Nyhedsbrev – November 2018
Delegeretmøde med god stemning – til trods
I sidste uge havde Landbrug & Fødevarer delegeretmøde i Herning, hvor der trods erhvervets dårlige
økonomi var en god stemning. Vores erhvervs betydning for samfundsøkonomien blev tydeligt markeret
med besøg af statsministeren og yderligere 3 ministre. Statsministeren samt miljø- og fødevareministeren
havde begge et klart budskab – erhvervet skal selv bidrage med at finde løsninger, der sikre
bæredygtighed, CO2 neutral produktion osv. osv.
Der var mange gode indlæg fra de delegerede, hvor flere fokuserede på, at vi i langt højere grad også skal
huske at vise og fortælle de gode ting, der er i vores erhverv og samtidig fortælle at der er producenter, der
rent faktisk har en god indtjening.
På delegeretmødets 2. dag var der en lang række valg til Landbrug & Fødevarer. Fra JL kan vi glæde os
over, at Søren Søndergaard blev regionsvalgt til Primærbestyrelsen. Tillykke til Søren.
Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl til møde med Jyske Landmænd i Billund
Samtidig med, at vi i Jysk Landbrug søger at påvirke de nære
beslutninger i vore kommuner, har vi også opmærksomheden på
landspolitik. Vi er derfor glade for, at to af dansk politiks sværvægtere
Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl har sagt ja til at stille op
til debat med jyske landmænd den 21. november kl. 19.00 i Billund.
Vi forventer at se mange af jer medlemmer denne aften, hvor
foreningen er vært ved kaffen for medlemmer i Jysk Landbrug.
Aftenens program er vedlagt dette nyhedsbrev
Markvanding
Mange har søgt om fornyelse af vandingstilladelser og/eller
om mere vand, end tilladelsen gav mulighed for.
Vi har helt overordnet set oplevet stor velvillighed fra vores
kommuner fra nord til syd, og der er givet mere vand i alle de
tilfælde, hvor kommunen har vurderet, at det var muligt.
I Taskforce Markvand gruppen arbejder vi fortsat på, at der
skal være adgang til det vand, man har behov for.
Landbrug & Fødevarer og SEGES har bakket op hele vejen,
og vi arbejder tæt sammen i forsøget på at opnå en enklere og mindre restriktiv tilgang til vandet.
For at dette arbejde skal lykkes, er det helt og aldeles afgørende at alle I, der markvander, støtter op om
vores arbejde ved at håndtere indberetninger om forbrug og ansøgninger om fornyelse / mere vand med
største seriøsitet.
Markvand er som resultat af arbejdet kommet med som en del af tørkepakken. Det bliver spændende at se
resultatet.
Det er vigtigt at få indberettet vandforbruget inden 1. februar 2019.
Der er stadig hvert år alt for mange, der glemmer at indberette.
Når man indberetter årets forbrug, kan man samtidig se, hvornår tilladelserne skal fornyes. Det er ikke alle
kommuner, der yder den service at meddele, når en tilladelse skal fornyes. Det er vigtigt at huske at søge
om fornyelse af en udløbet tilladelse, da man ikke må vande uden tilladelse. Der er KO på det at have
vandingstilladelsen i orden, når man vander. Der er ligeledes KO på forbrugt mængde.

Vi mangler unge
Som I alle ved, har vi i erhvervet kæmpe udfordringer med at skaffe arbejdskraft. Vi vil derfor sammen med
L&F samt landbrugsskolerne igangsætte initiativer, der kan tiltrække flere unge til landbrugsskolerne og
vores erhverv.
Hvad kan du og jeg gøre for at dette arbejde skal lykkes – det vil ikke være en enkelt aktivitet, men en lang
række initiativer, hvor vi får snakket vores erhverv op, har en uddannelse der er interessant for vore unge
at søge ind på og en lang række andre initiativer. Har du tanker og ideer der kan bringe os videre, hører vi
gerne fra dig – send mig en mail hc@gaemelke.dk eller ring til mig på tlf. 22 26 42 90
Vildtskader og bæredygtig vildtforvaltning
Mange i vores medlemskreds har oplevet vildtskader og har ikke
mindst en mening om vildtforvaltningen. Mange af os har bidraget med
informationer om vildtskader. Sammen med de øvrige
landboorganisationer i vores område indbyder vi til møde onsdag den
28. november kl. 08.30 – 15.00 i Ringkøbing. Deltagelse er gratis, og vi
glæder os til en dag, hvor vi kan blive mere opdateret og få en snak om
fremtidens vildtforvaltning. Vores egen Rasmus Løbner er en af
indlederne. Tilmelding senest 19. november – se program og tilmelding
på www.sagro.dk
Har du juletræer til salg?
Alle aktive medlemmer i Jysk Landbrug har vederlagsfrit mulighed for, gennem Landbrug & Fødevarer at
annoncere om salg af juletræer. Det eneste du skal gøre, er at sende en mail til nkf@sagro.dk så vil du få
tilsendt en oprettelsesformular, så du kan få ekstra reklame for salg af juletræer.

Bjarne Larsen fortsat orlov
Som tidligere meddelt har Bjarne Larsen orlov fra bestyrelsesarbejdet i JL. Bjarne, som har døjet med
hofterne er nu blevet opereret og er ved at være på mærkerne igen. Bjarne har dog ønsket at blive fritaget
for organisationsarbejdet i JL. Det betyder at jeg fortsætter som formand frem til generalforsamlingen den
13. marts.
Julekoncert med rabat – gælder for medlemmer med Aktivt medlemskab
Sammen med MCH har vi lavet en aftale om, at rabataftale for julekoncert med Julie
Bertelsen torsdag den 13. december kl. 20.00
Julie Bertelsen byder indenfor til en julekoncert, hvor vi skal nyde julestemningen og
varmen omkring julen fra Danmark, Grønland og resten af verden.
En intim og smuk vokalbaseret julekoncert, akkompagneret af hendes dejlige orkester
samt hendes dygtige korsanger.
Du har naturligvis mulighed for at gøre brug af rabatmulighederne for familie og venner.
Vil du bestille billetter følg dette link http://bit.ly/2O5vba7
Vi har behov for dine indspil
Fra bestyrelsen i Jysk Landbrug deltager vi gerne i en diskussion af aktuelle landbrugspolitiske emner – har
du/I et emne, er vi klar med rundstykker – det kan være ude hos jer medlemmer eller i Billund. Er der behov
for at inddrage lokale eller landspolitikere, klarer vi også en invitation til disse.
Kommende arrangementer
 11. januar kl. 15.00 – Nytårsmøde
 13. marts kl. 19.00 - Generalforsamling
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