
 

 

 

Nyhedsbrev Oktober 2017  

Køer og familie kan godt forenes 
Mandag den 23. oktober var godt 20 medlemmer og ledsagere på besøg hos Majken og Jens 
Peter Mølleskov i Videbæk. Familien etablerede sig i maj 2015 og har siden da haft fokus på at 
skabe en bedrift, hvor arbejde og familieliv skal gå hånd i hånd. Der er bygget om og til, så 
besætningen er udvidet fra 85 til 145 køer. I 2016 blev det besluttet at omlægge til økologi. 
Samtidig med omlægningen har de truffet en beslutning om, at samle kælvningerne til efteråret – 
en proces der er startet, men endnu ikke fuldt gennemført. Jens Peters overvejelser i den 
forbindelse er, at de ny kælvede køer og kvier skal have en stabil fodring den første tid af 
laktationen – dette vil være muligt med staldfodring frem til foråret. Den sidste del af laktationen 
skal køerne selv hente hele foderrationen ved afgræsning. Det er Jens Peters forventninger, at 
det, at lukke køerne på græs i sidste halvdel af laktationen, vil give dem et løft i ydelsen, så det 
dels vil stimulere ydelsen, samtidig med at græsfodring er billigere end staldfodring med ensilage. 
Vi glæder os til at se produktionsresultaterne de kommende år. 
Efter bedriftsbesøget fortsatte mødet i 
Udeforsamlingshuset i Fjelstervang. Et 
meget alternativ sted, men meget 
interessant. Udeforsamlingshuset er 
placeret ude i naturen, u isoleret, eneste 
opvarmning er åbent ildsted. Vi havde dog 
ikke tændt op, så det var godt med varme 
tæpper.  
Efter kaffe gav Lone Andersen en 
orientering om de mest aktuelle 
landbrugspolitiske emner 
 
Naturpark Skjern Å 
Ringkøbing Skjern Kommune har sat sig i spidsen for endnu engang, at forsøge at få etableret en 
Nationalpark/Naturpark. Som udgangspunkt er det udmeldt, at det er frivilligt om man som lodsejer 
ønsker at være med i det nye projekt. Som udgangspunkt har vi ingen indvendinger mod, at en 
sådan etableres med frivillige deltagelse. Vi er dog noget forundret, og skeptiske, når vi nu 
oplever, at for nogle kan frivillighed gradbøjes. Vi vil naturligvis søge indflydelse i det kommende 
arbejde. Vi har udpeget Niels Peter Gosvig til at være vores repræsentant, når og hvis der sættes 
et arbejde i gang. 
  
Årsmøde i Familielandbruget 
Mandag den 9. oktober var repræsentanter fra hele landet samlet til Familielandbrugets Årsmøde i 
Vingsted. Et fantastisk Årsmøde, hvor der var særligt fokus på omfordelingsstøtte, liberalisering af 
landbrugsloven og ikke uventet en markant debat om økologisk produktion versus konventionel – 
en debat der havde fået ny næring efter Coop s helt urimelige angreb på konventionelt 
producerede fødevarer.  
Årsmødet blev afsluttet med et inspirerende indlæg af Rasmus Blædel, som fortalte om 
vigtigheden af, at landbrug i landdistrikterne ejes af dem der bor på landbrugene. 
  
Medlemskampagne  
Skal vi kunne fortsætte vores arbejde lokalt og på landsplan, er det nødvendigt at vi har opbakning 
og tilslutning fra landbrugets udøvere. Vi vil derfor i november henvende os til de jordbrugere i 
vores område, som ikke er medlemmer af nogen landboorganisation. Vi går ikke ind for 



 

 

organisationstvang, men vi vil godt have, at de der ikke er medlemmer, også ser nødvendigheden 
af, at de også bidrager til vores fællesskab. Udgiften ved et medlemskab vil for de fleste være tjent 
ind flere gange, hvis man gør brug af de medlemsfordele, som er en del af mulighederne ved et 
medlemskab. 
Vi har fortsat gavekort på 500 kr. på højkant, hvis du anviser nyt medlem – ring til vores sekretær 
på 40 80 72 00 hvis du har personer, du vil foreslå som nye medlemmer.    
  
Forbedret aftale for brændstof 
Som medlem af Familielandbruget kan du bl.a. gøre brug af fordelagtig brændstofaftale med Q8. 
Se mere på http://www.lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele - her kan du også se, 
hvordan du får 1.470 kr. i rabat på 1.000 liter fyringsolie. Sammen med dette Nyhedsbrev er 
vedlagt en ny foreningsfolder – her fortæller Niels Peter Gosvig om, hvordan han har tjent mange 
penge ved at gøre brug af forsikringsfordele. Du er meget velkommen til at printe 
foreningsfolderen og give den til din nabo, hvis han/hun ikke er medlem. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Lone Andersen 
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