
 

 

Nyhedsbrev – Juli 2017 
 
Utilstedelig omgang med sandheden 
Folketingets vedtagelse af vandplanerne, som betyder at vi skal reducere udledningen af kvælstof med 13.000 tons kvælstof, er 
vedtaget på helt fejlagtige beregninger. Landbrug & Fødevarer vil i den kommende tid afdække hvilke fejl/makværk der ligger til 
grund herfor. Afdækningen er benævnt som ”De 7 syndere” og vil kunne følges i Landbrugsavisen og andre steder hvor det vil 
være muligt at få spalteplads. Desværre oplever vi gang på gang at landbrugets dokumentation af fejl begået af offentlige 
institutioner ikke finder nåde i redaktørernes forvaltning af nyhedsstof – senest har vi set manglende interesse for at fortælle 
om, at vi kun har brugt 52 procent af den ekstra kvælstof vi fik mulighed for at bruge efter vedtagelsen af Landbrugspakken. Vi 
vil ikke finde os i denne form for manipulation - derfor skal min opfordring være, at I sammen med bestyrelsen for Jysk Landbrug 
husker at fortælle om de faktuelle fejl og mangler vi bliver udsat for.  Vi har i dag udsendt pressemeddelelse om de åbenlyse fejl 
der var i rapporten, som politikerne havde som grundlag for vedtagelse af de seneste vandplaner – pressemeddelelsen er 
vedlagt dette Nyhedsbrev. 
 
Hvad kan vi gøre bedre 
I slutningen af juni havde bestyrelsen afsat en dag til at drøfte hvorledes foreningen kan blive endnu bedre til at varetage 
medlemmernes interesser. Det blev en dag, hvor alt var til debat, en dag hvor der også var en erkendelse af, at det ikke er alt 
som er inde over bestyrelsens bord, som altid kan synliggøres. Vi vil den kommende tid have fokus på: 

 At skabe bevidsthed om at Jysk Landbrug er en forening der varetager bøndernes interesser og SAGRO er en 
virksomhed der udfører faglige opgaver. 

 At være mere synlig i mediebilledet bl.a. med ny hjemmeside, nyhedsbreve og med hyppigere fortællinger om vores 
erhverv i dagens aviser og andre medier. 

 At lave flere arrangementer der vil være rettet mod bestemte medlemsgrupper. 
 
Vi håber med disse og andre tiltag at kunne gøre os fortjent til – dels at kunne fastholde vores nuværende medlemmer, men 
også at få flere af de jordbrugere der p.t. ikke er medlem, som nye medlemmer. Vi vil derfor hen over efteråret igangsætte en 
medlemskampagne der gerne skulle styrke foreningen. Vi modtager dog gerne indspil fra jer medlemmer for områder der kan 
være med til at gøre os endnu bedre. 
 
Hvad efterspørger fremtidens forbrugere 
Den 27. juni havde vi et arrangement i Vejen Idrætscenter hvor forbrugertrends og COOPS interesse og evne til at bestemme 
hvad forbrugerne kommer i indkøbskurven var aftenens tema. 
En interessant aften - du kan læse et mere fyldestgørende referat på SAGRO s hjemmeside. Det er dog tankevækkende når det 
fra COOP bliver fremført at ”Kødspisning er ved at blive politisk ukorrekt, og nogle mener, at kødspisere i fremtiden vil blive 
udsat for det samme pres, som rygere i dag udsættes for” 
Der var dog ikke nogle af aftenens deltager der fandt det upassende, da Naturligvis Limousine serverede  
de mest lækre burgere lavet af Limousinekød. 
 
Kaffebordsmøde 
Få en snak med dem der ved noget og betyder noget – det var baggrunden for Kaffebordsmødet vi havde den 13. juni hos Søren 
Kargo i Brørup. Mødets tema var tilgængelighed og beslutningsprocesser hos offentlige myndigheder. Med deltagelse af 
repræsentanter fra Vejen Kommune og Folketinget ser det nu ud til, at der kommer skred i sagen – se mere på SAGRO s 
hjemmeside. 
I de kommende Nyhedsbreve vil vi fortælle om aktuelle Kaffebordsmøder – du er også meget velkommen til at komme med 
forslag til Kaffebordsmøder. 

 Borgmester Egon Fræhr og Anni Matthiesen var deltagere i Kaffebordsmødet 
 
Med ønsket om en god sommer 
 
Bjarne Larsen 


