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13. Nyhedsbrev 
 

til DJ-repræsentanter i grønne råd og JKF-formænd 

 

Kære alle 

 

Dette nyhedsbrev er et kort et af slagsen: Først og fremmest info om kurser for jer i 1. 

kvartal; siden lidt løst og fast fra det politiske overdrev. 

 

1. Status f. Kursusplan 1. kvartal 2009 for JKF-formænd og repræsentanter i Grønne Råd samt 

præsentation af weekend-kurser i Viborg 

2. Sværere at ekspropriere 

3. Om sikring af grundvandet 

 

Ad. 1: 

 

Generelt: Mange JKF-formænd og grønne repræsentanter har givet udtryk for, at der simpelt 

hen er for langt at køre, hvis man som bosiddende i Nord- og Midtjylland skal køre til og fra 

Kalø seks gange for at deltage i de udbudte (aften)kurser her på stedet i forhandlingsteknik og 

i omgang med pressen. 

Det har også givet sig udslag på tilmeldingerne, som stort set er udeblevet til kurserne på 

Kalø. Derfor er disse kurser aflyst, og der tilbydes i stedet weekendkurser i samme emner i 

løbet af marts. Kurserne holdes i Viborg. Mere derom senere. 

 

Til kurserne i Middelfart og i Ringsted har tilmeldingerne været meget fine. Begge kurser i 

Middelfart (17. – 19. februar og 17. – 19. marts) er overtegnede - 27 og 25 tilmeldinger. Når 

det gælder kurserne i Ringsted, er kurset i forhandlingsteknik (3. – 5. marts) fuldtegnet - 20 

tilmeldinger. Til kurset i omgang med pressen (24. – 26. marts) er der foreløbig 12 tilmeldte, 

men der er jo også først deadline for tilmelding den 16. februar. 

Ergo gennemføres begge kurser i Middelfart og kurset i Ringsted i forhandlingsteknik! Hvad 

angår Ringsted-kurset i omgang med pressen håber jeg på de nødvendige otte ekstra 

tilmeldinger inden den 16. februar! 

 

Weekendkurserne i Viborg holdes begge på Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg. 

Kurserne starter fredag aften klokken 18.00 og slutter om søndagen klokken 13.00 (frokost 

klokken 12.00). Der er fuld forplejning og værelser til alle deltagere. Tid og emnerne fordeler 

sig således: 

Den 6. – 8. marts – Omgang med pressen 

Den 27. – 29. marts – Forhandlingsteknik. 

 

Tilmelding skal foregå skriftlig til undertegnede enten pr. brev eller pr. E-mail (Adresserne er: 

Johannes Rysgaard, Danmarks Jægerforbund Kalø, Molsvej 34, 8140 Rønde eller 

rys@jaegerne.dk) med tydelig angivelse af, hvilket kursus man ønsker at deltage i. 

Jeg bekræfter tilmeldingen umiddelbart efter modtagelse og oplyser ”bookingnummer” ved 

samme lejlighed. Jeg giver endelig besked om gennemførelse, når sidste tilmeldingsfrist er 

overskredet. Alle tilmeldinger bliver noteret i den rækkefølge, de er indgået, så i tilfælde af 

overtegning, bliver de første 20 tilmeldte til et kursus optaget. 

 

Tilmeldingsfrist for begge kurser i Viborg er onsdag, den 25. februar klokken 12.00. 

 

For god ordens skyld skal jeg understrege, at selv om weekendkurserne i Viborg er arrangeret 

på foranledning af henvendelser især fra JKF-fmd. og grønne rep. i Kreds 1, 2 og 3, udelukker 

dette ikke deltagere fra resten af landet. Alle er selvfølgelig velkomne! 

(Til allersidst: Jeg er ikke på kontoret i morgen, onsdag, og i overmorgen. Så I kan ikke regne 

med svar på evt. E-mail før på fredag). 
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Ad. 2: Sværere at ekspropriere 

 

Kommunerne skal have sværere ved at ekspropriere. De skal ikke længere kunne ekspropriere 

på grundlag en af kommuneplan – det skal først kunne ske, når der er udarbejdet lokalplan. 

Det fremgår af en ændring af planloven, som miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har haft i 

høring. 

Ændringen betyder, at kommunen i et byudviklingsprojekt skal vide præcist, hvad et område 

skal bruges til, før den kan ekspropriere det – i dag kan kommunen eksproprierer på baggrund 

af en kommuneplan, altså en overordnet ide. Det betyder, at grundejere principielt kan afvise 

en ekspropriation, fordi de i stedet kan vælge at opfylde kommunens lokalplan. Forenklet sagt: 

Hvis kommunen i en lokalplan vedtager, at der skal opføres butikker på en grundejers 

ejendom, kan grundejeren vælge at opføre en butik og dermed undgå ekspropriation. 

Lovforslaget medfører også, at erstatningerne ved ekspropriation skal beregnes på grundlag af 

det, som lokalplanen udlægger arealerne til, og ikke som en gennemsnitspris for landbrugsjord 

– som nu, når der eksproprieres til byudvikling på grundlag af en kommuneplan. 

Lovforslaget var i høring indtil 16. januar 2009. 

Læs udkastet til lovforslaget PDF 

Link til høringsportalen på borger.dk 

 

 

Ad. 3: Sejr for det danske grundvand 

 

EU har tilsluttet sig et dansk forslag, der gør det muligt at afvise brugen af pesticider, hvis et 

land mener, at pesticiderne vil være til skade for miljøet i det pågældende land. Dermed kan 

Danmark afvise brugen af pesticider, som kan skade grundvandet. Danmark er et af de få 

lande i EU, der drikker grundvand urenset. 

Med de nye regler bliver EU opdelt i tre zoner. Den nordiske består af: Danmark, Sverige, 

Finland og de baltiske lande. Landene i de enkelte zoner skal i princippet gensidigt anerkende 

alle de sprøjtemidler, der bliver godkendt inden for zonen. Men det danske forslag giver et land 

ret til at nægte at godkende brugen af konkrete sprøjtemidler, hvis landet har en begrundet 

formodning om, at produktet vil gøre skade på landets miljø og natur. 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Så mange var ordene for nu. 

 

Venlig hilsen 

 

Rys  

 


