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Politikere vis nu handling 
Det er utroligt at vi som erhverv skal stå på sidelinjen og se til, at vores folkevalgte politikere har brugt de seneste 

måneder på at diskutere personer frem for at komme i arbejdstøjet og levere nogle politiske resultater. Helt aktuelt 

oplever vi, at løsning af dato tyranni for såning af efterafgrøder bliver skubbet rundt og ingen vil tage ansvar. Vi 

driver landbrug med vejr og vind som blind makker. Hvis vejret havde tilladt det, havde vi alle gerne set at vi kunne 

have haft mulighed for at så efterafgrøder inden den 20. august, som kalenderen foreskriver.  

Jeg vil på det kraftigste opfordre vores politikere til at tage ansvar – få disse tåbelige datoregler ændret og tilpasset 

den virkelighed vi lever i.  

Disse linjer er skrevet af vores næstformand Svend Bodholt. Har du oplevelser der i din hverdag, du finder urimelige, 

er vi gerne behjælpelige med at lave en formulering, så din røst også bliver hørt i den offentlige debat.  

 

Klimaneutral landbrugsproduktion – ja det er muligt  
Den 9. september var der knap 30 medlemmer der besøgte 

Familien Djernæs ved Sdr. Omme. Vi så og hørte denne aften om, 

hvordan klima og bæredygtighed bliver tænkt ind i deres 

mælkeproduktion. Vi hørte ligeledes om forestående ejerskifte på 

ejendommen. Frederik og økologirådgiver Carsten Markussen gav 

mange eksempler på hvordan små og store tiltag kan være med til 

at skabe et klimaneutralt landbrug. 

Aftenen sluttede med at der blev serveret bæredygtigt kaffebord. 

 

 

Snart starter arbejdet med Multifunktionel Jordfordeling  
Fra Landbruget har vi givet håndslag på at indgå i arbejdet med 
udtagning af sårbare jorde. Det kan være lavbundsjorde og andre arealer med ringe dyrkningsmæssig  
værdi. Udtagningen skal være med til at sikre 
 

• Bedre driftsøkonomi 

• Større naturkvalitet 

• Bedre vandmiljø  

• Rekreative muligheder 

• Landdistriktsudvikling 
 
Samtidig med, at vi har givet tilsagn om at 
medvirke, har vi også klart meldt ud, at det 
skal være en samfundsopgave at sikre finansieringen. 
I forbindelse med Tørkepakken sidste år, blev der afsat 150 mio. kr. – et beløb, der dog på ingen måde 
rækker til de over 100.000 ha., der forventes at indgå i Multifunktionel Jordfordeling. Sammen med de 
øvrige landboorganisationer og SAGRO vil vi informere yderligere, når vi har mere konkret viden om 
udmøntningen af lovgivningen. 
 

 

 



Udfordrende elkabel i det Vestjyske landskab 
Så blev linjeføringen for elkabel, der skal gå fra Idomlund ved Holstebro og til grænsen offentliggjort. Mange af vores 

medlemmer vil blive berørt af denne linjeføring ved at få placeret master på deres marker. Det er vigtigt at huske, at 

du som lodsejer og borger frem til den 21. oktober kan komme med input til justeringer af Energinets forslag til 

placering. Vores vurdering er, at der ikke vil være de store muligheder for at få foretaget 

væsentlige ændringer af linjeføringen. Som lodsejer kan du måske få flyttet master til skel 

og andre småjusteringer.  

Når disse input er indarbejdet, vil der komme en ny høring i 2020 og endelig linjeføring 

forventes offentliggjort medio 2020.  

Efterfølgende kommer så afklaringen af, hvor meget der kan ydes i 

kompensation/erstatning for den gene du vil blive påført. Som udgangspunkt vil 

erstatningen blive beregnet efter ”Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord”. Det 

er en aftale, der er indgået mellem Energinet og SEGES/Landbrug & Fødevarer. Indholdet i 

denne aftale kan du læse på https://www.danskenergi.dk/udgivelser/landsaftale-el-

fiberanlaeg-pa-landbrugsjord-2019  

Hvis du oplever at den udmålte erstatning, der tilbydes fra Energinet.dk, ikke er 

tilfredsstillende kan sagen indbringes for voldgift, og dersom man ikke finder deres 

afgørelse tilfredsstillende, kan afgørelsen ankes til en taksationskommission. Er man fortsat 

ikke tilfreds, kan denne afgørelse ankes til Landsretten.  

Sagens behandling ved voldgift og taksationskommission foregår uden omkostninger for 

lodsejeren. Bliver sagen bragt for Landsretten, er det den, der taber sagen, der kommer til 

at bære alle omkostninger. 

Omkostninger til sagkyndig bistand vil i alle tilfælde være en omkostning for den enkelte 

lodsejer. 

Vi vil i Familielandbruget Vest-Jylland følge processen nøje og gøre vores yderste til, at de 

tab og gener vores medlemmer bliver påført kompenseres på retfærdig vis. 

Vi vil her i efteråret, indbyde de af vores medlemmer, som bliver berørt, til møde, hvor vi 

sammen søger at lave en plan for arbejdet, der skal sikre, at alle får en fair behandling. 

Har du behov for hjælp til indsendelse af bemærkninger til den foreslåede linjeføring, vil jeg 

foreslå, at du kontakter Erik Jensen, Tellus. Erik har kontor hos SAGRO i Holstebro/Herning. 

Mange går givet med overvejelser om, kan/skal jeg sælge, hvad får jeg i kompensation osv. – erstatningsspørgsmål 
vil først komme til forhandling i efteråret 2020 
 
 

Interessemedlemmer bliver flyttet til aktivt medlemskab 
Fra 1. januar bliver kontingentet til Landbrug & Fødevarer omlagt. På nuværende tidspunkt bliver kontingentet for 

aktive medlemmer fastsat ud fra den landbrugsmæssige omsætning. I den nye model vil det være areal og 

dyrenheder, der vil danne grundlag for kontingentberegningen. Der vil som nu være et loft over kontingentets 

størrelse.   

Vi har p.t. nogle Interessemedlemmer, som kontingentmæssigt har været forkert placeret, da de driver et aktivt 

landbrug (modtager EU tilskud). Er du aktiv landmand er det også et aktivt medlemskab du skal have. Torsdag aften 

havde vi bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede den fremtidige kontingentstruktur. Vi vil fortsat søge at udforme en 

kontingentstruktur, der tager udgangspunkt i produktion og størrelse.   

 

Bliv inspireret og nyd samværet 
I dag henter Erik og jeg inspiration i samvær med andre Holstein kollegaer, hvor vi deltager i 

Holstein årsmødet på Fyn. Dejligt at få inspiration sammen med vores ko – kollegaer.  

 
Lone Andersen 
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