
 

 

 

 

 

 

Til alle medlemmer i Jysk Landbrug 

 

 

 
Det høres tydeligt at foråret er kommet og at landbruget heldigvis ikke er hårdt ramt af Corona. Markarbejdet er i 
fuld gang mange steder og det kan både ses, høres og ”duftes”! 
Mens krisen raser, passer landbruget fødevareproduktionen, så forbrugerne fortsat har varer på hylderne i 
supermarkederne. Kæmpe stor tak til alle for indsatsen. Det fortjener stor ros.  
Måske kan adgang til udenlandsk arbejdskraft blive problematisk pga. lukkede grænser, men jeg har heldigvis kun 
hørt om enkelte tilfælde.  
 
Frister forlænges og hjælpepakkerne findes frem. Særligt er meldingen fra Landbrug & Fødevarer at politikkerne i 
øjeblikket er lydhør, når det gælder om af ”fjerne sten på vejen”, der her og nu kan hindre opretholdelse af normal 
drift i landbruget og fødevareproduktionen. 
 
 
Landbruget flager! Støt op om vores FLAG-KAMPAGNE 
 
Tag et fødselsdagsflag og sæt dem synligt på din traktor.  
Tag et foto af din traktor med flag og læg billedet op på SAGROS Facebook i kommentarfeltet. 
FLAG-KAMPAGNEN fortsætter til og med 2. påskedag. 
 
Landbruget viser på den måde: 

- At vi i landbruget er glade for at bidrage til fællesskabet 

- At vi er lykkelige over at have muligheden for at passe vores arbejde og holde hjulene i gang 

- At vi er taknemmelige over den frihed, vi oplever i traktoren 

- At vi hylder det danske sammenhold 

- At vi fejrer foråret  

Målet er – i al stilfærdighed – at fortælle danskerne, at vi er glade og stolte over at tage ansvar for landets 
fødevareforsyning. 
 
 
Generalforsamling 
Foreløbig ny dato er 12. maj 2020, hvis vi igen må mødes.  
 
 
Rådgivningsvirksomheden kører uændret 
Alle medarbejdere i SAGRO yder fortsat uændret rådgivning og service, enten fra de 4 huse eller hjemmefra. Når vi 
mødes, giver vi ikke længere hånd og følger naturligvis Sundhedsstyrelses retningslinjer om ekstra god hygiejne. Kan 
opgaven løses via telefon eller Skype, så gør vi det.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Faunastriber 
Husk at deltage i det populære projekt ”Faunastriber”, hvor du kan få etableret mere natur på dine arealer. Sidste år 
blev der etableret hele 239 kilometer faunastriber. Du skal blot vælge nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker at 
få etableret faunastriber. Når du har tilmeldt dig kommer maskinstation med en 3-meters såmaskine og sår en 
frøblanding som består af 10 forskellige blomstrende arter. Projektet er et samarbejde blandt landbruget, de grønne 
organisationer og kommunerne, det er derfor en oplagt måde at støtte op om landbrugets lokalt og dets image. Hvis 
du vil vide mere om projektet så gå ind på hjemmesiden www.faunastriber.dk  Det er også på hjemmesiden du skal 
tilmelding dig. Tilmeldingsfristen er den 24. april 2020. Alle der tilmelder sig i 2020 får i øvrigt udlevet 2 stk. 0,5 liters 
øl som er brygget på bl.a. faunastriber fra 2019.  Har du spørgsmål til Faunastriber, så kan du kontakte Natur- og 
vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner fra SAGRO på 96296636 eller rfl@sagro.dk.   
 
 
LF Fordelsshop 
For alle aktive medlemmer er det muligt at benytte gode tilbud. Du skal logge ind med sin mailadresse og en kode. 
Koden er LFshop  
Læs mere her:  lfshop.borgbigumshop.dk  

 

 
 
Husk at ”Det er farligere at være landmand end soldat” 
Pas på ved håndtering af de tunge maskiner – også i de situationer, hvor de skal trækkes fri.  
Tag hensyn i trafikken, når du kører på vejen. Husk skiltning og rengøring af vejen efter endt arbejde.  
 
 
God påske! 
Forårsvejret ser ud til at fortsætte.  Pas på hinanden både med arbejdet i marken og Corona.  
 
 
 

 

 

H.C. Gæmelke 

Formand  

22 26 42 90    
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