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Arealer vokser stadig ind i § 3 beskyttelse 
Som lovgivningen er i dag, skal engarealer jævnligt lægges om (mindst hvert 5-6 år), hvis du 
ønsker at opretholde den fulde dyrkningsret. 
Hvis du har arealer, som ikke har været omlagt i flere år (7-10 år), er det vigtigt at få undersøgt, 
om arealet allerede er vokset ind i § 3 beskyttelse. 
Er det det, må man ikke foretage tilstandsændringer på arealet. Man må dog opretholde hidtidig 
praksis (afgræsning, slåning, gødskning eller hvad man har praktiseret de seneste 10 år).  
Man kan undersøge, om arealet allerede er tegnet ind på kort (www.arealinfo.dk).  
Hvis arealet ikke har været omlagt i 7–10 år, skal du spørge kommunen, inden du pløjer eller 
harver, for ikke at få en uoverensstemmelsessag, som kan medføre, at du bliver pålagt at føre 
arealet tilbage til oprindelig tilstand. 
Der er i forbindelse med Naturpakken et arbejde i gang omkring erstatningsnatur og ændrede 
regler omkring § 3 beskyttelse. Det bliver forhåbentlig således i fremtiden, at man ikke skal straffes 
for at gøre noget godt for naturen. 
 
  

Justering af Natura 2000 områder 

Hvis du har jord, der ligger i Natura 2000 områder og synes placeringen er uhensigtsmæssig, 
kommer Natura 2000 områder i høring ultimo september. SAGRO’s miljøafdeling vil informere om 
det, så snart det kommer i høring. 
  

Nationalpark Skjern Å 

Skjern Å Nationalpark er begyndt at spire igen – som vi hører, vil det være helt frivilligt, om man vil 
være en del af Nationalparken. Vi ved fra sidste gang, hvor der var planer for Skjern Å, at 
interessen for at være med varierede meget - også blandt lodsejerne. Vores holdning er, at man 
skal være opmærksom på, hvad man tilslutter sig i forhold til, hvordan ens ejendomsret vil være 
fremadrettet. 
Grundlæggende er det op til samfundet at finde løsninger, hvis de ønsker at bruge jorden til andet 
formål, end hvad lodsejer ønsker. Vi vil fra landboforeningen følge udviklingen i den kommende 
tid.  
  

To markante kvinder gæstede Herning 

Mandag aften i sidste uge havde vi besøg af Karen Hækkerup og Inger Støjberg. Godt 150 
medlemmer og ledsagere fik en fantastisk aften, hvor vi hørte om deres vej til den position, de har 
i dag. Efter sådan en aften er det min oplevelse, at Karen Hækkerup sammen med L&F gør et 
godt stykke arbejde for at sikre os fornuftige produktionsvilkår. 
 
Inger Støjberg, som jo har haft en opvækst med 
røde køer i Salling, viste også denne aften, at 
hun har modet til at sige tingene ligeud – og kan 
hun finde et flertal i Folketinget, vil der ske 
opstramninger omkring immigration. En fornøjelig 
og lærerig aften, hvor vi var flere der gik hjem 
med en overbevisning og, at disse to kvinder ikke 
er uden evner! 
 
                    … og så blev det tid til et par selfie 

http://www.arealinfo.dk/


 

 

Kom til valgaften den 3. oktober 

Sammen med Erhvervsrådet i Herning–Ikast arrangerer vi valgaften på KMC i Brande. Denne 
aften har vi fået spidskandidaterne fra de to kommuner til at debattere erhvervsspørgsmål, som vil 
være en del af den kommunale dagsorden. Vi glæder os til at se mange af jer denne aften – se 
vedlagte invitation. 
  

Åbent Landbrug – det er nu på søndag 

Vi håber at se mange af jer til Åbent Landbrug på søndag den 17. september fra kl. 10.00 – 16.00 
hos Dorit Jacobsen og Jakob Sørensen, Trehøjevej 18, Merrild, 7480 Vildbjerg. 
Her drives en moderne svineproduktion med 720 søer og salg af 30 kg. grise. 
Det vil være helt fint, hvis du/I inviterer venner og bekendte med, som til dagligt ikke beskæftiger 
sig med landbrug. Selv at opleve et landbrug giver ofte et noget mere nuanceret syn på erhvervet, 
end det pressen til tider ønsker at tegne. Vi ses! 
 

        
 
Tag naboen med til Åbent Landbrug  Stor spørgelyst ved Kaffebordet i Sinding                                     
 
Kaffebordsmøde med Lars Krarup 

I dag, onsdag havde vi indbudt Borgmester Lars Krarup til Kaffebordsmøde hos familien Søe 
Nørgård i Sinding.  På mødet var der en god dialog om kommunens muligheder for at medvirke til 
at sikre en smidig integration af udenlandsk arbejdskraft, kortlægning af jorddiger, sagsbehandling 
– specielt sagsbehandlingstider, oprensning af vandløb samt landbrugets betaling for drikkevand 
og vand der bruges i produktionen. Vi som deltagere oplevede en meget imødekommende 
borgmester og Teknisk direktør. Enkelte af de 25 deltagere havde konkrete sager med, som blev 
overleveret. Fra borgmesteren var der en opfordring til, at oplever vi som landmænd langsommelig 
eller forkerte afgørelser i kommunen, at man da henvender sig til kommunalpolitikerne – dermed 
ikke tilsagn om, at en sag løses som vi ønsker det, men der vil blive reageret på henvendelsen. 
 
  
  
  
Karsten Willumsen  
 


