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HOU: »Jeg synes, det er blæn-
dende originalt. Altså det der 
med at snyde insekterne på 
baggrund af  farverne, det, 
synes jeg, er blændende godt 
tænkt.«

Sådan lød kommentaren i 
DR2-programmet »Gal eller 
Genial« fra vært Vincent F. 
Hendricks i sidste uge. I pro-
grammet anmelder han for-
skellige danskeres opfindel-
ser, og den flotte ros gik denne 
gang til 58-årige Erik Tybirk 
fra Hou, som har fremavlet en 
hvid rapssort, som han kalder 
Lysidé.

Kort fortalt, og meget sim-
pelt, tiltrækker den hvide raps 
ikke insekter, som blandt an-
det glimmerbøsser og snude-
biller, i nær så høj grad som 
den gule variant. 

Derfor kan en hvid raps-
mark med en ramme på ot-
te meter af  gule rapsplanter 
holde insekterne i rammen 
og dermed nedsætte pesticid-
forbruget kraftigt.

»Man kan faktisk helt und-
gå at skulle sprøjte i blom-
stringsperioden,« siger Erik 
Tybirk og forklarer, at den før-
ste sprøjtning, hvor planterne 
er på knopstadiet, og dermed 
ikke tiltrækker insekterne på 
baggrund af  farven, i teorien 
også vil kunne undgås, hvis 
den gule ramme består af  en 

gul raps, der blomstrer tidlige-
re end de hvide.

Bikinipiger gav idéen
Den lyse idé til Lysidé fik 
Erik Tybirk af  bikinipiger på 
stranden.

Han fandt ud af, at de ikke 
brugte gule badedragter læn-
gere, fordi de tiltrak flere in-
sekter. Og dermed lød stats-

skuddet til en hobby avl, der 
indtil videre har taget 17 år, 
hvor Erik Tybirk har bestøvet 
en almindelig gul raps med en 
hvid foderraps fra Skotland 
kaldet »Hobson«. 

Herefter blev de dårlige af-
kom valgt fra, hvorefter de til-
bageblevene blev bestøvet. En 
proces der blev gentaget indtil 
Lysidé rapsen bestod af  96-97 

procent af  det hvide arvema-
teriale.

»Jeg hører tit filminstruk-
tører være stolte af  at have 
brugt to år på at lave en film 
- men det er jo ikke noget i 
forhold til 17 år,« griner Erik 
Tybirk.

Kun vårraps
I første omgang er det dog kun 

Gule bikinier gjorde 
Erik Tybirk har 
udviklet en ny hvid 
rapssort, der skal 
mindske, måske 
helt fjerne, brugen 
af kemikalier i 
rapsdyrkning

Erik Tybirk smager på den hvide raps, der ikke er nær så bitter i 
smagen, som den gule raps. Foto: Erik Tybirks eget.

Af Henrik Ask

heas@stiften.dk

SYDDJURS: De lokale politi-
kere er i alarmberedskab. En 
ny undersøgelse af  erhvervs-
klimaet i landets kommuner 
giver Syddjurs Kommune en 
bundplacering af  format, og 
det facit sender elendige sig-
naler til omverdenen. I løbet 

af  kort tid mødes byrådets le-
dende politikere for at drøfte 
situationen.   

»Det er bare ikke godt nok. 
Vi må ganske enkelt se på, om 
tingene kan gøres bedre. Ek-
sempelvis har kommunen ik-
ke ret mange erhvervsgrun-
de til salg. Jeg vil straks bede 
om en redegørelse for situatio-
nen, så der kan komme gang i 

de nødvendige udstykninger,« 
siger formand Jesper Mathie-
sen (S) fra kommunens udvalg 
for plan, udvikling og kultur.

Dansk Industri står bag un-
dersøgelsen af  kommuner-
nes erhvervsklima. Den byg-
ger på karakterer, som afgives 
af  virksomheder i landets 96 
kommuner.

Undersøgelsen placerer 
Syddjurs Kommune som 
nummer 84 på listen. De lave-
ste delkarakterer scorer Syd-
djurs på områder som »Infor-
mation og dialog med kommu-
nen« og »Dialogen mellem er-

hvervslivet og kommunens 
politikere«. Bedre ser det ud, 
når bedømmelsen gælder den 
lokale infrastruktur.

Politikerne i økonomiud-
valget og relevante formænd 
for de politiske udvalg vil nu 
samles for at drøfte undersø-
gelsen og det lokale erhvervs-
klima.

