
 
Nyhedsbrev – December 2017 
 
Arbejdet i kommende Naturråd – vi er klar, men kommunerne er ikke 
Kommunalbestyrelserne skal oprette lokale naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med 
udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. 
Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og 
prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde, som 
grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser. 
Som Landboforening er vi naturligvis interesseret i, at værne om vores natur, blot det kan ske med 
en respekt, der giver os mulighed for fortsat at drive et rationelt landbrug. Vi vil derfor søge 
maksimal indflydelse i de kommende naturråd. Det er dog noget beskæmmende, at Naturråd 10, 
som omfatter de kommuner vi repræsenterer, endnu ikke har udpeget sekretariatskommune, når 
vi ved at arbejdet i Naturrådene skal være afsluttet 15. juni 2018 
 
Vandrådsarbejdet – møde med kommunerne 
Siden sidste Nyhedsbrev har vi glædeligvis haft mulighed for at forklare resultaterne af vores 
arbejde i vandrådene, overfor flere kommunale embedsfolk og politikere. Vi fandt det nødvendigt, 
da enkelte af de grønne organisationer havde sat gang i en informationskampagne, der var langt 
væk fra det arbejde vi har oplevet i vandrådet. 
 
Ministermøde – brud på traditionerne – ministeren blev rost 
Der var mere ros end ris til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, da han den 31.  
oktober mødte 200 landmænd til møde hos arrangeret af bl.a. Jysk Landbrug. Martin Merrild, som 
også havde indlæg på mødet, mindede om, at dansk landbrug har stolte traditioner med ikke at 
rose vores folk og da slet ikke en minister, der kan jo være en risiko for, at det fører til sløvhed og 
dovenskab. Efter den muntre tone var slået an, blev der diskuteret efterafgrøder, halekupering hos 
grise, manglende udbetaling af økotilskud, etablering af Nationalpark og meget mere. En aften der 
vidnede om, at landbruget har en minister, der forstår erhvervets udfordringer. 
 
Status medlemskampagne 
Vi har tidligere i dette Nyhedsbrev skrevet om nødvendigheden af, at erhvervets udøvere slutter 
op omkring foreningens arbejde. Vi har netop afsluttet en medlemskampagne, hvor 12 
landbrugere har meldt sig ind i foreningen. Vi ved godt, at vi skal gøre os fortjente til jeres 
medlemskab. I al beskedenhed kæmper vi dagligt landbrugets sag, lokalt og nationalt. Vi hører 
dog gerne fra jer medlemmer, hvis der er opgaver som i mener vi skal tage op – du er altid 
velkommen til at kontakte mig eller en af mine bestyrelseskollegaer. Skulle du have en nabo som 
endnu ikke er medlem i Jysk Landbrug, håber jeg, du vil være med til at fortælle ham, at det er en 
god ide at tegne et medlemskab.  
 
Medlemsarrangement Frost Boligcenter 
Tirsdag den 28. november havde godt 30 medlemmer taget mod invitationen til at besøge Frosts 
Boligcenter i Sdr. Omme, hvor aftenens tema var ”Drømme og muligheder”  
Efter en kort introduktion om Bolighuset, var der et inspirerende og åbenhjertigt indlæg af Bertel 
Hestbjerg, som driver Hestbjerg Økologi ved Holstebro. En fortælling om, hvad der indtil nu har 
skabt en produktion med 1500 økologiske søer, produktion af Poppelgrise til Coop - og selv om 
man er økolog ikke taler andres produktion ned. 
 
Marlene Roswall Hansen sluttede aftenen af med fokus på privatforbruget. En interessant 
beretning om udfordringer mange unge mennesker møder, når mor ikke længere supporterer med 
lommepenge. Hvilke udfordringer det kan give, når privatøkonomien og virksomhedens 
driftsøkonomi bliver blandet sammen. Moralen på Marlenes indlæg – der er vigtigt med prioritering 
og få skabt bevidstheder om hvor pengene til privatforbrug ender. 
 
 



Ændrede betingelser Gruppelivsordningen 
For jer, der har tegnet en gruppelivsordning, er dækningen nu ændret fra 65 til 67 år.  
 
Gruppelivsordningen er også ændret, så der nu kan vælges mellem 2 grupper. For dig/Jer der har 
gruppeliv, kan det måske være interessant at ændre gruppe – se vedlagte.  
 
For jer der ikke har tegnet gruppeliv, kan det være interessant, hvis du ikke har behov for 
dækninger på flere millioner kroner. I gruppelivsordningen er den højeste udbetaling ved død 
600.000 kr. Ved visse kritiske sygdomme udbetales 50.000 kr. og ved ulykke udbetales op til 
760.000 kr. (méngrad 100%).  
 
Ordningen er også rigtig god, hvis din ægtefælle af helbredsårsager, ikke kan blive forsikret. I 
gruppelivsordningens gruppe 1 er ægtefælle/samlever fuldt dækket efter 12 måneder uden at 
skulle aflevere en helbredserklæring. 
Dit eget helbred behøver heller ikke altid at have været i top. Der spørges kun til helbred 3 år 
tilbage i tiden, og der er generelt lempelige helbredskrav. 
 
Endelig kan gruppelivsordningen være en god ide for dem, der ikke har tillægsforsikringer på 
deres pensionsopsparing. 
 
Som aktivt medlem af Jysk Landbrug kan du blive medlem af Gruppelivsordningen for blot 114 
kr./md. pr. person – se vedlagte flyer. 
 
Kontante medlemsfordele 
Mange af jer medlemmer kender de muligheder medlemskabet af foreningen giver mulighed for. 
Da der løbende kommer nye muligheder, vil det ikke være hensigtsmæssigt hele tiden at 
informere herom – du kan trykke på nedenstående links og se de aktuelle medlemsfordele. 
 

 
 
Nytårsmøde 
Fredag den 12. januar fra kl. 13.00 – 15.30 invitereres alle medlemmer af Jysk Landbrug til 

Nytårskur, Majsmarken 1, Billund – sæt X i kalenderen nu – invitation følger senere. 

 
Generalforsamling 
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 15. marts. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjarne Larsen 

 
 
 
  
 
 
 

http://www.lf.dk/medlemsfordele


 


