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Sammenhold i en svær tid 
 
Her i den 13. tørkeuge er det næsten helt uvirkeligt, vi kan have det så tørt i Danmark, som boede 
vi i Sydeuropa. Udfordringerne hober sig op med opslidende vanding, mangel på foder til 
græssende dyr, mindre grovfoder og generelt lavere udbytter. Der arbejdes maksimalt fra L&F på 
at finde måder, politikerne kan hjælpe landbruget økonomisk, og vi må hver især være 
behjælpelige overfor hinanden rent praktisk, men også personligt. Du er som altid velkommen til at 
kontakte undertegnede eller bestyrelsen, hvis noget skal bringes videre.  
Tørken til trods, håber jeg, der alligevel bliver tid til ferie med familien, for det er helt sikkert som 
altid vigtig at lade op, for det er jo, når man restituerer, man innoverer og kommer på gode ideer. 
Rigtig god sommer.   
 

Luftledninger Idomlund-Grænsen 
 
Første høringsperiode er slut og på baggrund af de mange protester der er kommet, har energi-, 
forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt bedt Energinet om en ny redegørelse med nye 
vurderinger, der skal foreligge i september. Ministeren havde for nyligt møde med borgmestre fra 
de berørte kommuner, og han har planlagt to borgermøder i de berørte områder i august (ét i nord 
og ét i syd). Vi vil løbende følge udviklingen og give vores indspil. Har du spørgsmål eller gode 
ideer er det Stine Bundgaard, du kan kontakte. 
 

Vi skal være mere bivenlige 

Pas godt på bierne! Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der i en ny bi-kampagne opfordrer 
alle danske landmænd til at gøre en ekstra indsats for bierne. Jeg vil derfor opfordre jer alle til at 
være med til at sikre nogle steder, hvor vore vilde bier kan få fred og ro til at formere sig – det kan 
i alt sin enkelthed dreje sig om, at vi i læbælter skubber ubrugeligt halm sammen, lader grene og 
kviste ligge, så der vil være næring og skjul til bierne – se mere herom på https://lf.dk/bi/det-kan-
landmanden-goere. Jeg ved, at tørken trækker mange ressourcer, men det vil være fint, hvis du/I 
tilmelder jer kampagnen – både af hensyn til bierne og vores omdømme i befolkningen.  
 

Landsskuet med mange besøgende  
Med næsten 51.000 besøgende var Landsskuet igen stedet, hvor 
vi fik mulighed for at vise hvad landbruget formår. Fra vores egen 
verden havde vi sammen med SAGRO en stand, hvor mange 
medlemmer og kunder kiggede forbi.  
 
Jeg håber, at jer der kiggede forbi oplevede, at vi har en 

velfungerende forening og en professionel rådgivning der også 
kan sparke til en fodbold. Det var også på Landsskuet, at 
SAGRO skød sikkerhedskampagnen i gang – selv om vi har 
travlt, må vi ikke have mere travlt end at vi hele tiden har fokus 
på egen og andres sikkerhed. 
 
Følg sikkerhedskampagnen fra SAGRO - ”TH!NK SAFETY 

FIRST!” 

Landsskuet er også her netværket 
bliver plejet 

https://lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere
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Gør du brug af alle medlemsfordele? 

Som medlem af Familielandbruget Vest - Jylland har du mulighed for at gøre brug af en række 
medlemsfordele. Disse medlemsfordele bliver løbende opdateret. De opdaterede medlemsfordele 
kan du se på https://www.lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele  

Helt aktuelt er der nogle tilbud til jer, der måske overvejer at holde et par dage fri – tryk her 
https://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele/hotel-og-konference/scandic-medlemstilbud  

 

Halmbørsen på hjemmesiden  

Den ekstreme tørke gør at mange med husdyr vil komme til at 
mangle halm. På SAGRO ´s hjemmeside er der en halmbørs, hvor 
du har mulighed for at sætte halm til salg og indrykke besked, 
dersom du ønsker at købe halm – se mere herom ved at følge dette 
link http://www.sagro.dk/koeb-og-salg/halmboersen  

 

11. august Aulum Dyrskue 
Lørdag den 11. august vil du kunne møde bestyrelsesmedlemmer på dyrskuet i Aulum. 
 
På dyrskuet har vi en stand hvor der bl.a. vil være smagsprøver af forskellige kartoffelsorter.  
 
 
 
Lone Andersen 
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