Til alle medlemmer i Sydvestjysk Landboforening

Nyhedsbrev - September 2018
Forbrugerne vil se landbrug
Den 3. søndag i september er blevet en fast tradition for mange familier – da besøger de
en af egnens landbrug. I vores område besøgte næsten 2000 gæster Riber Kjærgaard
Landbrugsskole. Her havde skolen lavet et kæmpe arbejde for på bedste vis, at fortælle
om hverdagen på et dansk landbrug. Tak til skolen for indsatsen.
Sydvestjysk Landboforening, som er medarrangør at Åbent
Landbrug, havde også valgt at være repræsenteret som forening på skolen. Flere bestyrelsesmedlemmer fik her mulighed for at fortælle om nogle af de opgaver, som vi p.t. arbejder med.

Har du et areal til minivådområder?
Inden 2021 skal vi på landsplan fjerne ca. 900 ton N via minivådområder. I alt skal
der findes 1.000-2.000 stk. minivådområder med 50-100 ha opland.
Vi er langt fra i mål og har brug for at alle tager et ansvar. Minivådområderne er med
til at kompensere, for at vi, som landmænd, får mulighed for at gøde markerne mere.
Oplandskonsulenter yder gratis rådgivning vedrørende minivådområder, hvor de
hjælper med at finde egnede områder, der giver mening for landmanden og vandmiljøet. Desuden hjælper de med ansøgninger fra start til slut.
Der er 100 % tilskud til ordningen og derudover ydes en kompensation for det udtagne areal.
Oplandskonsulenterne vil bl.a. lave opsøgende arbejde via breve og telefonopkald.
Du bedes tage godt imod kontakten og bidrage til at finde muligheder.
Et minivådområde placeres typisk op ad et hoveddræn, gerne lige inden udløb til vandløb. Arealet skal være drænet, og der skal minimum være et opland på 20 ha.
Minivådområder reducerer drænvandet for kvælstof og har samtidigt også en effekt på fosfor.
I vores forening kan du kontakte Anne R. Ravnshøj på tlf. 80 80 20 40.
Er der drikkevand under dine marker?
I Danmark drikker vi vores grundvand, men ved du om et af de lokale vandværker pumper grundvand fra
et magasin under dine marker? I disse år fylder debatten om vores drikkevand meget. Mange lodsejere ved
reelt ikke, om der er et eller flere indvindingsområder under deres arealer. På de vedhæftede kort kan du
se indvindingsoplandene i din kommune. Miljø- og fødevareministeren har tidligere meldt ud, at der vil
komme stramninger på området. Her er fokus i særlig grad på de boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO).
Vær opmærksom på, at kortene kun beskriver indvindingsoplande til de almene vandforsyningsanlæg
(vandforsyning til mere end ca. 10 ejendomme). Private drikkevandsboringer samt de ikke-almene vandforsyningsanlæg (vandforsyning til mindre end 10 ejendomme) fremgår ikke af kortet. På www.arealinfo.dk
fremgår BNBO samt de fleste af indvindingsoplandene.
Vi oplever at kommunerne i denne tid har godt gang i arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse. En indsatsplan skal som udgangspunktet beskrive, hvordan grundvandet beskyttes
mod forurening. Indsatsplanen identificere løsninger og trusler samt indeholder en handleplan, der beskriver hvordan grundvandet beskyttes, og hvem der er ansvarlig på området. Vi følger kommunernes arbejde
med indsatsplanerne tæt.

Kommende arrangementer
Vi er nu klar med arrangementerne for den kommende periode. Efterhånden som arrangementerne nærmer sig, skal vi nok udsende selvstændig invitation, men sæt X i kalenderen for følgende arrangementer:
Onsdag den 3. oktober – Politisk møde Billund – se vedlagte invitation
Tirsdag den 30. oktober kl. 18.00, Esbjerg – Foredrag med Leif Davidsen (Fællesarrangement med Seniorklubberne)
Torsdag den 22. november kl. 19.30, Esbjerg – Foredrag med Anders Agger
Fredag den 23. november kl. 10.00 – 12.00 – Kaffebordsmøde hos Søren Lundgaard, St. Darum. Gæst
Martin Merrild
Mandag den 11. marts kl. 18.00, Esbjerg – Generalforsamling SVLF
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