Til alle medlemmer i Jysk Landbrug
Nyhedsbrev – hvad sker der i din forening
I Jysk Landbrug har vi besluttet, at vi løbende vil opdatere dig/jer med de vigtigste opgaver som vi har fokus på. Det
kan være korte resume fra vores bestyrelsesmøder, drøftelser med vore kommuner, arbejdet i vandrådene og andre
foreningsaktuelle emner. Vi vil bestræbe os på at det du læser i Nyhedsbrevet bliver nærværende.
Vi er stolte over at være medejer af rådgivningsvirksomheden SAGRO, men det er i Jysk Landbrug vi tager os af de
landbrugspolitiske aktiviteter. Aktiviteter som ikke altid er synlige – det vil vi med Nyhedsbreve blive bedre til.
Nyt bestyrelsesmedlem – fokus på unges etablering
Ved generalforsamlingen var der nyvalg til Svend Nygaard fra Glejbjerg - vi har bedt Svend om en kort præsentation.
 32 år, driver et landbrug på 175 ha med 200 malkekøer.
 Hobby – LandboUngdom, Gospelkor og jagt.
 I bestyrelsen vil jeg have fokus på ”etablering af unge” – et felt hvor jeg som næste nyetableret kan bidrage
med egne erfaringer, men glæder mig i øvrigt til at arbejde med de mange andre spændende emner som er
foreningens fokusområder.
 … og min livret er hakkebøf med bløde løg, hvide kartofler og god tyk brun sovs.

Bestyrelsen er klar til at arbejde for løsninger af erhvervets udfordringer, lokalt og på landsplan – er der ting du
bøvler med i din hverdag – kontakt da bestyrelsen – vi er til for medlemmerne.

Bestyrelsen – holdet er sat
Efter bestyrelsens konstituering, er Bjarne Larsen fortsat formand, H.C. Gæmelke 1. næstformand og Tage Schmidt 2.
næstformand. Vores repræsentation i kommune netværk, grønne råd, faggrupper m.m. betyder at opgaverne skal
løses som en holdpræstation. Inden sommerferien vil vi have vores egen hjemmeside www.jysklandbrug.dk hvor det
vil være muligt at se hvem der repræsenterer os de forskellige steder. Vi håber at denne oversigt vil være med til at
synliggøre hvem det vil være relevant at kontakte. Som medlem er du dog altid velkommen til at kontakte de enkelte
bestyrelsesmedlemmer.
Arbejdet i Vandrådene
I vores forening har vi vandopland til Vadehavet. Arbejdet med at sikre vandløb, der kan aflede vandet fra vores
marker bliver udfordrende, da vi har interessegrupper der ikke har den samme holdning til et bæredygtigt landbrug
som os. Vi vil kæmpe med næb og kløer for at vandløbene bevarer deres vandledningsevne. Arbejdet i vandrådene
er startet og for at vi kan gøre arbejdet så godt som muligt, har vi brug for din lokale viden. Har du viden omkring
vandløb der er forkert udpeget, er det vigtigt at du opdaterer os herom. På SAGRO s hjemmeside kan du læse mere
herom og samtidig indsende oplysninger til os. Hvem er os – ja Per Vinther er udpeget fra Landbrug & Fødevarer til
at repræsentere os og Bjarne Larsen repræsenterer foreningen.
Vi er her startet på et arbejde, som du givet vil komme til at høre meget mere om.

Vandløbsvedligehold – Billund Kommune
Vi har netop haft møde med Billund Kommune, hvor vandløbsvedligeholdelse var et af hovedemnerne. Metoder til
måling af vandløbenes vandføringsevne blev drøftet. Om det er den ene eller anden metode der bliver anvendt er
ikke uden betydning, men for os, er det vigtigt at vandløbene bliver vedligeholdt, så de ikke mister deres
vandføringsevne.
Medlemskampagne – vi vil være alles forening
På generalforsamlingen rejste Bjarne Larsen spørgsmålet, er der stadig behov for en forening der varetager
landmændenes interesser. Debatten og tilkendegivelserne på mødet gav bestyrelsen et klart mandat til at arbejde
videre med interessevaretagelse for alle områdets landmænd. Det er dog vigtigt at alle yder deres bidrag og ikke har
holdningen, ”at de andre skal nok varetage mine interesser” – vi har behov for at alle bidrager til at gøre foreningen
stærk. Vi vil derfor i 2017 have fokus på at få flere medlemmer. Det vil vi bl.a. gøre med flere
foreningsarrangementer – arrangementer vi løbende vil gøre opmærksom på.
Møder der skal give mening og hvor meninger brydes
I bestyrelsen har vi planlagt en lang række arrangementer for det kommende år. En af de aktiviteter vi vil satse på er
møder lokalt hos medlemmer af foreningen. Ved disse møder vil vi drøfte de emner der rør sig lige midt i
medlemskredsen, vi vil efter aftale med jer, sætte fokus specielle temaer hvor vi inviterer personer der har et
specielt kendskab eller er beslutningstagere – det kan være lokale eller landspolitikere, ja vi har som sådan ikke
nogle begrænsninger – den eneste begrænsning vil være, at vi skal kunne holde møder omkring et kaffebord – dvs.
10 – 15 deltagere.
Har du tanker og ideer er du meget velkommen til at ringe til foreningen – ring til Bjarne Larsen, så kan aftale om
mødet besluttes straks – Bjarne træffer du på 20 33 58 34
Kaffebordsmøde hos Bjarne Gamborg, Grindsted
Tirsdag den 16. maj havde vi kaffebordsmøde hos Bjarne Gamborg, hvor vi bl.a. drøftede
 Udfordringerne med vildtskader – her har Jysk Landbrug fået udarbejdet en rapport der viser at skader
forårsaget af kronvildt koster os 10 mio. kr. – en rapport vi vil bruge i vores videre arbejde for at sikre
kompensation for de lodsejere der lider tabene.
 Kvægundtagelsen der sikrer muligheden for 2,3 DE pr. ha. – tilfredshed med forlængelsen, men langt fra
tilfredshed med en så sen udmelding og det efterfølgende bøvl med at kunne leve op til de skærpede krav,
som kvægundtagelsen også medførte.
Nyhedsbrevet er også dit dialogforum
Nyhedsbrevet, som du nu lige har læst, vil være stedet hvor vi beretter om foreningens arbejde, men som medlem,
har du også mulighed for at sætte fokus på områder der skaber irritation i din hverdag – send en mail til
nkf@sagro.dk eller ring til et af bestyrelsesmedlemmerne – sammen skal vi gøre det bedre for os bønder.

Bjarne Larsen

