
 

Nyhedsbrev Februar 2019 

Vi handler og tager ansvar 
Som landmand kan jeg blive træt af pressens evindelige søgen efter fem fejl. I Weekenden var det 
Berlingske, der kunne berette om at ”Landbruget har svigtet løfte om at skrue ned for udledningen af 
kvælstof” Straks var Ida Auken der med bemærkninger om, at man gennem 20 år ikke har kunnet stole på 
landbruget – det er udtalelser som Landbrug & Fødevarer nu forsøger at få hende slæbt i DRs 
Detektorprogram for at dementere – tvivlsomt om det lykkes, da DR jo mange gange har demonstreret en 
lemfældig omgang med sandheden. Vi som forening og dig som landmand, har derfor et stort stykke 
arbejde med at fortælle vores omverden, at vi arbejder benhårdt på at opfylde kravene om 
kvælstofreduktion med etablering af vådområder, minivådområder, efterafgrøder, skovrejsning, og for 
øvrigt har vi slet ikke brugt den ekstra kvælstoftildeling, der var i Landbrugspakken. 
 
Skarpe unge på besøg 
For godt en uge siden havde vi sammen med LU lavet et 
arrangement på Kibæk Maskinstation, hvor jeg fortalte om 
vores politik samt de opgaver, vi arbejder med lokalt og ikke 
mindst i L&F. 
Jeg oplevede det som en aften, hvor der blev skabt forståelse 
for vores organisatoriske arbejde, og at det rent faktisk nytter 
noget at give sin mening til kende, og at det giver mening at 
være medlem af landbrugets organisationer. 
Som Familielandbruger glæder det mig naturligvis, at de unge 
generelt har en holdning til, at det ikke betyder det store, om 
de kommer til at sidde med en stor eller en mindre bedrift, men i stedet at de netop køber en bedrift, der 
præcis passer til den enkeltes ambitioner og evner. Jeg fik også oplevelsen med hjem om, at vi ældre skal 
blive bedre til at bruge de sociale medier til at fortælle nogle af de gode historier og skabe interesse hos de 
unge. 
En rigtig god aften – tak til LU for samarbejdet. 
 
Regnskabets time – 27. februar 
Ja det er overskriften på vores årlige møde i Aulum, hvor vores konsulenter opsummerer 
resultaterne fra sidste års regnskaber. Da folketingsvalget nærmer sig, har vi denne aften 
inviteret Hans Engell til at holde foredrag – husk tilmelding senest den 22. februar. 
 
 
Generalforsamling – 18. marts 
Indbydelse til foreningens generalforsamling er vedlagt – bemærk, at vi denne aften også 
får besøg af vores nye direktør i Landbrug & Fødevarer Anne Arhnung – vi glæder os til at 
se jer alle. 
 
 
Lone Andersen 
 
 


