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Billig plantørringsanlæg
Levering af individuelt tilpas-
sede plantørringsanlæg med 
kørefast trægulv. Sider og ho-

vedkanal til korntryk udføres 
i træ eller stål. Komplet anlæg 
med tryk-vægge kan leveres til 

indbygning i eksisterende byg-
ninger på plant betongulv, uden 
nogen form for nedstøbning.

• Høj flexibilitet
• Jævn beluftning
• Byggesæt eller monteret

Dæk - fælge - hjul 
til alle formål!
Vi har alle verdensmærker til: 

Landbrug, entreprenør, skovbrug, industri, special-
maskiner, personvogne, varevogne og lastvogne.
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Service
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ET GODT RÅD

Nye retningslinjer for ekspropriation

Jeppe Ravn  
Hattens Jensen
Advokat
Ret&Råd, Holstebro
v/Advokatpartner- 
selskabet  
Bjerre, Ravn & Bjerre

Direkte:
46 14 67 21

jrj@ret-raad.dk

Den 1. januar 2019 trådte nye regler om 
ekspropriation i kraft. Reglerne skal 
øge gennemsigtigheden og borgernes 
retssikkerhed.

EKSPROPRIATION I oktober 2018 fremsattes et for-
slag til ændring af planloven med fokus på at styr-
ke borgernes retssikkerhed ved kommunal ekspro-
priation. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget 
i december, og de nye regler trådte i kraft den 1. 
januar 2019.

Ændringen skal sikre en øget gennemsigtighed 
og øge borgernes retssikkerhed ved ekspropriati-
on efter planlovens § 47. 

Det er nu indarbejdet i bestemmelsen, at ekspro-
priation kun må foretages til fordel for almene sam-
fundsinteresser, og der skal fremover være tydelig 
information i lokalplaner om, at disse kan danne 
grundlag for en senere ekspropriation.

Nye regler med en frist 
Tidligere var der ikke nogen tidsmæssig frist for, 
hvornår ekspropriationen skulle foretages, og 

derfor kunne lokalplanen anvendes som hjem-
mel, selv om det var mange år siden offentliggø-
relsen, og selv om de berørte parter måske hav-
de indrettet sig i tillid til, at lokalplanen ikke 
ville blive brugt. 

Med de nye regler er der nu i planlovens § 47 fast-
sat en frist, som fastlægger, at ekspropriation skal 
ske inden for en fem-årig periode fra det tidspunkt, 
hvor lokalplanen er offentliggjort. 

Der foregår lige nu en høring af Erhvervsstyrel-
sens udkast til vejledning om gældende ret.

Advokat 2019 - side 2 - 6 x 86.indd   1 05-02-2019   09:46:03

Østdansk Landboforening afvikler i år Store Frødag onsdag den 19. juni, hvor der blandt andet bliver sat fokus på afpuds-
ning i rødsvingel med rotor- og slagleklipper.

Demonstrationer og forsøg 
på otte sessioner, når Øst-
dansk Landboforening invite-
rer til Store Frødag på Stevns.

Tekst og foto: 
Henrik Sieben

ARRANGEMENT I 2014 afviklede Øst-
dansk Landboforening for første gang 
Store Frødag. Interessen dengang var 
meget stor, og der kom omkring 800 
besøgende. 

Med det in mente og på grund af stor 
efterspørgsel på endnu en faglig dag for 

frø- og planteavlere, og andre interes-
serede landmænd, indbyder landbo-
foreningen til Store Frødag igen i år. 

Det vil foregå onsdag den 19. juni og 
bliver på Thinghøj, Tornebjergvej 34 
nær Store Heddinge på Stevns.

Her håber Østdansk Landboforening 
igen at skabe en berigende temadag, 
hvor såvel de garvede som de spiren-
de frøavlere kan hente viden, sparring 
og inspiration.

De otte sessioner
Fokus for Store Frødag anno 2019 bli-
ver etablering, afpudsning og udlæg, 
og på dagen vil der være mulighed for 
at opleve demonstrationer og mark-

forsøg på otte sessioner, ligesom man 
kan besøge nogle af de mange forskel-
lige udstillerstande.

De otte sessioner er: Gødning og 
vækstregulering i spinat, afpudsning 
i rødsvingel med rotorklipper, slagle-
klipper, skiveslåmaskine og får, gød-
ning og vækstregulering i strandsvin-
gel, økologi og med udlæg af hvid-
kløver i vårkorn, etablering af engraps-
græs med forskellige såmaskiner og 
metoder, rajgræs etableret i renbestand 
på dobbelt rækkeafstand med henblik 
på radrensning, ekskursion til DLF’s 
forsøgsstation på Stevns, og endelig 
vildt- og bivenlige tiltag.

Ny version af Store Frødag

LANDET RUNDT

Oplev Dancing Diggers på Roskilde Dyrskue
OPVISNING Brikkerne til årets udgave af Roskilde 
Dyrskue er ved at blive samlet, og det er naturlig-
vis igen i år målet at sammensætte et godt og 
varieret program for de mange trofaste dyrskue-
gæster.

Nu ligger det blandt andet fast, at Roskilde 
Dyrskue i år kan præsentere »dansende« maski-

ner, og det vil de legendariske Dancing Diggers 
sørge for.

Der er således endnu en gang god grund til at 
besøge Roskilde Dyrskue, som i år foregår fredag 
31. maj samt weekenden 1. og 2. juni.


