALG AF FLIS OG BRÆNDE

årgang 2003,
med org. Våderstad
frøsåkasse, fjernstyret
udsædsmængde på
frøsåkasse og maskine

Din effektive skoventreprenør:
Din effektive skoventreprenør:

155.000,-

www.agrofyn.com

kan sige, at han repræsenterer
et vist antal medlemmer. Så
har han altså lidt mere styrke
bag i forhold til bare at komme
alene.
Helge Danneskiold-Samsøe
tilføjer, at hans egen kommune ikke er gået i gang med at
ændre vandløbsregulativet.
- Men så har jeg bedt forvaltningen i kommunen om
at fortælle mig, når de går i
gang. Nogle kommuner venter måske med at gå i gang
med at ændre vandløbsregulativerne, til vandløbsloven er
ændret, fortæller Helge Danneskiold-Samsøe.
På Danske Vandløbs hjemmeside www.danskevandloeb.
dk/faglig-viden findes i venstre side et link til en guide til
revision af vandløbsregulativer.

ØRUM-RV15 Roevasker

Väderstad
Rapid 400C
Super XL

kr.

- Det gælder om at komme så
tidligt i dialog med kommunen som overhovedet muligt
for at tage nogle af tingene i
opløbet.
- Og så skal man se at få stiftet et vandløbslav omkring det
vandløb, man nu afvander til.
Det er en kæmpe fordel over
for kommunen, når lodsejeren



Torsdag
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Selv i de dårlige år tjener de dygtigste slagtes vineproducenter gode penge, viser Seges-tal.
Forskellen i indtjeningen er hvert år cirka
1,2-1,3 millioner kroner – i gennemsnit.
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Et nyt politisk partnerskab med fødevareindustrien har
som ambition at øge eksporten fra fødevareklyngen med et
ukendt milliardbeløb. Især tusindvis af små og mellemstore
virksomheder vil kunne få gavn af partnerskabet, lyder
vurderingen.

Stort potentiale
i slagtesvin
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Milliard-boost

FLYTTEDAG
Men sagen
omkring det
aktuelle lovforslag
viser, at det rent
faktisk kan flytte sager
politisk, hvis man
protesterer
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