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Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
– har bevilget et tilskud på i alt 450.000
kroner til forsøgsprojekter i landdistrikterne. Tilskuddet er givet til udvikling og
test af en telemedicinsk online »pilleautomat« på Bornholm, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.
Projektet har tidligere modtaget én million kroner fra Markedsmodningsfonden
samt 125.000 kroner fra Brdr. Larsens legat til finansiel støtte af det telemedicinske udviklingsprojekt.
Ny sundhedschef i regionskommunen,
Trine Dorow udtaler:
– Vi er glade for, at både ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter samt Markeds-
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modningsfonden og Brdr. Larsens legat
har tildelt Bornholm penge til et telemedicinsk projekt med fokus på borgernes
sundhed, øget selvhjulpethed via en mere
sikker, mere brugervenlig medicinhåndtering end der er i de løsninger vi råder
over i dag.
Udviklingen vil ske i et samarbejde
mellem borgere, sundhedspersonale fra
både Regionskommunen og Bornholms
Hospital, men også i samråd med Ældreråd, praktiserende læger og lokale apoteker. Vi har en forhåbning om at finde
bornholmske producenter som kan være
med i udviklingen og gerne byder ind på
produktionen af selve pilleautomaten ef-

ter test her på øen og i andre forsøgskommuner.
Formålet med projektet er at øge borgernes sundhed og livskvalitet gennem
korrekt medicinhåndtering på en tryg og
brugervenlig måde i eget hjem, forbedre
opsamling af patientinformationer i sundhedssystemet og mindske medicinspild til
gavn for borgerne. Udviklingen af en telemedicinsk intelligent online pilleautomat
skal løftes i et tæt samarbejde baseret på
samudvikling og samproduktion mellem
Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, KMD Health Care og MedicPen AB.
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Bornholm
Efter lovændring om landbrugspolitikken:

Mere vækst, færre randzoner
landbrug
Af Torben Østergaard Møller
Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Indbrud på Rønne Theater
Bornholms Politi modtog torsdag formiddag en anmeldelse af et indbrud på Rønne Theater.
– Der er tilsyneladende ikke stjålet noget, men man
har brudt en dør til et kontor og et skab op og rodet
tingene godt igennem, siger vagtchefen ved politiet.
Gerningsmændene er komme ind gennem et opbrudt vindue i gårdhaven.
tøm

Plads til unge på landet
De unge i landdistrikterne mangler plads til og mulighed for at være ung på landet. Det viser en ny rapport
som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fået
udarbejdet. Rapporten peger også på mulighederne
for at skabe bedre rammer for et ungdomsliv uden for
byerne. Rapporten fremlægges på Landdistriktskonferencen den 2.-3. april.
Det fremgår af en pressemeddelelse, at byernes mylder af mennesker, de mange butikker, gå-ud-stederne,
og ikke mindst muligheden for at slippe væk fra de
voksnes overvågning trækker i de unge i landdistrikterne. Det viser rapporten »Unge i landdistrikter og
yderområder«, som Center for Ungdomsforskning
ved Aalborg Universitet i København har lavet på vegne af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De
unge fortæller, at livet på landet har givet dem et dejligt børneliv og ser for sig, at de en dag kan vende tilbage for at give deres egne børn et godt børneliv. Men
midt i teenageårene trækker byerne – ikke mindst på
grund af de mange fristeder, hvor de unge kan prøve
sig selv af og udvikle sig på egne præmisser. Selv om
der eksempelvis er gode sportsfaciliteter i lokalområderne på landet, så oplever de unge, at de falder igennem i de tilbud, og de savner mere ungdomsprægede
tilbud, som er rettet mod netop dem.
– De sidste år, inden de unge bliver rigtig voksne, er
vigtige, for det er her, de folder sig rigtigt ud som selvstændige individer og finder deres egne ben som voksne.
Derfor er det også vigtigt, at der er gode rammer for et
ungdomsliv, hvor den udvikling kan finde sted, skriver
Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.
Rapporten opstiller en række pejlemærker for, hvor
kommunerne kan øge fortåelsen for de unges ønsker
og behov for et ungdomsliv på landet. De handler dels
om at skabe bedre rammer for aktiviteter for de unge,
men de handler også om at tage de unge med på råd.
De unge føler sig til dels overset og vil gerne høres i
sager, som har betydning for dem.
– Alle skal opleve, at der er plads til dem i landdistrikterne. Derfor vil jeg opfordre kommunerne til at
tage rapportens pejlemærker for et bedre ungdomsliv
med, når de udarbejder strategier for landdistrikterne,
skriver Carsten Hansen.

