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Netværk i det åbne land
Der blev gjort opmærksom på de problemer, der er med bredbåndsopkobling rundt
omkring på de gårde, der ligger langt væk fra TDC’s centraler.
Anders P. og Johannes E. orienterede om, at Byrådet har afsat et beløb til etablering af
bredbånd i kommunen, således at ”cirkelforbindelsen” Gandrup – Ulsted – Hou – Hals –
Gandrup kan lukkes. Ligeledes er vi deltager i Region Aalborg Samarbejdet,
koordineringen af det overordnede bredbåndnet foregår i dette regi. Der vil i det nye år
blive afholdt licitation for at finde en udbyder til opgaven.
Problematikken set fra landmandens plads vil blive taget op i dette fora.
Vedligeholdelse af vejgrøfter
Der blev gjort opmærksom på de problemer, der opstår, når de nuværende store
landbrugsmaskiner skal benytte de forholdsvis smalle overkørsler ved grøfter; ødelagte
rør, nedskredne sider og stoppede vejgrøfter.
Det vil normalt ikke være et problem for landmanden at få tilladelse til at udvide en
bestående overkørsel. Hals Kommune skal give tilladelse, bl.a. for at sikre at udvidelsen
foregår korrekt.
På samme måde skal der søges ved kommunen, hvis der ønskes etableret en ny
overkørsel. Udover at sikre at etableringen foregår korrekt, skal vi ligeledes give tilladelse
som vejmyndighed, dvs. vi skal sikre det foregår forsvarligt.
Vedr. private vandløb: opgaven kan løses af Materielgården på regning.
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Indsatsplaner vedrørende vandløb – lokale vandværker
I Hals Kommune er der ikke sket noget siden sidste år.
De problemer, der opstår for landmænd indenfor områder med drikkevandsinteresser,
særlig i områder, hvor forekomsten ikke var kortlagt endnu, blev drøftet. I disse områder
pålægges landmanden begrænsninger, måske på et alt for stort areal. Hals Kommune
blev opfordret til at drøfte problematikken, da igangværende VVM-sag giver problemer.
Hals Kommune holder møde med vandværkerne i begyndelsen af det nye år, hvor
indsatsplaner vil blive drøftet. Vi håber på en afklaring eller tidsplan fra amtet inden mødet.
Martin Andersen blev opfordret til at deltage, for herved at sikre at relevante information
kan videreformidles til landmændene, bl.a. vedr. forskellige tiltag og støttemuligheder. Vi
vender tilbage med en dato og dagsorden.
Redegørelse om landbrugstilsyn siden sidst
Miljøcentret har udført landbrugstilsynene for Hals Kommune i år.
Der har været gennemført 20 tilsyn, hvor 5 forhold fordelt på 4 ejendomme vil give
anledning til bemærkninger; 2 for manglende flydelag, 1 for manglende overdækning af
markstak, 1 for manglende skriftlig aftale om opbevaring af husdyrgødning og 1 for
problemer med sideafgræsning af møddingsplads.
På tilsynene har der været særlig fokus på gyllebeholdere og flydelag. Der blev ikke
konstateret manglende logbøger.
Martin Andersen orienterede om at de sendte logbøger og pjecer om overdækning m.m. til
deres landmænd, ligeledes havde de orienteret minkfarmerne om de kommende regler om
gødningsrender. MA ville sende kopi af dette materiale. Ligeledes fortalte han, at
landmændene blev opfordret til at tage digitale billeder af deres flydelag til dokumentation i
logbøgerne.
Der har ikke været ulovlige forhold omkring bræmmer i år.
Status Landdistriktspolitikken
Hals Kommuneplan, som landdistriktspolitikken er en del af, er nu godkendt (13.12.2004).
Planen kan findes på kommunens hjemmeside, men kan også udleveres i papirformat.
Muligheden for at få del i Landdistriktspuljen blev drøftet. En mulighed kunne være at
nedsætte en gruppe bestående af dels rep. fra LandboNord, kommunen og andre
borgergrupper, erhvervsforeninger osv.
Adgangsforhold i det åbne land
Der blev udleveret en ny vejledning, der beskriver reglerne samt skiltning. Det blev
ligeledes bemærket at reglerne omkring nedlæggelse af veje, markveje m.m. er ændret.
Der skal nu gives tilladelse før disse kan nedlægges.
Det blev til slut aftalt at mødet afholdes igen næste år, Landbogården indkalder hertil.
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