
 

 

 

Nyhedsbrev Juli 2017  

Katastrofale konsekvenser af sjusk 

Folketingets vedtagelse af vandplanerne, der betyder, at vi skal reducere udledningen af kvælstof med 
13.000 tons kvælstof, er vedtaget på helt fejlagtige beregninger.  
Århus Universitet, som har lavet beregningerne, der ligger til grund for Folketingets vedtagelse af 
Vandplanerne, har efter vores vurdering givet fejlagtige oplysninger om usikkerhed i målinger af 
vandkvalitet, brugt forkerte modelberegninger og været kreative i deres anvendelse af statistiske modeller. 
Folketinget har derfor vedtaget Vandplanerne på fejlagtige og manipulerede data – en katastrofe for vores 
muligheder for fortsat at drive landbrug, men også en katastrofe for vores samfund, da ophør med 
landbrugsproduktion også vil reducere antallet af arbejdspladser. 
 
Landbrug & Fødevarer vil i den kommende tid afdække hvilke fejl og makværk, der ligger til grund herfor. 
Afdækningen er benævnt som ”De 7 syndere”, og vil kunne følges i Landbrugsavisen og andre steder, 
hvor det vil være muligt at få spalteplads.  
 
Arbejdet i Limfjordsgruppen 

Familielandbruget Vest – Jylland er som de andre landboorganisationer der har medlemmer med jorder, 
der grænser op til Limfjorden, repræsenteret og støtter økonomisk det arbejde, der bliver lavet i 
Limfjordsgruppen.  

Limfjordsgruppen har fået udarbejdet en rapport over de tiltag, der skal igangsættes, hvis målsætningerne i 
vandområdeplanerne skal gennemføres. Fra orienterende møde der har været afholdt fremgår det, at store 
dele af landbrugsarealet omkring fjorden, skal tages ud af drift, hvis målene i vandområdeplanerne skal 
nås. 

Vi vil fortsætte arbejdet i gruppen hvor det specielt er det politiske system der bearbejdes. 

Deltagelse på Landsskuet 

Sammen med SAGRO var vi også repræsenteret i Landboorganisationernes politiske hjørne, hvor vi fik 
lejlighed til at drøfte aktuelle politiske indsatsområder. Tak til jer der kiggede forbi. 

Landsskuet er jo festdage hvor erhvervet dyster med og mod hinanden, men ikke mindst et sted hvor vi 
også har mulighed for at vise vores erhverv frem for familien Danmark. Barselsgangen med besøg af mere 
end 10.000 børn er jo en fantastisk lejlighed til at fortælle, at vi passer godt på vores dyr. Ejnar Thomsen 
var som sædvanlig en af nøglepersonerne i dette formidlingsarbejde. 

I den lidt mere muntre genre vil jeg også nævne at hold sammensat af bestyrelsesmedlemmer fra 
Familielandbruget Vest – Jylland blev jyske mestre i Bondedysten 

     .                          

Landsskuet er tid for drøftelse af landbrugspolitiske emner, tid til munter dyst, hvor Familielandbruget blev 
jyske mestre i Bondedysten samt gode oplevelser for børn og deres forældre på Barselsgangen 



 

 

Husk Aulum Dyrskue den 12. august 

Familielandbruget vil naturligvis være repræsenteret på dyrskuet. Kig forbi standen, hvor du også har 
mulighed for at drøfte aktuelle landbrugspolitiske forhold med Lone Andersen. 

På standen vil der blive budt på smagsprøver fra vores landbrugsproduktion samt popcorn til børn og 
barnlige sjæle. 

Markvandring hos Birger Jensen 

Engang imellem kunne det være dejligt at have lidt indflydelse på vejret – specielt en juniaften, hvor der var 
markvandring hos Birger Jensen i Kølkær. Selv om det regnede meget, var der 50, som var mødt op for at 
se og høre om dyrkning af kartofler og maltbyg.  

Birger kunne, med udgangspunkt i regnskaberne for de sidste tre år fortælle, at det ikke havde været en 
speciel god forretning at avle maltbyg. Dyrkning af kartofler havde derimod givet en fornuftig dækning af 
omkostningerne! 

Efter den faglige del gik turen til Jens Simonsens ”sommerhus” i de gamle brunkulslejer i Søby. En våd, 
men dejlig aften sluttede omkring grillen. 

 

Beretning fra Touren 

Efter nogle tekniske udfordringer har vi endeligt fået hul igennem til Jan og Gretha, som er på vej mod 
Paris. I deres korte beretning skriver de - Flot afgang fra Bilka i Herning, hvor venner og bekendte var mødt 
op til afgang. Som for de øvrige på Touren døjer de også med sidevind. Ingen har endnu forladt Touren, 
men diarre‘ og opkast har været et problem for nogle deltagere. 
 
Torsdag køres Kongeetapen og humøret er stadigt højt 

 

 

 

 

 

Jan Gram, der efter dagens strabadser, er i gang med at vaske og tørre tøj.  

Husk nu at holde sommerferie 

Selv om vi som bønder altid har noget, der skal laves, er det vigtigt, at vi under os selv nogle dages ferie. 

 

Med ønsket om en god sommer 

Lone Andersen 