Pejlemærkerne
Pejlemærkerne beskrives på følgende måde:
Pejlemærke 1 – Inklusion: Tag de unge med på råd,
når der træffes beslutninger, som vedrører dem, eventuelt nedsæt et ungeråd. Sæt gang i aktiviteter, hvor
unge, voksne, gamle i lokalområdet laver nogle ting i
fællesskab.
Pejlemærke 2 – Fristeder: Undersøg hvor de unge
hænger ud til hverdag og fest, og om de unge mangler
et sted at være. Overvej eventuelt at etablere et ungdomshus eller en ungdomsfestival, der kan fungere
som fristeder.
Pejlemærke 3 – Gentænk eksisterende tilbud: Gentænk de eksisterende ungetilbud – klubben, sportsfaciliteter – så de også tilpasses de 15-18-årige. Overvej
om biblioteket kan gentænkes, så det i højere grad opleves som relevant for de unge.
Pejlemærke 4 – Lokale synergier: Tænk på tværs af
lokalområder og skab nye sammenhænge, hvor de unge kan møde unge fra nabobyer – for eksempel filmmaraton med overnatning, så de unge kan lære hinanden at kende. Lav aktiviteter i samarbejde med klubber, idrætsforeninger osv. i nabobyerne.
Pejlemærke 5 – Transport: Udbyg den kollektive
trafik, især når sociale og familiemæssige forhold begrænser forældrekørsel. Udbyg infrastruktur omkring
de unges egne transportmuligheder, for eksempel i
form af cykelstier.
Pejlemærke 6 – Boligmasse: Overvej muligheden
for at bygge ungdomsboliger eller andet byggeri tilpasset unges behov. Overvej muligheden for at tilpasse den eksisterende boligmasse et ungebehov.
Pejlemærke 7 – Landdistrikt/yderområde: Lokalområder i landdistrikter behøver kun i ringe grad at
imødekomme de unges behov for bymæssige faciliteter og muligheder, men skal i stedet sikre adgangen til
byen. Lokalområderne i yderområderne forventes i
højere grad at dække de unges behov for bymæssige
faciliteter og muligheder.
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– Et bredt flertal i Folketinget kommer
landbruget til undsætning og ophæver
halvdelen af randzonerne, skriver Miljøministeriet på sin hjemmeside, hvor
det også oplyses, at det sker efter massive problemer med at udpege og administrere randzonerne, som blev oprettet i 2012.
Det har ikke være muligt torsdag
formiddag at få en kommentar fra formanden for Bornholms Landbrug,
Lars-Ole Hjorth-Larsen, men til TV2/
Bornholm siger han:
– På Bornholm har vi relativt mange
randzoner, og derfor vil det alt andet
lige betyde en hel del på Bornholm. Det
er klart, at hvis en landmand har en 10
hektar med randzoner, og han nu får de
fem hektar tilbage i driften, så får han
jo en indtjening på de fem hektar.
Bag ændringen af loven, som er led i
en vækstaftale for fødevareerhvervet,
står regeringen, Liberal Alliance, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti.
– Randzoneloven bliver ændret, så
de fremover kun skal lægges på 25.000
ha landbrugsjord, skriver ministeriet
og fortsætter:
– Det sker som en del af den vækstplan for fødevarer, som regeringen i
dag (onsdag, red.) blev enige om, sammen med flere oppositionspartier. Ændringen kommer, fordi loven har været
for svær at administrere, siger fødevareminister Dan Jørgensen.
– Det er vigtigt, at vi fastholder den
gode miljøindsats, og samtidig skal
landbruget have så smidige arbejdsvilkår som muligt. Det har jeg sagt fra den
dag, jeg satte mig i ministerstolen, og
derfor nytter det ikke at have en administrativ klods om benet, som dele af
randzoneloven har været. Selv ude i
marken har der været tilfælde, hvor
hverken landmændene eller Fødevareministeriets egne kontrollører har kun-
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Regeringen afskaffer cirka halvdelen af randzonerne. Arkivfoto: Torben Christensen/Scanpix

net afgøre, hvor der skulle være randzoner, og det kan vi ikke leve med, siger Dan Jørgensen.
Fra og med 1. august i år skal landbruget kun udlægge de 10 meter brede
randzoner ved vandløb, som i forvejen
er udpeget i andre love. Det er primært
vandløb, hvor der i dag er krav om de
såkaldte to meter-bræmmer.
– Randzoner er stadig et af de bedste
redskaber til at få bedre miljø, natur og
klima på samme tid, og det er også derfor, vi holder fast i dem, der hvor de giver mening. Det er vigtigt, vi holder
fast i en balance mellem gode mulighe-

der for erhvervet og en bæredygtig miljøpolitik, siger Dan Jørgensen.

Dårlig idé
Enhedslisten mener, at halveringen de
omstridte randzoneområder er en særdeles dårlig idé:
– Halveringen af randzonerne betyder en markant svækkelse af indsatsen
for at sikre rent drikkevand, udtaler fødevare- og miljøordfører for Enhedslisten, Per Clausen, ifølge BNB.
Dansk Folkeparti ønsker at bruge de
penge, der bliver sparet i kompensati-

on til landmændene for ophævede
randzoner, til at udføre målinger over
den faktiske udledning af kvælstof fra
landbruget. Partiet fik målingerne indskrevet i aftalen om vækstplanen, men
finansieringen af målingerne er endnu
ikke er på plads.
– Der vil vi foreslå, at vi bruger de
her 30 millioner kroner til at komme
ud og få sat noget målegrej op, så vi ikke får lavet et kort over robuste og sårbare jorde, som kun bliver lavet på et
skrivebord, men på nogle faktiske målinger, siger fødevareordfører René
Christensen (DF) ifølge BNB.

