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Kort nyt

Ægteparret må betale sagens omkostninger 
med godt 83.000 kr.

Et ægtepar fra Grindsted, der 
i 2011 blev nabo til tre store 
vindmøller, får ikke erstat-
ning for de gener, de mener, 
møllerne har givet dem.
Vestre Landsret har afgjort, 
at den særlige taksations-
myndighed har behandlet 
ægteparrets sag korrekt, da 
den efter to behandlinger 
afgjorde, at møllerne ikke 

havde betydet et værditab på 
ejendommen. Retten kon-
kluderer, at Taksationsmyn-
digheden har foretaget en 
konkret og individuel vur-
dering, at man har besigti-
get møllerne i drift. Familien 
har derfor ikke bevist, at op-
stillingen har forårsaget et 
værditab. 

Ingen erstatning for 
vindmøllegener

Der skal bedre styr på kanelforbruget hos danske bagere.

200 bagere har haft besøg af Fødevarestyrelsen som led i en 
større kontrolkampagne af bagernes brug af kanel i bagværk. 
Resultatet af  kontrolkampagnen, der koster 400.000 kroner, 
er, at bagerne bruger for meget kanel i bagværket til at leve 
op til EUs regler på området. Derfor vil Fødevarestyrelsen nu 
tage endnu en snak med bagerne »om de udfordringer, virk-
somhederne oplever« med »risikoanalyser og procedurer«. 
Det er EUs fødevaresikkerhedsinstans, EFSA, der har fastsat 
grænseværdier for kumarin og dermed kanelmængderne i 
fødevarer.

200 bagere udsat for kanel-kontrol

Seks vilde heste, der afgræs-
ser naturområdet Skjern 
Enge i Vestjylland, er døde i 
løbet af de seneste to uger. 
En laboratorieundersøgelse 
har påvist spor af stoffet 
metadon i deres maver, 
hvilket giver mistanke om, 
at nogen har slået hestene 
ihjel med vilje. 

Seks heste 
forgiftede?

Mange brande i landbruget 
kunne undgås, hvis gamle 
elinstallationer blev udskif-
tet, viser tal fra Alm. Brand. 
De nye tal viser, at 59 pro-
cent af brandskaderne i 
dansk landbrug sidste år 
skyldtes defekte elinstalla-
tioner – f.eks. kortslutnin-
ger, snavs, støv og varme-
samling i ledninger.

El skyld i for 
mange brande

Mindre udbyder sikrer 
godt internet der, hvor de 
store ikke vil satse.

Af Frederik Thalbitzer
Internet bør komme som 
vand fra hanen, men det gør 
det ikke alle steder. Men dår-
ligt internet på landet behø-
ver man ikke at finde sig i. 
Der findes nemlig løsninger 
til at få en god forbindelse helt 
ud i landdistrikterne og ud i 
stalde, kontorer og traktorer, 
hvor landmænd har brug for 
det. Også der, hvor kablerne er 

gamle og ikke kan følge med, 
og hvor de store udbydere ikke 
magter at levere varen.

Det mener Lars Bo Peter-
sen, indehaver af firmaet In-
stallasjon, som har forsynet 
adskillige landbrug og lands-
byer i det sønderjyske med in-
ternet.

Systemet hedder »long di-
stance wifi« (langdistance 
trådløs, red.) og fungerer næ-
sten som en trådløs forbin-
delse hjemme, bare i større 
format. 

»Det, man kan sende gen-
nem et kabel, kan man også 
sende gennem luften,« siger 
Lars Bo Petersen.

14 master i gang
Kort fortalt finder han et højt 
sted i nærheden, hvor der er 
en god internetforbindelse og 
sætter en sender op. Og ude 
hos landmanden sætter han 
en modtager op, og dermed 
er der etableret en hurtig og 
effektiv forbindelse via åbne, 
frie frekvenser.

»Jeg har 14 master rundt 
omkring, og det vigtigste er 
ikke afstanden, men at der er 
frit udsyn,« siger han.

