
 

 

 

 

 

 

Af formand 

Niels Jørgen Thomsen 

 

Mail: skovsminde.thomsen@mail.dk 

 

Telefon: 24 48 82 16  

 

 

Tak for en vellykket generalforsamling   
 Tirsdag den 15. juni holdt vi generalforsamling. Det var en rigtig god aften med en fantastisk stemning og 

en livlig debat. Tak for det. 

På generalforsamlingen overrakte jeg et legat på 35.000 kroner til Mikkel Thorsen fra Pedersens Fond. 

Han modtog det sammen med sin hustru Katrine. Mikkel er utrolig hjælpsom og gør en stor indsats for at 

holde liv i landdistrikterne. Hans indsats er med til at gøre de små ejendomme mere attraktive for nye 

unge landmænd, når der skal skiftes ejere. Stort tillykke til Mikkel. 

     

 

 

Natur-nationalparker og dyrevelfærd 
Generalforsamlingen bød også på gode spørgsmål, kommentarer og input til dyrevelfærd i natur-

nationalparkerne. 

I Familielandbruget vil vi gerne have mere vild natur i natur-nationalparkerne, men det må ikke ske på 

bekostning af dyrenes behov. Som landmænd ved vi, at vi skal behandle vores dyr godt, for at de yder 

det, vi gerne vil have. Syge dyr trives ikke. Det er under alt kritik, at regeringen ikke vil efterleve reglerne 

for dyrevelfærd på statens egne arealer.  

Landbrug & Fødevarer bakker også op om, at der etableres natur-nationalparker på statslige arealer for at 

styrke naturen og biodiversiteten - og at dyrene skal sikres de bedst mulige vilkår. 

  

FAKTA: Det mener Landbrug & Fødevarer om dyrevelfærd i natur-

nationalparker: 

• Gældende dyrevelfærdsregler skal overholdes – også i natur-nationalparker 

og i forbindelse med rewilding. 

• Når dyr holdes under hegn, medfølger der et forvaltningsansvar, som skal 

sikre, at dyrene ikke påføres unødig lidelse. 
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• Personer med forstand på hold af dyr skal være tilknyttet projektet til at stå 

for den praktiske forvaltning og håndtering af dyrene. 

• Der skal gælde samme regler på statens arealer som på private arealer. 

Landbrug & Fødevarer er imod, at staten giver sig selv mulighed for at blive 

undtaget udvalgte regler i dyrevelfærdsloven. 

• Det skal sikres, at dyrene ikke tørster eller sulter. For biodiversiteten kan det 

være hensigtsmæssigt som udgangspunkt ikke at give supplerende foder. Dette 

skyldes både dyrenes adfærd samt evt. næringsstof-påvirkning af arealet. Dog 

skal der i perioder med risiko for mangel på foder og vand suppleres med foder 

og vand eller på anden måde sikres, at dyrene ikke tørster eller sulter. Det kan 

være nødvendigt at flytte dyrene til andre områder inden for projektet eller at tage 

dyr ud af arealet/projektet. 

• Der skal anvendes robuste racer, som er egnede til at gå ude hele året, og 

som kan tåle perioder med evt. mindre føde. 

• Det er som udgangspunkt mest hensigtsmæssigt at anvende naturligt 

forekommende vildt eller køer, heste eller får til afgræsning, da man kan 

nøjes med almindelige kreaturhegn, der ikke forhindrer vildtets frie 

bevægelighed. 

 

  

 

FAKTA: Det mener Landbrug & Fødevarer om principper for natur-

nationalparker i øvrigt: 

• Det er helt afgørende, at der i forbindelse med udarbejdelsen af 

projektbeskrivelsen af nye natur-nationalparker, gennemføres en analyse af 

konsekvenser for blandt andet naboarealer. Både i forhold til ændrede 

afvandingsforhold, konsekvenser for jagt, mulighederne for at regulere 

skadevoldende vildt og invasive arter samt i forhold til friluftsliv i 

naturnationalparken og publikumstryk på naboarealer m.v. 

• Etableringen af en natur-nationalpark må ikke hindre de lokale og regionale 

indsatser, der igangsættes for blandt andet at opnå en balanceret og 

bæredygtig bestand af hjortevildt. Det er afgørende, at staten også i områder 

med naturnationalparker arbejder tæt sammen med de regionale 

hjortevildtgrupper om hjortevildtforvaltningen for blandt andet at mindske 

omfanget af markskader. 

• Forvaltningen af natur-nationalparker skal hvile på naturfaglig viden og 

skal som udgangspunkt målrettes de naturværdier, der er eller ønskes i 

parken. Der bør ikke være restriktioner som fx generelle forbud mod jagt, fiskeri 

og biavl. I stedet bør tilgangen være at se på, om en given aktivitet er forenelig 

med parkens bevaringsmålsætninger. 

  

 

 



 

 

  

 

Beder-sagen 
 Beder-sagen rumsterer, og vi er der, hvor vi synes, at vi har landet erstatningen på et 

fornuftigt niveau. Derfor forventer vi ikke at gå videre med sagen. Bo Vægter fra Aarhus 

Vand er ude med riven i pressen og lægger ikke skjul på, at han er uenig i 

overtaksationskommissionens kendelse. Han mener, at erstatningen til landmændene er 

alt for stor.  Det håber vi ikke, Aarhus Kommune lader sig påvirke af. Det vil ikke klæde 

byrådet at gå i retten med sagen, når en uvildig kommission har besluttet størrelsen på 

erstatningen - det er sådan, et retssamfund fungerer. 

                                                                                          

Selv om vi lukker Beder-sagen nu, ved vi godt, at der er lignende sager under opsejling 

rundt om Aarhus. Vi ved også, at der er stor forskel på bedrifternes størrelser, hvilket vi 

skal have håndteret bedst muligt. 

Vi har fortsat en retssag kørende, der skal kaste lys over, om Aarhus Kommune har ret til 

at handle, som den har gjort. Retssagen er afgørende for, hvad der kommer til at ske 

fremadrettet. Vi er slet ikke færdige, men har rundet en vigtig milepæl med det punktum, 

der forhåbentlig er sat i Beder-sagen.   

 

 

  

 

Rigtig god sommer 
 Sommeren er over os, og inden vi får set os om, sidder vi på mejetærskeren. Vi er tæt på årets travleste 

måneder, men også nogle af de bedste. Sådan er det at være landmand. Jeg håber, vi får en rigtig god 

sommer - og en rigtig god høst 

  

/Niels Jørgen 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 


