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At sikre ﬂere praktikpladser og at

opkvalificere ufaglærte er en af
de vigtigste samfundsopgaver
lige nu. Ikke blot kommer vi til
at mangle uddannet arbejdskraft i fremtiden. Vi har også
udfordringer nu og her. Ca.
12.000 unge mangler en praktikplads. Omtrent halvdelen
står helt uden praktikplads,
mens den anden halvdel er tilknyttet et praktikcenter og kan
komme i praktik ad denne vej.
De mange store bygge- og
anlægsprojekter, der er planlagt
over de næste år – ikke bare
Femern-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden, men også
projekter som det nye statsfængsel på Falster og det nye
universitetssygehus i Køge –
giver os en oplagt mulighed for
at være en del af løsningen.
Alene på Femern-tunnelprojektet har analysefirmaet
Copenhagen Economics vurderet, at der vil være direkte
beskæftigelse på 25.000 mandeår og lærlingebeskæftigelse på
500 mandeår. For at være mere
konkret betyder det, at der bare
på og omkring tunnelelementfabrikken fra 2015, når anlægsloven forventes vedtaget, vil
være 3.000 ansatte hvert år
frem til åbningen af tunnelen i
2021.

De sociale klausuler
Femern A/S er i øvrigt i gang
med mange af de forberedende
anlægsaktiviteter til tunnelen,
og det har allerede givet mere
arbejde til entreprenører. Og
brugen af sociale klausuler i
kontrakterne (krav til virksomhederne om at ansætte lærlinge) har konkret medført praktikpladser.
Hvis sociale klausuler skal
føre til flere praktikpladser, kræver det dog en ny samarbejdsform af bygherrer, erhvervsskoler og virksomhederne. Det
er ikke nok at stille krav til virksomhederne. Der skal også følges op med råd og vejledning.
Som bygherre må vi melde
ud, hvilket uddannelsesniveau
og hvilke faggrupper vi vurderer, at der er behov for – hvor
og hvornår – og medvirke til at
skabe grundlaget for kontakten
mellem virksomheder og
erhvervsskoler.
Som uddannelsesinstitutioner skal vi være klar til at
matche de rette lærlinge med
de rette lærepladser. Vi skal
hjælpe med fleksible aftaler, så
entreprenører har mulighed for
at få elever fra en måned op til
flere år.
Femern A/S er i tæt dialog
med EUC Sjælland og de andre
erhvervsskoler på Sjælland. Vi
håber alle, at den nye samarbejdsform vil brede sig som
ringe i vandet over resten af
landet, så vi sammen får lærlinge til at møde lærepladser.

I Jyllands-Posten 11/6 fremfører
Leif Richter argumenter for, at
havbrug skal pålægges en ny afgift
eller skat, angiveligt fordi de
beslaglægger store havarealer, som
de ydermere gratis sviner til, og
det ovenikøbet stort set som det
passer dem. Debatindlægget rummer desværre en række faktuelle
og væsentlige fejl og efterlader derfor læseren med et misvisende billede af de faktiske forhold.
Det danske havareal er et fælles
gode, som vi anvender til både
erhvervsmæssige og rekreative formål. Havarealet omfatter et betydeligt område på ca. 150.000 kvadratkilometer, så der er god plads
på havet.

Havets planlov
LR anfører, at vi lægger beslag på
ca. 25 kvadratkilometer. Det er
ikke korrekt. Vi nøjes med ca.
0,0005 kvadratkilometer til at
opdrætte 1 ton fisk, og da vi
opdrætter ca. 11.000 tons fisk,
udgør det samlede areal kun ca.
5,5 kvadratkilometer, hvilket svarer til ca. 0,004 pct. af det samlede
havareal.