På en landejendom kan der 
nogle steder være god forbin-
delse i stuehuset, men ikke i 
stalden eller omvendt. Der-
for kan der også være brug for 
flere punkter på en ejendom, 
der sender videre, for eksem-
pel på en ejendom omkranset 
af træer. 

»Jeg er kun et lille firma, 
men jeg bliver ved, til det fun-
gerer hos kunden,« siger han.

Kvalitetsmæssigt tøver han 
ikke med at kalde det »det 
næstbedste efter fibernet.« 
Prismæssigt afhænger det me-
get af, hvor mange kunder, der 
er med. 

»Hvis der kun er to kunder 
med på en mast, er det dyrt, 
men hvis det er en hel landsby, 
er det billigt,« siger han.

Har hjulpet mange
Ifølge Anders Andersen, råd-
givnings- & udviklingschef i 

LandboSyd, har internet fra 
Installasjon afløst dårlige for-
bindelser for mange land-
mænd i området omkring 
Aabenraa.

»Jeg kender til mange land-
mænd, der har fået en løsning, 
de er glade for, der hvor de 
ikke kunne få en ordentlig in-
ternetforbindelse fra de store 
udbydere,« siger han.

Han mener, det er en posi-
tiv historie, at det faktisk kan 
lade sig gøre, for alle land-
mænd er afhængige af inter-
net nu.

Han redder landmænd 
med dårligt internet

Lars Bo Petersen har løsningen på dårligt internet i landdistrikterne. Løsningen hedder »long distance wifi.«

 ”Jeg plejer at sige, 
at nu stiger mælke-
ydelsen tre procent, 
når jeg er færdig hos 
en landmand, for alle 
moderne produktions-
systemer er afhængige 
af godt internet.

 � Hvis der er en mast i nær-
heden, starter prisen for 
installation ved 950 kr.

 � Ellers afhænger prisen af, 
hvor mange der er med

 � Månedlig betaling for 
10/10 mBit 210 kr.

 � Kan også sende internet 
fra en gård til en anden

Fakta

Langdistance-wifi gør det 
muligt at arbejde på nettet 
ude på landet.

Af Frederik Thalbitzer
Da bredbånds-udbyderen 
Skyline for tre år siden gik 
konkurs, fik mælkeproducen-
terne Birgit og Karsten Juhl et 
problem. Der var ikke adgang 
til ordentligt internet i Bjern-
drup i det sønderjyske, og det 
er de afhængige af, både når 
det gælder online regnskab, 

husdyrregistrering - og den-
gang også i forbindelse med 
malkerobotterne, der nu er 
smidt ud.

»Vi var endda så heldige, at 
vi kunne få en ADSL fra TDC, 
det var det ikke alle, der kunne 
herude, men det var ikke 
godt,« siger Birgit Juhl. 

Men borgerne i Bjerndrup 
fik det lokale firma, Instal-
lasjon, til at sætte en mast op i 
Bjerndrup, og så kunne lands-
byen og de omkringliggende 
gårde igen gå på nettet. 

»Vi fik en lille boks på taget, 
der modtager signalerne tråd-
løst fra masten, der er tre kilo-
meter væk,« siger hun.

Måske ikke 100 procent på 
højde med fibernet, men helt 
tilstrækkeligt til det, man skal 
kunne fra kontoret og stalden 
på gården med de 730 malke-
køer.

»Jeg bruger det mange ti-
mer hver dag, og det virker,« 
understreger Birgit Juhl. 

Det sker, der er nedbrud af 
kortere varighed, for eksem-

pel ved opdateringer, men det 
er sjældent. Oplevelsen er, at 
der hurtigt bliver gjort noget 
ved det.

»Også hvis det er lørdag el-
ler søndag,« påpeger hun.

I og med at en stor del af 
Bjerndrup er med på samme 
mast, har installationen ikke 
være meget dyr. Det samme 
gælder den månedlige beta-
ling.

»Det er faktisk både bil-
ligere og bedre end det, vi 
havde før,« siger Birgit Juhl. 

Fra dyrt og dårligt til 
billigt og bedre internet


