Dagsorden til Landbrugsrådsmøde
Tirsdag den 17. november 2014 kl 9.00 i lokale C3.14
1) Kaffe og rundstykker

2) Velkomst og præsentation

3) Beskæring af bevoksning langs veje
Vedhæftet oplæg fra Keld Bruun Hansen.
Der er i år sendt brev ud i foråret og efter høst til lodsejere om beskæring af træer langs
vejen.

4) Status på vandløbsvedligeholdelse
Vedhæftet oplæg fra Søren Brandt. I det nye udbud tænkes træbeskæring langs vandløb
ind. Hvis lodsejeren selv vil fjerne væltede træer i vandløbene, så kan det afklares med et
tlf-opkald til kommunen.
Skarv bekæmpes i langs Skjern Å.
Der kommer en opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen. Generelt oplever Heden
og Fjorden færre henvendelser vedr. vandløbsvedligeholdelse.
Sidste side i oplægget viser videoen, som vi desværre ikke havde lyd på.

5) Markvanding – Geus-rapporten og nyt administrationsgrundlag
Lotta orienterede om nyt administrationsgrundlag.
Kjeld Nørgaard gennemgik Geus-rapporten. (vedhæftet)

6) Rottebekæmpelse
Der kommer kampagne om rottebekæmpelse på landbrugsejendomme i 2016.
Rottebekæmpelsen skal i nyt udbud.

7) Pause 10.45

8) Kontrol af møddingsplads – Kampagnen for 2015
Vedhæftet oplæg fra Christina Petersen.
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9) Kontinuitet
Vedhæftet oplæg fra Christina Petersen. Der er forsat mange uafklarede spørgsmål
vedrørende delvis kontinuitetsbrud.
Udtalelse fra Jurist Sten Dahl:
Jeg mener slet ikke kommunen skal foretage sig noget ved kontinuitetsbrud, Husdyrbrugslovens § 33 siger
jo, at der i en tilladelse efter §§ 10 og 11 skal fastsættes en frist for udnyttelse af tilladelsen, og hvis fristen
overskrides bortfalder tilladelsen. Derudover siger § 33 at tilladelser efter loven i øvrigt bortfalder helt eller
delvist efter 3 års manglende udnyttelse (delvist bortfald for den del der ikke udnyttes). Efter noterne i Karnov
bortfalder tilladelsen af sig selv også uden tilsynsmyndighedens (vores) afgørelse, og at drift efter udløb kan
være strafbar efter §91.

Det vi således skal gøre er alene at påtale ulovlig udnyttelse efter udløb, men vi skal ikke træffe afgørelse om
selve udløbet.

Der er derfor ikke nogen der kommer efter os, hvis vi ikke inddrager uudnyttede tilladelser, for det skal vi slet
ikke.

Der er derimod nogen som kan komme efter os, hvis vi ser igennem fingre med, at der er drift efter udløbet af
en given tilladelse. Hvis vi bliver opmærksomme på et ulovligt forhold kender i jo selv proceduren efter lovens
kapitel 6 med høring og påbud osv. I § 67 er der en bestemmelse om, at Miljøministeren kan pålægge os at
tage bestemte sager op, hvilket kunne ske, hvis vi "overser" kontinuitetsbrud.

Ellers er der jo også kapitel 7 og klage og søgsmål. Her ser jeg en af miljøorganisationerne som den mest
sandsynlige klager.

Det blev aftalt, at Herning Kommune og Heden og Fjorden sammen vil forsøge at afklare
nogle af spørgsmålene og uklarhederne om delvis kontinuitetsbrud, inden de bliver
aktuelle på tilsyn.

10) Evt og næste møde kl 11.30
Der holdes fortsat 2 møder om året. Næste møde afholdes i Birk Centerpark den 31. maj
2016 kl 9 – 12 med efterfølgende frokost.

11) Frokost
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