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Nyhedsbrev – September 2019
Udfordrende elkabel i det Sydvestjyske landskab
Så blev linjeføringen for elkabel, der skal gå fra Idomlund ved Holstebro og til grænsen
offentliggjort. Mange af vores medlemmer vil blive berørt af denne linjeføring ved at få
placeret master på deres marker. Det er vigtigt at huske, at du som lodsejer og borger
frem til den 21. oktober kan komme med input til justeringer af Energinets forslag til
placering. Vores vurdering er, at der ikke vil være de store muligheder for at få foretaget
væsentlige ændringer af linjeføringen. Som lodsejer kan du måske får flyttet master til
skel og andre småjusteringer.
Når disse input er indarbejdet, vil der komme en ny høring i 2020 og endelig linjeføring
forventes offentliggjort medio 2020.
Efterfølgende kommer så afklaringen af, hvor meget der kan ydes i kompensation/erstatning for den gene, du vil blive påført. Som udgangspunkt vil erstatningen blive beregnet efter ”Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord”. Det er en aftale, der
er indgået mellem Energinet og SEGES/Landbrug & Fødevarer. Indholdet i denne aftale
kan du læse på https://www.danskenergi.dk/udgivelser/landsaftale-el-fiberanlaeg-palandbrugsjord-2019
Vi vurderer dog, at mange af vores medlemmer ikke finder den udmålte erstatning, der tilbydes fra Energinet.dk, tilfredsstillende. Herefter kan sagen indbringes for voldgift, og dersom man ikke finder deres afgørelse tilfredsstillende, kan afgørelsen ankes til en taksationskommission. Er man fortsat ikke tilfreds, kan
denne afgørelse ankes til Landsretten.
Sagens behandling ved voldgift og taksationskommission foregår uden omkostninger for lodsejeren. Bliver
sagen bragt for Landsretten, er det den, der taber sagen, der kommer til at bære alle omkostninger.
Omkostninger til sagkyndig bistand vil i alle tilfælde være en omkostning for den enkelte lodsejer.
Vi vil i Sydvestjysk Landboforening følge processen nøje og gøre vores yderste til, at de tab og gener vores
medlemmer bliver påført kompenseres på retfærdig vis.
Vi vil her i efteråret, indbyde de af vores medlemmer, som bliver berørt, til møde, hvor vi sammen søger
at lave en plan for arbejdet, der skal sikre, at alle får en fair behandling.
Har du behov for hjælp til indsendelse af bemærkninger til den foreslåede linjeføring, vil jeg foreslå, at du
kontakter Holger Bjørnskov, Tellus. Holger har kontor hos SAGRO i Esbjerg.
Mange går givet med overvejelser om, kan/skal jeg sælge, hvad får jeg i kompensation osv. – erstatningsspørgsmål vil først komme til forhandling i efteråret 2020
Gassen under vores marker
Vi har tidligere i Nyhedsbrev skrevet om Baltic Pipe. Vi har sammen med de landboorganisationer, der har
medlemmer, som bliver berørt, undersøgt lovligheden af etableringen og efterfølgende fået udarbejdet
nogle retningslinjer, der skal sikre de berørte lodsejere en ordentlig erstatning. Det er vores opfattelse, at
der fagligt og politisk for nuværende, er gjort det, der er muligt.
Vi er bekendt med, at en gruppe landmænd omkring Stenderup fortsat arbejder af et juridisk spor, for at få
etableringen kendt ugyldigt. Det er dog vores vurdering, at de politiske muligheder p.t. er udtømt. Det skal
dog ikke forhindre dig i at træffe en beslutning om, at gå med i en fælles sag sammen med disse Stenderup
landmænd.
Når der på et senere tidspunkt skal forhandles om erstatningen, har SAGRO og Tellus kompetente rådgivere, som har stort kendskab til beregning af erstatninger og juridiske forhold der skal skrives ind aftalerne.
Har du i øvrigt spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte politisk rådgiver Stine Bundgaard tlf.
40295885.

