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Af formand 

Niels Jørgen Thomsen 

 

Mail: skovsminde.thomsen@mail.dk 

 

Telefon: 24 48 82 16  

 

Høst og efterafgrøder 
Det er skønt at være landmand med den høst, vi har haft i år. Høj sol på himlen og nærmest ingen regn. Det har været en 

sand fornøjelse. Høsten er gået nemt og smertefrit med flotte udbytter. Det kan vi vist godt være tilfredse med 😊. 

 

Når det er sagt, har vi også stået midt i et efterafgrøde- og datoræs. Selv om høsten for de fleste er gået forholdsvis nemt, 

har det alligevel været et stort pres at nå at så efterafgrøder og vintersæd til rette tid. Hvordan skal det gå, når vi på et 

tidspunkt får ustadigt høstvejr? Det er også en udfordring at så så tidligt, blot for at det skal tælle med i regnskabet. Det er 

ikke holdbart i længden og skaber nogle urimelige arbejdsforhold, som vi ikke kan stå inde for. Det er vigtigt at få synliggjort, 

og derfor gør vi en stor indsats for at italesætte det over for vores politikere.  

   

 

Afrikansk svinepest 
Svineproducenterne holder vejret for tiden, da der er fundet vildsvin med afrikansk svinepest i Tyskland. Selv om det blot var 

et spørgsmål om tid, da svinepesten var lige op ad den tyske grænse, er det en bekymrende udvikling. Svinenoteringen er 

faldet med 50 øre, og de landmænd, der eksporterer smågrise, er endnu hårdere ramt. I øjeblikket bliver der sagt mange 

tyske og polske smågriseaftaler op, hvilket nok også er et spørgsmål om at presse prisen. 

 

Der er ikke mange produktionsbesætninger i det område, hvor svinepesten er fundet – heldigvis - men jeg kan være 

bekymret, hvis der ikke kommer styr på situationen, så svinepesten breder sig til andre dele af Tyskland. Så kan vi komme til 

at se et prisfald på to kroner. Hvis situationen ikke udvikler sig, forventer man, at markedet retter sig i løbet af seks uger.   

Hvor var det godt, at vi fik sat vildsvinehegn op mellem Tyskland og Danmark! 
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Har du BNBO på din jord? 
Har du BNBO på din jord? Fra den 1. januar 2023 er det forbudt at bruge pesticider i de 5500 boringsnære 

beskyttelsesområder, som Miljøstyrelsen har udpeget omkring alle almene vandværksboringer. Hvis du har BNBO’ere på din 

jord, vil jeg opfordre dig til, at du er på forkant og selv kontakter vandværket og kommunen for at få forhandlet en frivillig 

aftale på plads. Venter du indtil 2023, vil der blive indført en kompensationsordning for forbuddet, der endnu er ukendt. 

 

Inden du kontakter kommunen og vandværket, skal du gøre dig klart, hvad du vil med driften bagefter, så du kan få 

skræddersyet en god individuel løsning. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg kan henvise dig til 

fagfolk, som kan hjælpe dig videre. 

 

 

Beder-sagen 
For nyligt blev der taget et stort skridt i den rigtige retning i Beder-sagen. Taksationskomissionen har nemlig vurderet, at det 

er et alt for lavt tilbud om erstatning, som Aarhus Kommune har givet ni landmænd i og omkring Beder, for at de ikke 

længere må bruge pesticider, når de dyrker deres marker. Kommissionen har dermed underkendt Aarhus Kommune og 

hæver erstatningen med 50 %. 

 

De fleste lodsejerne i Beder-sagen har valgt at sende udmålingen til overtaksationen, da de stadig ikke mener at være fuldt 

kompenseret.  Det er vores advokat enig i. Derfor sender Landbrug & Fødevarer nu sagen videre til overtaksation, og hvis 

det ikke lykkes at opnå fuld erstatning der, er næste skridt domstolene Vi ser desværre fortsat ind i en lang proces, som indtil 

nu har stået på i 13 år.  

 

Sagen har principiel karakter og er utrolig vigtig, da vi ikke kan leve med, at lodsejere får trukket påbud ned over hovedet 

uden at få en ordentlig erstatning. Det er rigtig ærgerligt, at sagen trækker i langdrag, men det er vigtigt, at vi kæmper videre 

for de mennesker, der uforskyldt er havnet i denne situation. 

 

 

Økologi- og naturtilskud udbetales 
Endelig... Landbrugsstyrelsen er begyndt at udbetale de længe ventede økologi- og naturtilskud. Det har stor betydning for 

den enkelte landmands økonomi, da mange har haft store beløb ude at hænge. Årsagen til forsinkelserne skyldes 

udfordringer i IT-systemerne.  

 

Oversvømmelser langs Gudenåen 
 Det er vigtigt, at vi arbejder på at få has på de store oversvømmelser, der hærgede Gudenåen sidste efterår og vinter. Men 

hvad skal der til? 

  

I maj drøftede vi oprensning af Gudenåen med Gudenåkomitéen, så åen kan få mere dybde og større kapacitet. Det 

arbejder vi fortsat på at få sat i værk. For et par uger siden valgte Silkeborg Kommune at skære grøde i Gudenåen fra 
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Silkeborg til Tangeværket. Det er en beslutning, vi bakker op om, men som dog kræver en koordineret indsats langs hele 

åsystemet, hvis det skal have en effekt på hele strækningen. 

Før grødeskæring 

 

Efter grødeskæring er vandstanden faldet mellem 35 til 65 cm på den 21 km lange strækning 

 

 

Aktivitetsudvalg 
Vi har oprettet et aktivitetsudvalg i Østjydsk Familielandbrug med Ralf Jensen som tovholder. Med udvalget ønsker vi at 

holde nogle gode og inspirerende arrangementer. Har du gode idéer, er du velkommen til at kontakte Ralf på telefon 4092 

4932. 

Arveret og fremtidsfuldmagter 

Den 28. oktober står Aktivitetsudvalget sammen med Familieudvalget bag et arrangement om ’Arveret og 

fremtidsfuldmagter’. Her vil advokatfuldmægtig Jeanette Brauer - Prolex Advokaterne - fortælle om vigtigheden i at sikre sig 

og sine i tide, så husk at sætte X i kalenderen: 

 

Tid: onsdag den 28. oktober klokken 19.00 

Sted: Velas, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup. 

 

Pris 60 kroner. Der serveres kaffe og kage til arrangementet. 

 

Du skal tilmelde dig senest den 25. oktober til: 

- Vibeke Wisti Lassen på telefon 2381 9942 eller mail vibekewistilassen@yahoo.dk 

- Eva Steffensen, telefon 2556 1012 

- Marianne Hammer, telefon 7576 3016 

- Irma Vase, telefon 2033 3824. 
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