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Delegeretmøde – tid til netværk 
Sydvestjysk Landboforening har i denne uge deltaget i L&F 
delegeretmøde i Herning. Som sædvanlig afleverede vores 
formand Martin Merrild en beretning, der på den ene side 
skitserede den dybt alvorlige situation, som erhvervet står 
midt i og ikke mindst de veje, der kan og skal søges, for at vi 
kan blive et langt mere robust erhverv. Fra regeringen var 
statsministeren og yderligere tre ministre tilstede på mødet – 
budskabet til disse var ikke til at tage fejl af – de skal være 
med til at sikre os nogle vilkår, der gør os langt mere ro-
buste. I den sammenhæng havde vores egen næstformand 
Anders Harck, som formand for sektorbestyrelsen for Øko-
nomi og Virksomhedsledelse en beretning, hvor han opfordrede til, at vi også selv bliver bedre til at se kon-
sekvenserne af egne dispositioner.   
Delegeretmødet er også stedet, hvor vi får snakket med foreningens øvrige delegerede om stort og småt. 
Selv fik jeg flere gode snakke med nogle af vores lokale kommunalpolitikere, som også viste os den gestus 
at deltage i delegeretmødet.  
  
Anders Agger – ikke plads til flere 
Det er dejligt når der er tilslutning til de arrangementer vi laver, men tilmeldingen til arrangementet med 
Anders Agger har oversteget vores forventninger. Vi har nu mere end 200 tilmeldte, og vi er derfor nødt til 
at melde ”alt udsolgt” denne aften 
 
Vandløbslaug  
Vi har i løbet af den sidste uges tid afholdt tre vandløbsmøder for forenin-
gens 34 vandløbslaug. Omkring 150 lodsejere mødte op til møderne, hvor 
der blev diskuteret nye problemstillinger men desværre også gamle og 
gentagene problemer omkring kommunernes vandløbsvedligeholdelse. 
Ca. 20 % af vandløbslaugene var ikke repræsenteret på møderne – for os 
som forening, er det ikke godt nok, at alle vandløbslag ikke er repræ-
senteret. Skal vi varetage jeres interesser, skal vi også have jeres 
indspil. Vi vil uanset dette, arbejde videre med de vandløbsstrækninger, 
hvor lodsejerne oplever problemer og bringe problemstillingerne op på de 
kommende vandløbsmøder, der er planlagt med de to kommuner.  
 
For meget vand har altid været på landbrugets dagsorden, og i en tid hvor 
vi oplever stigende mængder nedbør, er vand ikke blevet mindre aktuelt. For at vi kan hjælpe vores med-
lemmer bedst muligt, er det vigtigt at lodsejerne bakker op om de etablerede vandløbslaug. Vandløb-
slaugene har kommunernes opmærksomhed, og det er vigtigt vi holder fast i, at vi vil have en god og vel-
fungerende afvanding i alle områder i kommunerne.  
 
På vandløbsmøderne blev lodsejerne præsenteret for de nye retningslinjer, der er for vandløbslaugene og 
deres arbejde. Retningslinjerne skal skabe et struktureret forum, men retningslinjerne skal også vise kom-
munerne, at vandløbslaugene er velorganiserede og derigennem give laugene endnu mere tyngde, når 
kommunerne skal bringes i tale.  
 
Operation Engsnarre 
Som et sidste tiltag for at klæde lodsejerne i Operation Engsnarre godt på til at træffe beslutning om area-
lernes fremtidige drift, har Varde og Esbjerg Kommune samt Sydvestjysk Landboforening i samarbejde 
med Familielandbruget Sydvest tilrettelagt 5 informationsaftener. De 3 ud af 5 informationsmøder er af-
holdt, og lodsejerne har taget godt i mod initiativet. På møderne er det blandt andet kommet frem, at når 



aftalerne udløber, vil Naturstyrelsen ikke længere regulere vandstanden til vintervandstand – 10 cm under 
terræn, som i projektet, men fastholde vandstanden året rundt på 30 cm under terræn. 
 
Informationsmøderne har givet lodsejerne mulighed for at stille spørgsmål til deres arealer, og de fremad-
rettet muligheder der er. Har du som lodsejer brug for yderligere afklaring kontakt da en af vore rådgivere i 
SAGRO.  
 
Kongeåen 
Rapport om løsningsmodeller for afvandingen ved Kongeåen har været i høring, og høringsperioden er 
afsluttet. Esbjerg Kommune oplyser, at der er indkommet 23 høringssvar, hvoraf nogle af høringssvarene 
er med flere underskrivere. Esbjerg kommunes forvaltning har gennemgået høringssvarene og har efterføl-
gende opdelt dem i 10 forskellige løsningsforslag. Løsningsforslagene er fremlagt for Teknik & Byggeud-
valget samt Plan & Miljøudvalget. Her er det besluttet, at arbejde videre med 3 mulige løsninger; sandfang, 
nyt regulativ med lavere bundkote samt et eller flere naturprojekter. Forvaltningen udarbejder en plan 
for processen omkring de tre løsningsforslag. Det er fortsat helt afgørende for Sydvestjysk Landboforening, 
at løsningerne findes og implementeres hurtigst muligt. Vi vil opretholde vores pres på Esbjerg Kommune, 
så vi sikrer gode og effektive løsninger for lodsejerne ved Kongeåen. I den forbindelse havde vi en fredag 
eftermiddag og aften indbudt politikere fra Esbjerg Kommune til en drøftelse af hele problemkomplekset. Vi 
vil fortsætte vores information og lægge maksimal pres på det politiske system, så der bliver truffet de mest 
hensigtsmæssige beslutninger.  
 
