Lad os værne om landbruget!
Af: Kent Falkenvig (V), Vildbjerg
Nogle gange skal man gøre det, som man er god til.
Nogle gange skal man pleje, forfine og udvikle de ting, som man i forvejen mestrer.
I Herning kommune er vi gode til rigtig mange ting, og en af dem er et godt, sundt og
velfungerende landbrug.
Det skal vi passe på.
Jeg har ikke en dyt forstand på landbrug, men jeg anerkender landbrugets store betydning for
vor kommune og vort land.
Derfor bør vi politisk og administrativt lægge os i selen for at minimere alle de barrierer, som vi
overhovedet kan.
Det er bl. a. min opgave som medlem af Byrådet og Teknik- og Miljøudvalget.
I Herning Kommune er vi pænt kvikke til at behandle landbrugets ansøgninger. Men hvad
nytter det, hvis vore afgørelser kan ankes i en uendelighed. Og at sagsbehandlingstiden i det
system er lang.
Vi forsøger – politisk og administrativt – at imødekomme landbrugets behov. Vores tilgang er
at vejlede om, hvordan tingene kan lade sig gøre; frem for at fortælle, at det – ifølge love,
bekendtgørelser og afgørelser – ikke kan lade sig gøre.
I Herning Kommune bliver vi bedre og bedre til at sikre, at vandløbene har en sådan karakter,
at vandet kan ledes væk fra markerne. Det er endnu ikke optimalt alle steder, men vi arbejder
på det.
Vi har forbedret landmændenes muligheder for markvanding.
Vi arbejder på – gennem oplysning i skolerne – at sikre tilgangen til landbrugserhvervet.
Vi lægger os i selen for, at skaffe den nødvendige arbejdskraft, når der er behov for det.
Vi kan sikkert gøre meget mere; men mon ikke de berørte parter, nok skal give os et praj om
det i pågældende tilfælde.
Min konklusion er, at vi ikke må tage dansk landbrug som en selvfølge. Vi skal værne om det.