Støj på VM-linjen
VM i fodbold er i gang, men...
På TV 2 begyndte det hele
med flere timers indledning af
selvudnævnte eksperter, og fred
være med det. Indimellem skal
der så tjenes nogle penge, og
derfor sendes der reklamer. Her
begyndte det første problem for
mig. Reklamernes budskab kvæles tit og ofte af så høj baggrundsmusik (støj), at selve budskabet ikke trænger igennem, og
så må firmaernes penge jo anses
for at være spildt.
Hvem har dog fundet på det?
Så begyndte kampen på et stadion, hvor der igen var placeret
såkaldte eksperter, der skulle fortælle, hvad vi så på skærmen,
men på grund af den infame
støj, der var under hele transmissionen, var det komplet
umuligt at høre, hvad der blev
sagt. Men jeg gik næppe glip af
noget væsentligt. (Volumen blev
(for sjov) skruet op over 60, før
det var muligt at høre speakerne).
Mit spørgsmål er derfor: Hvad
mon det koster at sende alle disse mennesker til Brasilien? Jeg
kan udmærket godt forstå, at de
ansatte med kyshånd tager imod
”ordren” om at tage på arbejde i
Brasilien, men hvem har størst
glæde af det?
På trods af det glæder jeg mig
til at se de kommende kampe
med volumen tæt på 0.
Svend Clausen-Beck
Søndertoften 86, Taastrup

Ulvefrit Danmark
Det er let at fortælle andre, hvilke farer de må leve med, når
man ikke selv er truet. Ulven har
ikke vist sig på Sjælland endnu,
og det er sikkert grunden til, at

Vi er imidlertid enige i, at der er
behov for en bedre planlægning af
den måde, hvorpå vi gør brug af
havarealet. Derfor støtter vi også et
nyt EU-direktiv, som pålægger alle
medlemslande at gennemføre en
fysisk planlægning af det maritime
miljø. En sådan ”havets planlov”
er i alles interesse.

En række strenge miljøkrav
De danske havbrugere er underlagt
en række strenge miljøkrav. Det er
derfor aldeles misvisende, når LR
påstår, at havbrugene sviner vandmiljøet til. En række videnskabelige analyser viser samstemmende,
at akvakultur er blandt de mest
miljøvenlige former for fødevareproduktion.
Det gælder også for det nye havbrug ved Endelave, som bygger på
et særdeles grundigt forarbejde. De
miljømæssige effekter er vurderet
af kompetente ingeniørvirksomheder, som konkluderer, at der er
»ingen eller kun mindre negative
miljøeffekter«.
Miljøstyrelsen konkluderer desuden, at projektet vil kunne leve
op til kravene i de danske vandplaner. LR’s problem er nok nærmere, at han er uenig i den vurdering, men det bliver den jo ikke
mindre rigtig af.

Kvælstofudledning kompenseres
Udvikling af havbrugsproduktionen skal respektere vandplanernes

de fleste fortalere for dyret findes der.
Ulven hører ikke hjemme i et
lille land som Danmark og bør
udryddes – især når der er studier, der viser, at ulven i tætbefolkede områder efterhånden
mister respekten for mennesket
og vil begynde at betragte os
som byttedyr.
Joan Nielsen
Buntmagervej 8, Randers

Ulve er som
andre vilde dyr
Kees Kastelijn beskriver malende
i Jyllands-Posten 11/6, hvordan
han og hans familie måske har
været i nærheden af en ulv. Jeg
skal ikke kunne sige, om det virkelig var en ulv, som han så spor
af 300 meter fra sin gård, eller
om det virkelig var en ulv, der
havde spist af en dødfødt kalv,
der var smidt på møddingen.
Men uanset om det var en ulv
eller ej, er det vigtigt at holde sig
for øje, at en ulv er et dyr, og
ligesom alle andre dyr kan det
være farligt for mennesker, hvis
man behandler ulven forkert.
Heste er f.eks. også farlige, og
vi ser hvert år mange tilfælde af,
at voksne og børn er blevet sparket ned – af og til med døden til
følge. Trods dette er der jo ingen, der kunne drømme om at
kræve, at alle heste skal skydes.
Man kan sammenligne med svaner, som også kan finde på at
angribe mennesker ganske voldsomt, men derfor skyder vi jo
ikke alle svaner.
Det handler om at tage sine
forholdsregler og omgås dyrene
på fornuftig vis – i ulvens tilfælde at man f.eks. ikke fodrer den
eller prøver at kæle med den
eller lignende.

