Temadag om landbrugspakkens indvirkning på indsatsplanerne
Præsentation af scenarieberegninger på www.ctzoom.dk og oplæg om indsatsplanlægning og
udfordringer i den nye arealregulering
Torsdag d. 26. maj afholder ConTerra temadag om landbrugspakkes indflydelse på indsatsplanlægningen.
Mødested: Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele
Mødetid: Torsdag d. 26. maj 2016, kl. 9:30‐14:30 Forplejning: 750 kr./person
Formålet med temadagen er, at få diskuteret landbrugspakkens indflydelse på indsatsplanlægningen i landets
kommuner og kigge nærmere på de udfordringer og muligheder, der venter i den fremadrettede
indsatsplanlægning i kommunerne.
I Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra 2013 var en af anbefalingerne, at en målrettet arealregulering
implementeres. Miljøstyrelsen er i gang med at udvikle modellen for en mere målrettet arealregulering, men
modellen er endnu ikke på plads. Mens vi venter, har ConTerra udviklet et modul i nitratudvasknings-løsningen
på www.ctzoom.dk. I dette modul udarbejdes scenarieberegninger for brugervalgte områder, der viser
miljøkonsekvenser af øgede gødningsnormer. Eksempler præsenteres på mødet.
I løbet af dagen vil Viborg Kommune berette om indsatsplanlægningen i kommunen og Aarhus Kommune vil
fortælle om de erfaringer, de har gjort i forbindelse med indsendelse af høringssvar ved vedtagelsen af
landbrugspakken.
Planteavlskonsulent Børge Olesen fra LMO kommer og fortæller om landbrugets forventninger til en mere
målrettet regulering og ageren ift. de nye gødningsnormer og grundvandsbeskyttelsen.
Endvidere har vi inviteret Peter Henneby fra Naturstyrelsen, der vil fortælle om grundvandskortlægning og
indsatsplanlægning.
Dagens program opdateres på vores hjemmeside www.conterra.dk under fanen nyheder.
Program:
9:30 Modtagelse og kaffe
9:45 Velkomst og præsentation
10:00 Kort orientering om relevante bestemmelser i Landbrugspakken
10:20 Scenarieberegninger af miljøkonsekvenser af øgede gødningsnormer - ConTerra
10:50 Pause
11:00 Høringssvar og medieomtale i forbindelse med vedtagelsen af landbrugspakken – Aarhus Kommune
11:30 Frokost
12:20 Indsatsplanlægningen i Viborg Kommune
12:50 Hvordan forventes landmanden at agere ift. den nye regulering? – Børge Olesen LMO
13:15 Kaffe og kage
13:40 Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning – Peter Henneby, Naturstyrelsen Aalborg
14:05 Spørgsmål til NaturErhverv
14:20 Afrunding.
14:30 Slut for i dag
Tilmelding kan ske ved henvendelse til ctjas@conterra.dk senest 23. maj 2016. Ved tilmelding angives
navn/navne og kommunens EAN-nr.

