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Kære medlem og bidragsyder
En stor tak til alle jer der deltog i mødet på Sabro Kro onsdag den 3. juli. Det var en rigtig dejlig aften med
masser af opbakning fra jer.
Det gav bestyrelsen tiltro til, at der er opbakning blandt landmænd til at gå videre med stævning af staten i
forhold til de forbud imod pesticid anvendelse i indvindingsområderne, som kommunerne er i gang med
mange steder rundt i landet. Sagen i Beder, hvor Kommunen har fået medhold i Miljø-og
Naturklagenævnet, giver andre kommuner blod på tanden. Heldigvis har Landbrug og Fødevarer valgt at
køre en retssag imod Miljø og Naturklagenævnets afgørelse.
Vores forening vil stævne staten for lovligheden af den uddelegering staten har givet til kommunerne.
De der var med i Sabro hørte dels om det faglige og dels om det juridiske grundlag, der vil blive lagt til
grund for denne stævning.
Vi planlægger at holde aftenmøder andre steder i landet. Formålet hermed at fortælle landmænd, hvordan
landbrugets rettigheder i den grad bliver trådt under fode. Vi vil orientere om, hvordan vi mener dette kan
imødegås. Formålet med møderne er at samle bidrag ind til stævningen og hele retssagen.
Landbruget kommer til at betale
Selvom du ikke som landmand umiddelbart har arealer i indsatsområder, kan det hurtigt ske, idet ca. 40%
af landbrugsarealet er udpeget som drikkevands følsomt område. Samtidig er det værd at huske at
landbrug, skovbrug og fiskeri står 34,67% af vandforbruget. Industrien 26,86%. Forsyningsvirksomheder
kun 5,64%. Det betyder altså at det i høj grad bliver landbruget og industrien der kommer til at betale
omkostningerne ved pesticid forbuddet via vandforbruget. Især husdyrproduktionen vil blive ramt. Mange
dobbelt fordi de ligesom mange planteavlere mister retten til at anvende pesticider på betydelige arealer.

Vi håber at rigtig mange landmænd vil betale til denne retssag, som vi går i gang med.
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Bidraget bliver delt op på følgende vis
Areal der bliver ramt af indsatsplaner:
Areal 0-5 ha: 2500kr. Dvs. bidraget for de af jer der pt. ikke direkte er ramt udgør 2500 kr. + moms
Areal 5 - 10 ha: 4000kr.
Areal 10 – 15 ha: 6000 kr.
Areal 15-20 ha: 8000 kr.
Areal >20 ha: 12000 kr.
Hvis du bidrager til sagen bliver du samtidig medlem af foreningen. De af jer der allerede har betalt, til den
indstilling= juridiske grundlag der er gået forud for selve stævningen, skal naturligvis ikke betale igen
ligesom i automatisk er medlem af foreningen i år.
Når i har meldt tilbage til Bente Andersen på bea@plantekonsulenten.dk eller på 40229611 i forhold til
hvor stort jeres bidrag er vil i få tilsendt en faktura fra Sønderby legal med følgende faktura tekst:
Vedr. indsatsplaner- Stævning
Honorar for rådgivning vedrørende virksomhedens fremtidige pesticid anvendelse på landbrugsarealer.
Vi forventer at beløbet er fradragsberettiget, men vi kan ikke garantere det.

Med venlig hilsen
Formand for foreningen Ulrik Lunden & sekretær Bente Andersen