Markvand  
Mange har søgt om fornyelse af vandingstilladelser og/eller 
om mere vand, end tilladelsen gav mulighed for. 
Vi har helt overordnet set oplevet stor velvillighed fra vores 
kommuner fra nord til syd, og der er givet mere vand i alle de 
tilfælde, hvor kommunen har vurderet, at det var muligt. 
I Taskforce Markvand gruppen arbejder vi fortsat på, at der 
skal være adgang til det vand, man har behov for.  
Landbrug & Fødevarer og SEGES har bakket op hele vejen, 
og vi arbejder tæt sammen i forsøget på, at opnå en enklere 
og mindre restriktiv tilgang til vandet. 
For at dette arbejde skal lykkes, er det helt og aldeles afgø-
rende at alle I, der markvander, støtter op om vores arbejde ved at håndtere indberetninger om forbrug og 
ansøgninger om fornyelse / mere vand med største seriøsitet. 
Markvand er som resultat af arbejdet kommet med som en del af tørkepakken. Det bliver spændende at se 
resultatet. 
 
Det er vigtigt at få indberettet vandforbruget inden 1. februar 2019. Der er stadig hvert år alt for mange, der 
glemmer at indberette. 
Når man indberetter årets forbrug, kan man samtidig se, hvornår tilladelserne skal fornyes. Det er ikke alle 
kommuner, der yder den service at meddele, når en tilladelse skal fornyes. Det er vigtigt at huske at søge 
om fornyelse af en udløbet tilladelse, da man ikke må vande uden tilladelse. Der er KO på det at have van-
dingstilladelsen i orden, når man vander. Der er ligeledes KO på forbrugt mængde. 
 
 
Kaffebordsmøde hos Søren Lundgaard, Bramming 
Den 23. november fra kl. 10.00 – 12.00 indbyder foreningen sammen med Søren 
Lundgaard til formiddagskaffe. Denne formiddag vil vi udfordre Martin Merrild omkring 
Tørkepakken, landbrugets imagekampagne, Multifunktionel Jordfordeling, arbejdskraft 
og generationsskifte … men i øvrigt bliver det en formiddag, hvor der er plads til at 
drøfte det, der for dig er helt aktuelt – tilmelding på tlf. 70 21 20 40 
 
 
Har du juletræer til salg? 
Alle aktive medlemmer i Sydvestjysk Landboforening har vederlagsfrit mulighed for, gennem Landbrug & 
Fødevarer at annoncere om salg af juletræer. Det eneste du skal gøre, er at sende en mail til nkf@sagro.dk 
så vil du få tilsendt en oprettelsesformular, så du kan få ekstra reklame for salg af juletræer. 
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Vildtskader og bæredygtig vildtforvaltning 
Mange i vores medlemskreds har oplevet vildtskader og har ikke 
mindst en mening om vildtforvaltningen. Mange af os har bidraget med 
informationer om vildtskader. Sammen med de øvrige landboorganisa-
tioner i vores område indbyder vi til møde onsdag den 28. november kl. 
08.30 – 15.00 i Ringkøbing. Deltagelse er gratis, og vi glæder os til en 
dag, hvor vi kan blive mere opdateret og få en snak om fremtidens 
vildtforvaltning. Vores egen Rasmus Løbner er en af indlederne. Til-
melding senest 19. november – se program og tilmelding på 
www.sagro.dk  
 
 
Møde med Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl i Billund – 21. november 
Vi nærmer os jo med hastige skridt næste folketingsvalg. Et valg, hvor me-
ningsmålingerne jo ikke giver os et klart billede af, hvem der skal have rege-
ringsmagten efter valget. Jysk Landbrug har den 21. november indbudt to af 
dem, der efter et valg kunne få indflydelse på, hvad det er for en politik, der 
skal føres. Som medlem i Sydvestjysk Landboforening er du meget velkomne 
denne aften i Billund – se vedlagte invitation.  
 
 
Julekoncert med rabat – gælder for medlemmer med Aktivt medlemskab 
Sammen med MCH har vi lavet en aftale om rabat til julekoncert med Julie Bertel-
sen torsdag den 13. december kl. 20.00 
Julie Bertelsen byder indenfor til en julekoncert, hvor vi skal nyde julestemningen 
og varmen omkring julen fra Danmark, Grønland og resten af verden. 
En intim og smuk vokalbaseret julekoncert, akkompagneret af hendes dejlige orke-
ster samt hendes dygtige korsanger.  
Du har naturligvis mulighed for at gøre brug af rabatmulighederne for familie og 
venner. 
Vil du bestille billetter følg dette link http://bit.ly/2O5vba7    
 
 
 
Generalforsamling den 11. marts 
Selv om der endnu er lang tid til 11. marts, vil det være fint med X i kalenderen denne aften 
 
 
 
 
 
Formand 
 
Niels Laursen 
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