
 

 

Til alle medlemmer i Jysk Landbrug 

 

 

 

Nyhedsbrev – Februar 2020 

Jeg håber du er kommet godt i gang med 2020. Dagene bliver nu længere. Med godt 

fyldte gylletanke og al for våde marker kan vi kun håbe på mere tørvejr. 

 

 

 

Generalforsamling 17. marts 2020 kl. 18.30 

Husk foreningens generalforsamling. Der vil være spisning og aktuelt oplæg 

om erhvervets situation. Program er under udarbejdelse.  

 

Kom og brug din demokratiske stemme! 

 

 

Ny ansøgningsrunde til minivådområder  

Vi er langtfra i mål med at finde tilstrækkeligt med minivådområder for at opfylde målet.  

Målet er at nå en reduktion på 900 ton N/år med minivådområder, men indtil videre har vi 

kun nået ca. 180 ton N/år. Arbejdet skal derfor fortsætte for at undgå yderligere 

stramninger fra regeringens side og gerne med større hastighed end indtil videre.  

Det er derfor rigtig vigtigt, at du byder ind nu for at få undersøgt dine muligheder for 

et minivådområde. 

Vi har haft udfordringer med afsyning af gravede projekter i efteråret, hvor der var 

problemer med at få tilskud udbetalt. Disse udfordringer er nu løst og vi har fået en 

fornuftig afsyningskontrol og kan derfor trygt realisere de ansøgte projekter fra 2019. Det 

forventes at der vil blive gravet en del af disse i foråret eller efter høst i 2020. 

Kontakt derfor snarest din oplandskonsulent, Anne Robenhagen Ravnshøj – 7660-

2392 for at afsøge mulighederne på din ejendom og få mere viden om minivådområder. 

Ansøgningsfrist er sat til d. 28. april i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Studietur til Bruxelles 

Bestyrelsen har været på studietur til Bruxelles i januar. Her mødtes vi med medarbejdere 

fra Landbrug & Fødevare, Landbrugets fælles EU-organisation: Copa Cogeca, og den 

engelske forening ”National Farmers Union”, og nyvalgte Europaparlamentsmedlem Asger 

Kristensen (V), og socialdemokrat Marianne Vinds assistent, Nina Bergtsson. 

Vi kommer hjem meget klogere på nødvendigheden af fagligt velfunderet lobbyisme både 

på vegne af det dansk og det europæisk landbrug. Brexit og CAP-reformen står for døren. 

Sammen med fremtidens krav om mindre forbrug af pesticider og gødning, fokus på 

bæredygtighed, biodiversitet og fødevaresikkerhed vil det få stor betydning for fremtidens 

landbrug. Det er en uhyre vigtig indsats, som dygtige medarbejdere fra L&F yder både fra 

Axelborg og fra kontoret i Bruxelles. Med et nyt Parlament og en ny dansk regering, som 

er mere rødt/grønt en tidligere, tør jeg slet ikke tænke på hvor meget værre vores 

europæiske og danske rammevilkår ville se uden det solidt lobbyarbejde, der bliver gjort. 

Ofte er det lange seje træk med store økonomiske konsekvenser, som påvirkes i gunstig 

retning for dansk landbrug. TAK for det! 

 

Fortsat samarbejde med Grindsted Landbrugsskole og LandboUngdom 

I god dialog og enighed om at rekruttering af de unge til erhvervet er en fælles sag 

fortsætter vi det vigtige og gode samarbejde med Landbrugsskolen og LU.  

 
Rabat til Tivoli 
Som aktivt medlem har du nu igen mulighed for at besøge Tivoli med rabat ved online køb 
i perioden 30. januar til 10. februar via særligt link. Kontakt Ulla Bækman på 
ubh@sagro.dk hvis du ønsker at benytte rabatten.  
 
 

Kommende medlemsarrangementer – sæt X i kalenderen 

 

• 5. februar kl. 12.30: Esbjerg - Økonomikonference 

• 29. februar Kl.10.00: Give – ”Fra 200 til 2 km. i 

timen”. Ud af erhvervet på den gode måde med 

Bente Bendix. 

• 17. marts Kl.18.30: Billund - Generalforsamling 

 

 

H.C. Gæmelke 

mailto:ubh@sagro.dk
https://www.sagro.dk/arrangementer/esbjerg-sagros-oekonomikonference-2020