Udledningen af kvælstof fra havbrug neutraliseres ved det samtidige opdræt af
muslinger og tang. Arkivfoto: Magnus Holm/Polfoto

LR’s problem er nok
nærmere, at han er
uenig i den vurdering,
men det bliver den jo
ikke mindre rigtig af.
reduktionskrav for kvælstof. Nye
havbrug, som ligger inden for
vandområder med reduktionskrav
for kvælstof, skal derfor være kvælstofneutrale.
Det er korrekt, at fiskeproduktionen på det nye havbrug ved Endelave isoleret set giver anledning til
en udledning på 88 tons kvælstof,
men der fjernes en tilsvarende
mængde ved det samtidige opdræt
af muslinger og tang. Derfor er

Vi er heldige at have fået ulven tilbage til Danmark. Den er
en del af vores natur og kan
naturligvis indgå på lige fod
med de dyr, som vi er vant til.
Det ville derfor være langt mere
gavnligt for såvel ulv som mennesker, hvis borgere som Kees
Kastelijn søgte oplysning og
omtanke frem for at gå i panik
og råbe »ulven kommer«.
Søren Kanstrup
Kirkevænget 222, Tranbjerg

Nødvendigt brud med
Matas’ ideologi
Matas’ informationschef fremturer med sine ønsker om at
tvinge patienter igennem parfumeforretninger for at skabe mersalg. Åbenbart også hos Coop.
Mit forsvar for patientinteresser og min opfordring til
patientforeninger om at melde
sig i forsvaret for det nuværende
system generer åbenlyst Henrik
Engberg Johannsen, der er blevet ganske mundlam, når det
drejer sig om udviklingen på det
nyligt liberaliserede svenske
marked.
Det var indtil for nylig hans
kæphest. Her forlyder det netop
nu, at apotekskæden Kronan
nedlægger apoteket i Kvänum i
Västra Götalandsregionen 13/6
pga. vigende omsætning. Patienterne får nu 20 km til nærmeste
apoteksenhed.
Mine bekymringer affærdiges
med, at jeg tegner et glansbillede af apotekssektoren.
Glansbilledet er ellers godt
underbygget af adskillige forbrugerundersøgelser nationalt og
internationalt og senest af en
regering, hvis sundhedsminister
tydeligt har gennemskuet hr.
Johannsens argumenter.

projektet som helhed kvælstofneutralt.

Mestre i miljøvenlig akvakultur
De danske havbrug er ikke perfekte, og vi arbejder til stadighed på
at mindske det i forvejen begrænsede fodaftryk af vores produktion, men vi er i al beskedenhed
verdensmestre i disciplinen miljøvenlig akvakultur. Vi har behov for
flere fisk for at kunne dække den
voksende efterspørgsel. I dag kommer hver anden fisk fra akvakultur, og det tal vil stige i fremtiden.
Vejen frem er fortsat udvikling
af nye og bedre teknologier og ikke
nye afgifter og skatter, som reelt
blot vil udflage den danske produktion med øget import af fisk til
følge – og det vel at mærke fra lande, hvor der stilles langt færre krav
til miljøet og fødevaresikkerheden.

Et monopol – ja. I 400 år – ja.
Men berettiget – fordi lægemidler brugt forkert er farlige, og
forkert brug medfører dyre hospitalsindlæggelser. 400 år betyder ikke gammeldags.
De nye tider med it og robotter har for længst indfundet sig i
denne del af vort moderne samfund. Det er nødvendigt, at politikerne gør op med Matas’ ideologi om, at liberalisme skulle
kunne føre til fordele for befolkningen på dette vitale område.
Per Østerbye
fhv. apoteker
Poppel Allé 34, Holstebro

Hvor er respekten
for nordjyderne?
16/6 så jeg et glimt fra Gintberg
og co. på DR1 med titlen ”Må vi
komme med”.
Plat, uintelligent og i den grad
en nedværdigende måde at
udstille Nordjylland på. At sidde
tilbage som nordjyde med følelsen af at blive nedgjort som
befolkning i forhold til landet i
øvrigt var trist.
Hvad om DR brugte den gode
sendetid og borgernes licenspenge på at styrke, fremhæve og
skærpe interessen for alt, som
ligger uden for hovedstadsområdet, på en anderledes og mere
indsigtsgivende måde? Ser vi
nogensinde sjællænderne blive
udstillet på denne måde? Som
nordjyde kender jeg landsdelen
og menneskene, som bor her,
som værende ganske anderledes.
Hvad med lidt selvransagelse,
hr. Gintberg? Der må være grænser for, hvor dårligt man i tv kan
tillade sig at formulere og
udtrykke sig.
Bente Sørensen
Staprisvej 7, Sulsted

