Nyhedsbrev – April 2019
Nyvalg til bestyrelsen
Ved vores generalforsamling den 13. marts blev der valgt to nye til bestyrelsen – velkommen til Allan og
Torben, som vi har lavet et lille miniportræt af nedenstående
Allan Pedersen, Munkholmvej 18, Give – 42 år.
allan@allanvp.dk Tlf. 21 24 25 49
Driver ejendom på 230 ha med 1.100 søer, salg af smågrise til eksport og opfedning af 6.000
slagtesvin. Er med i SEGES Advisory Board – økonomi. I bestyrelsen vil jeg kæmpe for ”et
fælles landbrug” hvor økologer og konventionelle producenter har respekt for hinandens
produktion. Udtalelser fra politikere viser at der er et fortsat behov for information.
Torben Jonasen, Tørskindvej 63, Randbøl – 33 år.
torbenjonasen@hotmail.com Tlf. 40 89 26 34
Driver ejendom med 60 Limousine ammekøer, 70 ha. planteavl og 40 ha. naturpleje.
Vil gerne udvikle ejendommen, så oplevelsesøkonomi og produktion bindes sammen.
Vil gerne at unge, der er på vej til at etablere sig, ikke nødvendigvis skal starte med stor
produktion og alt for meget gæld.

Danmarks yngste bestyrelse
Efter generalforsamlingen tror jeg, at vi har landets yngste bestyrelse med
en gennemsnitsalder på 41 år. Konstitueringen gav følgende resultat:
Formand: H.C. Gæmelke
1. næstformand: Tage Schmidt
2. næstformand: Anders Stensgaard
Bestyrelsen er nu i arbejdstøjet, og vi forventer, at oplever du
udfordringer, som din landboforening skal tage sig af, at du da kontakter os – vi er ikke længere væk end
telefonen – mig kan i altid træffe på 22 26 42 90
”En verden af muligheder” – en fantastisk aften
Den 27. marts havde vi sammen med LU inviteret unge på vej ind i vores erhverv, til inspirationsaften på
Grindsted Landbrugsskole. 240 unge havde taget mod vores invitation og fik en forrygende aften i selskab
med Martin Merrild, Jacob Lave, Michael Haahr og Svend Brodersen.
Det er min oplevelse, at de unge gik hjem med en oplevelse af, at verden ligger for deres fødder – ikke at
de nødvendigvis skal starte med en kæmpeproduktion, men få samlet noget viden. I skal nødvendigvis ikke
gøre som alle andre, tro på egne evner og ikke kun regneark når I skal etablere jer.
Det er Jysk Landbrugs håb, at vi med sådanne arrangementer kan få flere unge til at interessere sig for
vores erhverv, som jo er et fantastisk arbejdsplads. Arrangementet var støttet af Niels Peter Ærø ´s Fond.

Ulykkesforsikring til landbruget
Har du et aktivt medlemskab, har vi sørget for, at du får den bedste pris på kollektiv ulykkesforsikring.
Forsikringen dækker døgnet rundt – både i arbejdstiden og fritiden.
Du kan vælge at forsikre dig selv, din ægtefælle/samlever og dine medarbejdere. Du påfører blot de navne
og cpr-numre, der skal med på forsikringen.
Tegning af forsikringen kræver ikke afgivelse af helbredsoplysninger. Forsikringspræmien er med
nedenstående summer
 Invaliditet med sum på 380.000 kr., 539 kr.
 Invaliditet med sum på 600.000 kr., 850 kr.
 Invaliditet med sum på 1.000.000 kr., 1.450 kr.
Du kan læse mere om forsikringen og foretage tilmelding ved at følge dette link
https://tryg.dk/erhverv/partner/landbrugfodevarer-ulykke
Medhjælpermedlemskab
Vi har flere gange drøftet muligheden for at få vores unge
til at interessere sig for arbejdet, der laves i Landbrug &
Fødevarer samt i de lokale foreninger. Vi kan nu tilbyde et
medlemskab til vores unge medhjælpere til en meget
fordelagtig pris.



