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Nyhedsbrev - April 2018 
 
Varde Ådal – hvad gør vi  

I Nyhedsbrev for marts, skrev vi lidt om de kompensationsmuligheder der 

vil være, når Operation Engsnarre udløber over de næste 5 år. Siden vi 

skrev herom, har der været flere lodsejere, der har henvendt sig til os for 

yderligere oplysninger. Det er derfor besluttet, at afholde møde med lods-

ejerrepræsentanterne den 8. maj. På dette møde forventer jeg, at vi træffer 

beslutning om, at indbyde alle lodsejere i ådalen til møde – et møde der vil 

blive afholdt i sidste del af maj måned. 

 

Notat - Kongeåen 

Den 16. april afleverede vi notat om løsningsmodeller for afvanding ved Kongeåen. I notatet har vi redegjort 

for de ca. 1.700 ha som er udfordret, som følge af for ringe vandføring i Kongeåen. Den 24. april holdes der 

møde i Esbjerg, hvor arbejdet med vurdering af de forskellige løsningsforslag går i gang. Når vi har nyt fra 

dette arbejde, vil vi løbende informere herom. 

 

Baltic – Pipe 

Etablering af gasledning tværs over Danmark vil have konsekvenser for mange af foreningens medlemmer. 

Til at sikre en generel varetagelse af lodsejernes interesser, har Sydvestjysk Landboforening sammen med 

de andre landboorganisationer, der har medlemmer som bliver berørt heraf, nedsat en gruppe af jurister og 

landmænd. H.C. Gæmelke fra Jysk Landbrug er i den forbindelse vores repræsentant i gruppen. Gruppens 

opgave er dels at sikre de berørte lodsejere deklarationer, der holder dem skadesløse i anlægsfasen og 

ikke mindst sikre en kompensation, hvis gasledningen på sigt vil medføre forringelser. Vi vil løbende opda-

tere forhandlingerne på hjemmesiden www.svlf.dk. 

 

Skæmmende luftledninger hører fortiden til 

Netop nu, har Energinet sendt to debatoplæg i høring 
om planerne for en ny højspændingsforbindelse mel-
lem station Idomlund syd for Holstebro til station En-
drup ved Esbjerg og derfra videre til grænsen. Projek-
tet indeholder forslag om etableringen af et ca. 170 km 
nyt 400 kV luftledningsanlæg. I aftes var der borger-
møde i Varde, 24. april i Bredebro og 25. april i Ribe. Vi 
er naturligvis repræsenteret på disse møder.  

Flere berørte lodsejere har bedt os, indgive hørings-
svar for deres ejendom. Når møderne er afsluttet, vil vi 
indgive fælles høringssvar. Som udgangspunkt er vo-
res klare holdning den, at luftledninger hører fortiden til, 
da de dels skæmmer naturen og giver os alt for mange dyrkningsmæssige udfordringer. 

 

Ammoniakregler i husdyrloven – kom med dine groteske eksempler 

En ændring i reglerne for udledning af ammoniak fra 2011 gør det svært for flere landmænd at ændre i 
produktionen, selv når det faktisk vil være til fordel for naturen. Reglerne låser både os landmænd og natur 
fast – og efterlader kun tabere. 
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Flere af os landmænd vil komme til at stå i en helt urimelig situation. Sammen med L&F arbejder vi på at få 
kravene om ammoniakudledning ændret. Vi har den tro, at jo flere tåbeligheder vi kan dokumentere, des 
mere vil det få politikerne til at se, at her er der noget der skal ændres. Har du egne eksempler vil vi gerne 
bruge dem overfor vores lokale politikere. Eksempler kan du indberette til Stine Bundgaard på 40 29 58 85.  

 

Stine Bundgaard – ny Landboretsmedarbejder 

Den 1. april startede Stine Bundgaard som ny medarbejder i Politisk Sekretariat. 

Stine kommer fra en stilling som miljømedarbejder i Varde kommune og har et stort 

kendskab til landbrug og de daglige udfordringer vi møder. Vi glæder os til, at Stine 

nu er en del af SAGRO familien.   

Som medlem af Sydvestjysk Landboforening, er du altid velkommen til at kontakte 

Stine på tlf. 40 29 58 85. Aktuelt i vores område vil Stine arbejde med Varde Ådal, 

Kongeåen og sager i forbindelse med etablering el og gasledninger. I øvrigt vil Stine 

tage over og arbejde med de opgaver, som Per Vinther tidligere har arbejdet med. 

 

 

Hvordan bruger du bestyrelsen 
 – ja det gør du ved at ringe til dem, hvis du har eller ser udfordringer vi skal tage os af. Nedenstående kan 
du se nogle af de områder, som det enkelte bestyrelsesmedlem har speciel fokus på. 

 

 Niels Laursen, Strengevej 65, 6760 Ribe, Tlf. 51 27 22 15 (mælkeproducent) 

Kontakt til politikere, foreningens overordnede politiske indsatsområder, rådg. i SAGRO 

 Anders Harck, Krogsgaardsvej 55, 6731 Tjæreborg, Tlf. 23 25 64 73 (mælkeproducent) 

Generel økonomi, rådgivning I SAGRO og medlemsrekruttering 

 Bjarne Nørtoft, St. Hejbølvej 1, 6870 Ølgod Tlf. 28 60 73 61 (svineproducent) 

Faggruppe svin, Naturråd og jordfordeling 

 René Ditlevsen, Lundvej 230, 6800 Varde Tlf. 20 68 06 16 (svineproducent) 

Faggruppen Svin og foreningsarrangementer 

 Carsten S. Petersen, Toftlundvej 31, 6760 Ribe, Tlf. 40 33 78 73 (mælkeproducent) 

Faggruppen planter 

 Karen Kjær, Koldingvej 16, 6760 Ribe Tlf. 22 62 03 67 (mælkeproducent) 

Faggruppe økonomi, Åbent Landbrug, vandløbsvedligehold og Ribe Dyrskue 

 Claus Nissen, Bækvej 11, 6760 Ribe Tlf. 21 29 19 97 (mælkeproducent) 

Faggruppe kvæg, vandløbsvedligehold, skolekontakt og foreningsarrangementer 

 Keld Nørremark, Birkekærvej 1, 6870 Ølgod, Tlf. 40 74 66 36 (mælkeproducent og maskinstation) 

Faggruppen planter, vandløbsvedligehold og LAG Fanø, Varde 

 Thomas Høj, Hennebjergvej 17, 6830 Nørre Nebel, Tlf. 40 29 45 55 (mælkeproducent) 

Bladudvalg, Vi i Naturen, Varde og foreningsarrangementer 

 Jesper Arnth, Vittarpvej 91, 6855 Outrup, Tlf. 20 42 70 35 (mælkeproducent) 

Faggruppen økonomi og Faggruppen økologi 

 Ove S. Nielsen, Vesterhavsvej 180, 6830 Nørre Nebel, Tlf. 23 71 74 41 (mælkeproducent) 

Faggruppen kvæg og bladudvalget 

 Per M Skousen, Gejlgaardsvej 2 B, Lyne, 6880 Tarm, Tlf. 40 25 25 27 (skov og landskabsservice) 

Faggruppen deltid, Naturpark Vesterhavet og vandløbsvedligehold 
 

 

/ Niels Laursen 

  Formand 