Dansk Industri oplyser, at 
20 virksomheder har leveret 
materiale til vurderingen af  
erhvervsklimaet i Syddjurs. 

»Det er jo ikke ret mange ud 
af  flere hundrede virksomhe-
der. Så i første omgang skal vi 

Bundplacering får politikere i offe

Af Henrik Ask

heas@stiften.dk

SYDDJURS: Østjyllands Po-
litis plan om at lave af  en ny 
nærpolitistation i Rønde får 
dumpekarakterer af  land-
betjentene Chris Gade fra 
Rønde og William Highland 
i Kolind. Ifølge de to betjente 
vil politiledelsens plan give 
væsentlige forringelser af  
såvel deres jobsituation som 
betjeningen af  borgerne i 
den vestlige del af  Syddjurs 
Kommune. 

»Som landbetjent er du en 
del af  lokalsamfundet, og ar-
bejdstid og privatliv skal gå 
op i en enhed. Det er den stil-
ling, som jer er ansat til. Min 
jobbeskrivelse svarer ikke til 
den virkelighed, som arbej-
det på en nærpolitistation 
rummer,« sagde Chris Gade 
i torsdags.

Østjyllands Politis ledel-
se vil samle dækningen af  
Midtdjurs, Rosenholm og 
Rønde kommuner i et nyt 

kontorfællesskab i Rønde. 
I dag er der landbetjente i 
Rønde og Kolind, mens stil-
lingen som landbetjent i 
Hornslet står ledig.

I den ny nærpolitistation 
skal tre betjente skal betjene 
borgerne, som ifølge politile-
delsen får flere fordele af  om-
lægningen. Men Chris Gade 
og William Highland ser en 
klar overvægt af  ulemper. 
De to landbetjente er så util-
fredse med ledelsens plan, 
at de ikke deltager i Østjyl-
lands Politi interne arbejds-
udvalg med ansvar for Røn-
de-projektet.

»Ifølge ledelsen giver en 
nærpolitistation fordele ved 
eksempelvis sygdom og fe-
rie blandt områdets betjente. 
Men vi dækker allerede hin-
anden ind på de punkter. Des-
uden hjælper vi hinanden i 
en række sammenhænge. Så 
der er slet ikke behov for, at 
vi sidder sammen,« vurdere-
de Chris Gade.

Betjente dumper plan 
om ny station i Rønde

Af Henrik Ask

heas@stiften.dk

SYDDJURS: Ansatte i Syd-
djurs Kommunes ældrepleje 
får fremover uanmeldte be-
søg af  deres teamledere un-
der arbejdet. Det sker i køl-
vandet på anonym kritik af  
arbejdsmoralen på området, 
som har fået ledelsen til at af-
holde møder med alle ansat-
te. Efter møderne udtrykker 
ledelsen tillid til de ansatte.

»Vi glæder os over, at 
hjemmeplejen på en positiv 
og udviklende måde tack-
ler den oplevelse af  mistil-
lid, som de anonyme udta-
lelser har medført. For os er 

det vigtigt, at medarbejdere 
oplever at arbejde i en orga-
nisation, der er baseret på 
tillid, og derfor glæder det 
os, at det har været muligt 
at aftale en form for tilsyn, 
der handler om udvikling 
og samarbejde,« siger borg-
mester Kirstine Bille (SF) 
og Ninna Thomsen (S), for-
mand for udvalget for ældre-
området.

Ledelsen indledte allere-
de i juli en dialog mellem 
ledelse og ansatte omkring 
god arbejdskultur. Syddjurs 
Kommune har ikke fået kon-
krete henvendelser om snyd 
i ældreplejen eller registre-
ret uregelmæssigheder.

Dårlig arbejdsmoral i hjemmeplejen er et hedt emne. 
Nu har ledelse og ansatte på ældreområdet i Syddjurs 
aftalt en ordning med tilsyn under arbejdet. Foto: 

Ansatte i ældrepleje får 
uanmeldt tilsyn af ledere

SYDDJURS: Søndag er dragedag i Kulturministeriet i Ebeltoft. Her kan børn og deres fa-
milier lave deres egen drage fra kl. 13. Det er den børnekulturelle forening Davs Klaus, der 
står bag initiativet.

Familiedag med flyvende drager

Ifølge undersøgelse er erhvervsklimaet 
i Syddjurs blandt de ringeste i landet. 
Politikere samles for at drøfte sagen 