Medlem af LU - 100 kr. plus moms
Ikke medlem af LU – 400 kr. plus moms

For dette medlemskab får de unge mennesker del i en lang række medlemsfordele – Landbrugsavisen som
e-avis, fri brug af LandbrugsInfo, brændstofaftaler og andre rabataftaler, som betaler kontingentet mange
gange. Vores ønske er, at få de unge til at interessere sig for foreningsarbejdet. Hvis du har unge, for hvem
det har interesse, send da en mail til nkf@sagro.dk med kontaktoplysninger.
Trafiksikkerhed – hold vejen ren
Foråret er en dejlig tid, men kan også være en farlig tid, hvis vi ikke
tænker på vores medtrafikanter. Vi bør ikke have mere travlt med
markarbejdet, end vi sikrer at vejen er rengjort og at gylle, der skal
udlægges, nu også bliver udlagt i marken og ikke på vejen.
Markvanding – vi kæmper for vandet
Forhåbentligt kommer vi ikke til at skulle flytte vandingsmaskiner så meget i år, som vi gjorde sidste
sommer. Vi oplever at kommunernes administrationspraksis for tildeling af vand, kan være forskellig og i
nogle tilfælde meget restriktiv. Har du udfordringer med fornyelse eller nye vandingstilladelser kan du altid
ringe til vores Landboretskonsulent Helle Borum på tlf. 96 29 66 39 – hun er sekretær for Task Force
Markvand og har fingeren på pulsen.
Er du interesseret i at etablere et kvælstofvådområde i Billund Kommune?
Billund Kommune søger lodsejere, som ønsker at etablere et kvælstofvådområde (vådområder).
Vådområder kan dannes ved at etablere små søer, overrisling af arealer eller overrisling af vandløbsvand
på vandløbsnære arealer. Med flere våde og oversvømmede arealer fjernes kvælstof fra overfladevandet,
inden det kommer til vandløbene og videre til Ringkøbing Fjord eller Vadehavet.
De områder som Billund Kommune er særligt interesseret i, er lavtliggende områder på 10-50 ha, som har
været i drift i 2014/15.

Vådområderne skal på landsplan bidrage med en reduktion på 1.250 tons kvælstof inden 2021, og vi er
langt fra mål. Etablering af vådområder er en del af den politiske aftale om Fødevare- og Landbrugspakken
fra 2015. Vådområderne finansieres af staten og EU, og der udbetales erstatning til lodsejeren.
Er du nysgerrig eller interesseret vil Billund Kommune gerne i kontakt med dig. Du er meget velkommen til
at kontakte Marie-Louise Muff Grønne på 79 72 71 03 for en samtale om dit areal.
Nye vandløbsprojekter i Billund Kommune
Billund Kommune vil i de kommende år arbejde med at forbedre vandmiljøet i følgende vandløb:
Plougslund Bæk, Grene Å, Grindsted Å, Engebæk, Engebæk-Hoven Å og Ballebæk. Der skal blandt andet
udlægges gydegrus, genslynges vandløb, hæve vandløbsbunden og etableres okkeranlæg.
Billund Kommune arbejder i 2019 med forundersøgelse i Plougslund Bæk, Grene Å, Grindsted Å og
Engebæk samt at realisere indsatsen ved Ballebæk.
Billund Kommune oplyser, at alle berørte lodsejere vil blive kontaktet inden projekterne sættes i gang, og
kommunen håber på et godt samarbejde om at gennemføre vandløbsprojekterne inden udgangen af 2021.
Alle som lider tab ved gennemførelse af projekterne har jf. Vandløbsloven § 37, har krav på erstatning.
Arbejdet med vandløbsprojekterne sker for at gennemføre indsatserne i Vandområdeplan 2015 – 2021.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Billund Kommune på tlf. 61 14 50 61 (MarieLouise Muff Grønne) eller 25 55 77 79 (Annette Læbo Matthiesen).
H.C. Gæmelke

