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Referat af møde om indsatsplan StautrupÅbo, onsdag 11. december
2013.
Tilstede :

Susanne Østerby, LMO
Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune (Ref.)

Dagsorden:
1. Beregning af kvælstofudvaskning
Bilag: kort over beregnet udvaskning 2010 og 2011)
2. Øvrige indsatser, herunder sprøjtemidler
Bilag: kort over sårbare områder)
3. Drøftelse af orientering af lodsejere
Bilag: udkast til brev til lodsejere
Referat
Ad 1 og 2.
Nitrat og øvrige indsatser, herunder sprøjtemidler
NCP gennemgik resultaterne af beregningerne af kvælstofudvaskning i indsatsområde StautrupÅbo. Beregningerne er gennemført med CTZoom med
usikkerhedsberegninger. Konklusionen er, at der ikke umiddelbart er behov
for en aktiv indsats i planen for nedbringelse af nitratudvaskningen. I et par
af deloplandene er der store forskelle mellem udvaskningsniveauerne for
2010 og 2011. NCP undersøger årsagerne hertil sammen med Conterra.
SØ bemærkede, at det er vigtigt at beskrive for ansøgere om udvidelse af
husdybrug, hvordan sagsbehandling (beregninger med FARM-N efter husdyrbrugloven) og indsatsplanen (beregninger med CTZoom) hænger sammen. Det skal således så vidt muligt være klart i forbindelse med sagsbehandlingen, hvad indsatsplanen kan betyde for ansøgeren.
Med hensyn til indsatsen overfor pesticider gjorde SØ opmærksom på, at
landbruget ikke er enig med kommunen om nødvendigheden af indsatsen.
SØ lagde vægt på, at det er vigtigt at tænke over tidshorisonten for, hvornår
indsatserne over for pesticider skal ske, da lodsejerne er i forskellige faser i
livs- og investeringsforløb.
SØ ønskede nærmere beskrevet, om der kan være økonomisk hjælp til rådgivning i forbindelse med erstatningsberegninger. og andre beregninger,
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som der kan blive behov for i forbindelse med pålæg om pesticidfri dyrkning.
Det kunne fx være økonomisk hjælp til afgivelse af høringssvar. Spørgsmålet er aktuelt i forbindelse med både frivillige aftaler og pålæg efter § 26a.
NCP undersøger dette i sammenhæng med dels de frivillige aftaler med
VPU, dels pålæg som kommunen meddeler.
Ad 3.
Brev til lodsejere om forhøring.
SØ havde især følgende kommentarer til brevet:
I brevet bør der skrives mere om, hvordan lodsejerne bliver berørt og hvilke
muligheder, der er for at indrette sig efter aftale/pålæg, herunder jordfordeling, skovrejsning og evt. opkøb af ejendom.
Selve processen og hvordan den enkelte landmænd indgår heri bør beskrives bedre.
Det bør stå klarere i brevet, hvilke forhold lodsejeren kan svare på og kommentere, og hvilke, som ligger fast (fx afgrænsningen af sårbare områder).
SØ har overvejet at sende brev ud til de lodsejere som kommunen kontakter, for at give lodsejerne mulighed for at søge rådgivningshjælp. Udsendelse af brev med tilbud om hjælp til høringssvar for de berørte vil kun ske,
såfremt landbrugets organisationer finder at det er en god ide og såfremt det
giver mening at fremsende høringssvar, jf. lodsejernes mulighed for at få
indflydelse på planen.

Med venlig hilsen

Niels Cajus Pedersen

13. december 2013
Side 2 af 2