God dialog med Anders Kronborg – fødevarer- og dyrevelfærdsordfører
Ved det seneste valg til Folketinget, var der valg til Anders Kronborg,
Esbjerg. Han er senere blevet socialdemokratiets fødevarer og velfærdsordfører. For at sikre stor forståelse for vores erhverv, har vi aftalt at mødes med Anders Kronborg engang i kvartalet.
Vores første møde var hos Laust Bendix Jensen, Esbjerg.
Det gav anledning til en god snak om dyrevelfærd hos køer og kalve, og
en præsentation af den nyere teknologi i malkerobotter, forsuringsanlæg, automatiske fodringsanlæg og meget andet.
Sammen med Anders Harck, havde vi mulighed for at forklare landbrugets holdninger til emner som afvanding og klima, og endelig blev situationen omkring de problematiske nye veterinære kontrolregler for svinetransporter til udlandet.
Ved vores fremtidige møder med Anders Kronborg vil vi ved besøg tage udgangspunkt i vores daglige udfordringer, så denne viden kan blive brugt i hans rolle som ordfører og som medlem af Folketingets miljøog fødevareudvalg og i klima-, energi- og forsyningsudvalget.
Har du emner, som vi skal tage op, giv os da et kald.

Åbent Landbrug – her viste vi landbrugets hverdag
Søndag den 15. september var der tre af vores medlemmer – Laust Bendix Jensen,
Esbjerg, Frede Nørtoft, Ølgod og Kjærgaard Landbrugsskole, der havde besøg af
mere end 5.000 gæster. En stor tak til jer der åbnede jeres landbrug, som på bedste
vis var et godt billede af, hvad vi arbejder med i vores hverdag. Selv om der er lang
tid til september 2020 hører vi gerne fra dig, hvis du vil være vært ved Åbent Landbrug 2020.
Kommende arrangementer
I bestyrelsen er det besluttet at vi det næste år afholder 12 Kaffebordsmøder. I august og september har vi
haft møde med Jesper Frost, et lidt udvidet Kaffebordsmøde hos Thomas Høj i Nr. Nebel og tirsdag i denne
uge møde hos René Ditlevsen, Janderup, hvor temaet var transport af svin.
Den 22. oktober afholder vi i fællesskab med vores to seniorklubber møde i Esbjerg – se vedlagte invitation. Den 24. oktober holder vi Kaffebordsmøde hos Jesper Arnth i Ovtrup. Denne dag vil vi have fokus på
vandindvinding og Borings Nære Beskyttelses Områder – BNBO.
Interessemedlemmer bliver flyttet til aktivt medlemskab
Fra 1. januar bliver kontingentet til Landbrug & Fødevarer omlagt. På nuværende tidspunkt bliver kontingentet for aktive medlemmer fastsat ud fra den landbrugsmæssige omsætning. I den nye model vil det
være areal og dyrenheder, der vil danne grundlag for kontingentberegningen. Der vil som nu være et loft
over kontingentets størrelse.
Vi har p.t. nogle Interessemedlemmer, som kontingentmæssigt har været forkert placeret, da de driver et
aktivt landbrug (modtager EU tilskud). Med omlægning af kontingentet, vil disse medlemmer blive overflyttet til et Aktivt medlemskab.
I bestyrelsen har vi haft de første drøftelser om kontingentfastsættelse – vi vil bestræbe os på fortsat at
være en af landets billigste foreninger.
Dato tyranni og manglende sund fornuft
Endnu engang fik mange en udfordrende høst, da vejrguderne ikke var
med os, da kornet var modent. Mange var derfor ikke i stand til at få sået
de lovpligtige efterafgrøder inden den 20. august. Vi vil sammen med
Landbrug & Fødevarer arbejde på at få lavet nogle regler, der er til at arbejde med.

Ribe dyrskue – en fantastisk oplevelse
Mere end 8.000 gæstede vores dyrskue på engen ved Ribe. Vi
har en dejlig dyrskueplads, som de mange udstillere af dyr, landbrugsmaskiner og produkter gjorde til en helt fantastisk oplevelse at gæste. Tak til alle udstillere og de mange frivillige, som
igen i år var med til at skabe denne festdag.
Niels Laursen

