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Alslev Å skal oprenses! 
Esbjerg Kommune har gennem en årrække forsømt vandløbsvedligeholdelsen af Alslev Å. Nu er man så 

havnet i den selvskabte situation, at kommunen skal give sig selv tilladelse til at vedligeholde vandløbet 

efter gældende regulativer. Helt uforståeligt og utilfredsstillende, at vi kan havne i sådan situation. Sydvest-

jysk Landboforening indkaldte medlemmer på den berørte delstrækning af Alslev Å for at høre, hvilken løs-

ning der skal arbejdes videre med. Holdningen blandt bredejerne var helt entydigt. Der skal renses op til 

forskrifterne i gældende regulativ. Der var ingen interesser for vådområdeprojekt eller delvist oprensning. 

Denne holdning er bragt videre til politikerne i Esbjerg Kommune. 

 

Kongeåen – nu skal der handling til 

Nok har vi haft et meget regnfuldt år, men dette alene forklarer og undskylder ikke, at store dele af landet 

omkring Kongeåen står under vand. Vi kan og vil ikke acceptere, at der ikke bliver taget hånd om såvel en 

kortsigtet - til akut afhjælpning af vandproblemerne - som en mere langsigtet løsning. 

Vi folkevalgte og ansatte har løbende i 2017 afholdt møder med folketings- og lokalpolitikere samt em-

bedsmænd fra Esbjerg Kommune, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Kystinspektoratet.  

Flere løsningsmuligheder er bragt i spil – Å-diger, pumpeløsning, reetablering af Vadehavskanalen og etab-

lering af vådområder. Alle løsningsmuligheder skal i spil. De mere kortsigtede løsninger kan eksempelvis 

være sandfang og reetablering af Vadehavskanalen, hvorimod mere langsigtede løsninger kunne være en 

pumpeløsning.  

Esbjerg Kommune udarbejder et oplæg om de mulige alternativer på den lange bane. Dette oplæg skal vores 

medlemmer efterfølgende høres om, så vi ved hvilken løsning de finder, er den mest rigtige for dem. 

 

Vi bliver hørt 

På det netop afholdte Delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer, var tre af vore 

bestyrelsesmedlemmer på talestolen for at gøre opmærksom på nogle af de 

udfordringer vi har i vores hverdag. Karen Kjær rejste problematikken med 

manglende data, for at der kunne træffes kvalificerede beslutninger i Vand-

rådsarbejdet. 

Claus Nissen opfordrede ministeren til ingen, at få sikret, at vore efterårsud-

lagte kløvergræsmarker kan indgå som efterafgrøde. Ove Sidding Nielsen op-

fordrede ministeren til at få lovgivningen på plads, så landbruget, uden risiko 

for at blive fange i lovjunglen, igen tør lave aftaler med det offentlige.  

Rom blev ikke bygget på en dag – ministeren kunne heller ikke på mødet give nogen garanti for, at de ud-

fordringer der blev fremført blive løst her og nu. Du kan dog som medlem i Sydvestjysk Landboforening 

regne med, at vi fortsat vil forfølge disse problemer. 

 

Nationalpark/Naturpark Skjern Å 

Ringkøbing Skjern Kommune har igangsat projekt Nationalpark Skjern Å. Fra kommunen, har udmeldingen 

været, at uanset om det bliver Nationalpark eller Naturpark, skal den enkelte lodsejer selv kunne afgøre om 

man ønsker at lægge arealer til. Såfremt det bygger på frivillighed, kan vi som forening ikke have indven-

dinger mod projektet. Vi bliver dog noget forundret og bekymret, når vi konstaterer at frivillighed kan have 

flere tolkninger. Endnu er projektet på skitseplan, men vi vil følge det meget tæt, så der ikke sker ind-

skrænkninger i lodsejernes dyrkningsmuligheder – direkte eller indirekte.  

 

Kaffebordsmøde med Martin Merrild 

Fredag den 24. november havde Bent Jensen Ølgod inviteret til formiddagskaffe. 

Sammen med godt 20 medlemmer, havde Martin Merrild også taget mod denne invi-

tation. Martin gav en grundig orientering om hvilket arbejde vores kontingentindbe-

talinger er med til at dække. Vi havde også en længere drøftelse af, hvor vigtigt det 

er, at Landbrug & Fødevarer hele tiden følger hvilket billede, andre tegner af vores 



erhverv. Helt aktuelt, hvordan Danmarks Naturfredningsforening forsøger at sætte spørgsmålstegn ved de 

forudsætninger, der ligger til grund for politikernes vedtagelse af Landbrugspakken.  

For alle os, der denne formiddag drak kaffe sammen med Martin, er der ingen tvivl om, at han sammen med 

de øvrige i Landbrug & Fødevarer laver et godt arbejde, til gavn for os alle. 

 

 

Ændrede betingelser Gruppelivsordningen 

For jer, der har tegnet en gruppelivsordning, er dækningen nu ændret fra 65 til 67 år.  

Gruppelivsordningen er også ændret, så der nu kan vælges mellem 2 grupper. For dig/Jer der har gruppeliv, 

kan det måske være interessant at ændre gruppe – se vedlagte.  

 

For jer der ikke har tegnet gruppeliv, kan det være interessant, hvis du ikke har behov for dækninger på flere 

millioner kroner. I gruppelivsordningen er den højeste udbetaling ved død 600.000 kr. Ved visse kritiske 

sygdomme udbetales 50.000 kr. og ved ulykke udbetales op til 760.000 kr. (méngrad 100 %).  

 

Ordningen er også rigtig god, hvis din ægtefælle af helbredsårsager, ikke kan blive forsikret. I gruppelivs-

ordningens gruppe 1 er ægtefælle/samlever fuldt dækket efter 12 måneder uden at skulle aflevere en hel-

bredserklæring. 

 

Dit eget helbred behøver heller ikke altid at have været i top. Der spørges kun til helbred 3 år tilbage i tiden, 

og der er generelt lempelige helbredskrav. 

Endelig kan gruppelivsordningen være en god ide for dem, der ikke har tillægsforsikringer på deres pensi-

onsopsparing. 

 

Som aktivt medlem af Sydvestjysk Landboforening kan du blive medlem af Gruppelivsordningen for blot 

114 kr./md. pr. person – se vedlagte flyer. 

 

Kontante medlemsfordele 

Mange af jer medlemmer kender de muligheder medlemskabet af foreningen giver mulighed for. Da der 

løbende kommer nye muligheder, vil det ikke være hensigtsmæssigt hele tiden at informere herom – du kan 

trykke på nedenstående links og se de aktuelle medlemsfordele. 

 

 
 

Generalforsamling 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 13. marts – indbydelse sendes senere. 
 

 

Med venlig hilsen 
 

Niels Laursen 
 

http://www.lf.dk/medlemsfordele

