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Tak for jeres besvarelser 
I sidste uge skrev, vi til alle medlemmer for at få jeres bemærkninger, til en af de forslag, der har været fremme i 
debatten om hjælpeforanstaltninger i forbindelse med tørken. 
 
Først vil jeg gerne takke alle, der har sendt et svar og bemærkninger retur. De mange besvarelser og bemærkninger 
vil være med til at understøtte os i det arbejde, vi dagligt beskæftiger os med.  
 
Da det er utroligt enkelt at sende en mail, for at få jeres reaktioner på aktuelle problemstillinger, vil vi i fremtiden 
arbejde videre i denne retning - jeres besvarelser og bemærkninger er med til at sikre, at vores forhandlingsmandat er 
meget stærkere og kan også være med til at gøre en debat mere nuanceret.  
 
Lille flertal ønsker udskydelse af terminsydelserne. 
Spørgsmålet som vi stillede var - ”Skal vi arbejde for udskydelse af terminsydelserne” Af de 63 der svarede, var der 
35 som svarede JA og 29 der svarede NEJ. 
 
Nogle af bemærkninger der samtidig kom ind var: 
 

 Nej - det er ikke i år det er meget slemt, det bliver meget værre til næste år. 
 

 Nej - det er mere vigtigt, at vi får renset vores vandløb og fjernet de diger, som alligevel ikke har nogen værdi. 

 

 Nej - Jeg synes ikke, at det er p.t., vi har de største likviditetsmæssige problemer. Vi har ikke udgifter til 
maskinstationen, for der er ikke noget græs at slå. Vi får nok større problemer, når vi skal til at købe foder 
som skal erstatte den græsensilage, vi kommer til at mangle. 

 

 Nej - det er som at pisse i bukserne, det varmer i 2 min. 

 

 Fint nok med udsættelse af terminsydelserne, men for at det gavner i den tørre hverdag, forudsætter det dog, 
at man har kreditforeningslån. 

 Udskydelse eller fremskyndelse af enhver art er rent bluff. Hvis der skal være ligeværd at spore, skal vi bede 
om at få PSO afgiften retur, for de sidste 7 år, eller andre konkurrence forvridende afgifter - men det er vi vel 
for svage til at fremføre. 

 
Besvarelserne og bemærkningerne viser jo med al tydelighed, at det er lempelser i hverdagen vi har brug for, så vi har 
mulighed for at konsolidere os og ikke skal gå tiggergang, når vejret og andre forhold forringer vores indtjening. 
 
I Familielandbruget vil vi gerne, der findes varige løsninger der gør os robuste som erhverv - hjælp til selvhjælp - 
udskyde momsbetaling - udskyde/annullere jordskat og gerne andre skatter på erhvervet - slette tinglysningsafgift 
(ved jordfordelinger), så der kan komme gang i jordfordeling. Penge til forskning, så vi kan blive mere klimavenlige og 
komme foran med tørkestærke afgrøder – her mangler vi viden. 
 
Herudover må det være på tide, at vi alle kigger indad og arbejder på at blive mere robuste, altså kun investere i 
noget, der giver et afkast, og ikke give mere i jordleje end der er plads til et dårligt år. 
Nogle landmænd har simpelthen forgældet sig for hårdt og er blevet alt for sårbare og det må vi arbejde på at få 
ændret. Familielandbrugets medlemmer er nok ikke de mest forgældede, ja flere er slet ikke medlem af en 
kreditforening, og de kommer nok lidt lettere igennem et tørkeår som i år. 
 
Efter tørkemødet på Axelborg i torsdags, hvor ministeren ville hjælpe os lidt med datotyranniet og diverse så datoer, 
var stemningen også, at vi hellere vil have hjælp til at blive et mere robust erhverv end direkte økonomisk tørkehjælp, 
men der skal handles nu, mens der er politisk velvilje. 
 
Lone Andersen 

 