Jørgen Butzbach slår koldt vand i blodet
landbrug
Af Torben Østergaard Møller

– Jeg synes, at man skal passe på ikke at slå automatpiloten til, siger
Jørgen Butzbach, formand for Danmarks
Naturfredningsforening
Bornholm om halveringen af de
hidtil 50.000 ha landbrugsjord, der
har været udlagt som randzoner.
– Det synes jeg måske, at vores
hovedforening har gjort. Den har jo
udtrykt, at det var forfærdeligt, at
regeringen render fra sit ansvar, og
at det er et stort tilbageskridt for
miljøet. Det kan også godt være, at
det er det, men det kan være svært
at bedømme, for det var jo sådan, at
der var mange fejl i det kortmateriale, som blev udsendt i forbindelse
med, at randzonerne blev indført i
2012. Og det kan jeg godt forstå, at

landbruget har brokket sig over.
Der var oplagte fejl, hvilket man
også har indrømmet, for eksempel
var der vandløb, som slet ikke eksisterede mere, som man havde lagt
randzoner ud ved.
– Det, jeg kan være bekymret for
nu, er, at det ligefrem er halvdelen
af zonerne, der bliver sløjfet, det synes jeg lyder meget, meget voldsomt. Men før vi får et mere detaljeret indblik i, hvor det er, tør jeg ikke melde lige så kraftigt ud, som
vores hovedforening. Det kan sgu
godt være, at den er gal, og at det er
et kæmpe tilbageskridt, men jeg tør
endnu ikke konkludere, om det er
tilfældet, siger Jørgen Butzbach.

Randzoneloven
• 1. september 2012 trådte
randzoneloven i kraft. Den
forbyder landmænd at dyrke
jorden tæt på vandløb, åer og
større søer.
• Randzonerne betyder, at landmanden hverken må gøde eller bruge sprøjtegift i et bælte
på 10 meter langs vandløb
og søer. De nye regler førte til
etablering af 50.000 hektar
randzoner.
• Zonerne skal skåne naturen
for 2.550 ton kvælstof og 160
ton fosfor årligt – til gavn for
den biologiske mangfoldighed af dyr og planter og for
rent drikkevand uden rester af
pesticider i.
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DF vil ud til landmændene og måle kvælstof
randzoner
Af Michael Ørtz Christiansen, BNB

Hvor meget kvælstof kommer der reelt ud i
de vandløb og åer, der ligger klods op af landmændenes marker?
Det vil Dansk Folkeparti gerne vide, og
partiet vil bruge de penge, der bliver sparet i
kompensation til landmændene til formålet.
Første del fik Dansk Folkeparti onsdag indskrevet i aftalen om en vækstplan for fødevareerhvervet, som blandt andet betyder, at
området med randzoner bliver halveret. Fi-

nansieringen af målingerne er endnu ikke er
på plads.
– Vi fik indskrevet i den aftale, vi lavede i
går, at vi også skal ud og måle fysisk ude på
stederne, og der vil vi foreslå, at vi bruger de
her 30 millioner kroner til at komme ud og få
sat noget målegrej op, så vi ikke får lavet et
kort over robuste og sårbare jorde, som kun
bliver lavet på et skrivebord, men på nogle
faktiske målinger, siger fødevareordfører René Christensen (DF) og understreger:
– Det er fair over for erhvervet rent faktisk
at gå ud og måle på det og ikke kun sidde
inde på et kontor og gøre det.
Han pointerer, at flere landmænd har for-

holdt sig kritisk til, om der nu også blev ledt
så meget kvælstof ud, som målinger har vist,
men den diskussion har politikerne ikke haft
mulighed for at tage.
– Derfor er det vigtigt, at staten også går ud
og foretager de her målinger i fuldskalaforsøg
nogle steder, siger René Christensen.
Fødevareordføreren forventer, at nye lokale målinger vil give kritikerne ret i, at der ikke er helt så meget kvælstofudledning, som
de mest negative prognoser har vist.
– Vi forventer, at vi vil få en positiv tilbagemelding på, at der måske ikke er lige så meget kvælstofudledning, som man har regnet
sig frem til på skrivebordene. Hvis det mod-

satte skulle vise sig, så har vi en anden situation, og så skal vi se på, hvordan vi håndterer
det,« siger René Christensen.
Regeringen indgik onsdag en aftale med de
fire borgerlige partier om en vækstplan for
fødevareerhvervet. Det mest opsigtsvækkende i aftalen var, at området med randzoner
bliver reduceret fra 50.000 hektar til 25.000
hektar.
Det betyder, at der ikke skal gives lige så
meget i kompensation til landmændene. Det
er den manglende kompensation på cirka 30
millioner kroner, som Dansk Folkeparti vil
bruge til målingerne.

