
 

Nyhedsbrev – Januar 2020 

 
Godt nytår til alle jer medlemmer og jeres familier!  
Tak til alle der deltog i et hyggeligt Nytårsmødet d. 16. januar. 
Jeg har ladet mig fortælle at det var en fin aften, hvor 40 medlemmer hyggede sig med god mad og et 
medrivende foredrag, hvor Ruth Brik Christensen fortalte om hendes oplevelser, som ”mor” for udsendte 
danske soldater. 
 
Den planlagte studietur til København står lige for døren. Alex Vanopslagh viser rundt på Christiansborg og 
derefter er der besøg på Axelborg.  Jeg glæder mig til at mødes med de tilmeldte deltagere på Axelborg. 
 
Generalforsamling 2020 
Husk Generalforsamlingen d. 16. marts kl. 18.00. Programmet er endnu ikke helt på plads, men foruden 
den formelle generalforsamling vil der være spisning og et spændende oplæg om landbrugserhvervet. 
 
 
Familielandbrugets Verdensmål 
Vi ser frem mod et spændende 2020, hvor Familielandbruget vil arbejde videre med 4 udvalgte 
Verdensmål. I bestyrelsen har vi besluttet at tænke målene ind i vores aktiviteter gennem året, så de bliver 
til helt konkrete handlinger.  
 
 

 
 
 
 



 
 
Ny opdateret rødliste med truede dyrearter 

 
Vi forventer, at den nye rødliste vil blive taget med i overvejelserne, når regeringen i løbet af 2020 vil 
fremlægge sin Natur- og biodiversitetsplan.  
Landbrug & Fødevarer gav lige før jul et indspil til indholdet i en sådan plan. Det helt centralt er at pege på 
løsninger, som både gavner biodiversiteten og som samtidig tager højde for, at der fortsat skal være et 
konkurrencedygtig jordbrugserhverv.  
Blandt forslagene fra L&F er midler til jordfordeling, midler til naturpleje, fokus på rådgivning og facilitering 
til lodsejere og tiltag på statens arealer.   
 
Endelig er det vigtigt for Landbrug & Fødevarer at vi kommer væk fra den nuværende situation, hvor 
lodsejere oplever naturen som en trussel, der kan spænde ben for udviklingsmuligheder og i værste fald 
fortsat produktion.  
 
Klima og bæredygtighed 
Klimatiltag er også kommet for at blive. Vi kæmper alt hvad vi kan for at vi, som landmænd og 
familielandbrugere, ikke bliver tabere i alle de krav, der stilles via vores andelsselskaber og snart også fra 
den finansielle verden. 
 

Du kan deltage i Bæredygtighedskonference d. 22. januar og bliv endnu klogere på emnet. 

 
Der sker utroligt meget politisk, der berører landbrugserhvervet. Jeg kan garantere for at der bliver 
kæmpet hårdt i L&F og Familielandbruget for at gøre vores indflydelse gældende på Christiansborg og i EU. 
Uden jeres opbakning ville det ikke være muligt. Tak for det!  

Fortæl det gerne videre til jeres nabo, hvis de ikke er medlemmer. Jo flere vi er, jo stærkere er vi.  

 
 
 
Kommende arrangementer: 
 

• 22. januar: Bæredygtighedskonference, Skarrildhus. Husk tilmelding på SAGRO.dk 

• 19. februar kl. 18.30: Generalforsamling Familielandbrug MidtVest i Birk.  

• 2. marts: Møde med Landbrugsministeren og Martin Merrild, Birk Centerpark 

• 5. marts kl.19.00: ”Regnskabsmøde” i Aulum Fritidscenter 

• 16. marts kl. 18.00: Generalforsamling Familielandbruget Vest – Jylland  
 
 
 
 
Herunder kan du læse mere om Bæredygtighedskonferencen: 
 
 



 
 
Husk tilmelding på sagro.dk 
 
 
Venlig hilsen  
Lone Andersen, Formand 


