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Vi skal holde hovedet koldt i en ekstrem situation
nu
Vi er i en ekstrem situation i øjeblikket, både med stigende råvarepriser og stigende energipriser,
og det gælder om at holde ud og komme igennem. Vi må slå koldt vand i blodet, for det skal nok
stabilisere sig på et tidspunkt, så der kommer mere ro på, og vi bedre kan forudse, hvad der
kommer til. Vi har haft kriser før, som da kødet f.eks. faldt i 2015 til ingen penge. Det kunne også
mærkes.
Jeg er selvfølgelig bekymret for, om der er en reel fødevarekrise på vej. Landbrug & Fødevarer
arbejder på, at vi kan få lov til at producere så meget som muligt. Vi skal på ingen måde løbe fra
den nye landbrugsaftale, men man kunne måske lige sætte den på standby i en periode med den
situation, vi står i. Det yderligere krav om braklægning, der er på vej, kunne man f.eks. godt sætte
på standby. At tage jord ud til brak eller lavbund i stedet for at dyrke noget hvede, og at vi ser ind i
endnu flere restriktioner, mens vi kommer til at mangle fødevarer, virker helt tåbeligt. Vi skal også
have lov til at høste noget biomasse på vores brakarealer, for det er dumt, vi ikke må bruge det.
Landbrug & Fødevarer er faktisk overraskede over, hvor stor en mængde tabt biomasse, der er
tale om her, og vil prøve at bearbejde det politisk.

Bestyrelsen udvidet med fire nye ansigter
Vi har jo valgt at gøre bestyrelsen bredere for at få lidt nye kræfter ind til forskellige faglige poster,
så vi har nu fået fire nye ansigter med i bestyrelsen, der nu i alt er på 14 personer. Det glæder jeg

mig over. Blandt andet har vi fået en økolog med i gruppen. Jeg håber også, det vil bidrage til at
løfte foreningens synlighed, at vi nu er flere. Synlighed er jo er et strategisk indsatsområde for
foreningen, dels udadtil og dels overfor medlemmerne.

Kom med til dyrskuet på Gammel Estrup
Østjydsk Familielandbrug er den største sponsor - guldsponsor - bag dyrskuet i Gammel
Estrup, der afvikles her d. 28.-29. maj. Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at komme
med og møde os på skuet.
Vi planlægger en konkurrence, hvor man skal gætte, hvad en traktor vejer og hvor mange
heste, den har. Det håber vi bliver et trækplaster. Om lørdagen har vi planlagt et indlæg om
skovlandbrug, og søndag har vi fået Anett Marcussen, direktør for InGreen crowdfunding til
at komme og holde et oplæg om, hvordan man kan få sin drøm realiseret gennem
finansiering fra crowdfunding.
Med dyrskuet styrker vi også vores indsatsområde om synlighed i foreningen, og jeg håber,
vi kan møde både nuværende og kommende medlemmer på skuet.

Arrangementer
•

31. maj - Besøg på Skeldal Produktion - se video om arrangementet

•

9. juni - Besøg på Skovgaard bedrift og gårdbutik i Them

•

15. juni - Besøg på Livø - bustur (få ledige pladser tilbage)

•

2. juli - blå tur til Ebeltoft v. Horsens-Brædstrup forening

Kender du "Landet Rundt" i
Landbrugsavisen?
Mange af vores medlemmer får hovedsageligt deres nyheder via Landbrugsavisen. Her kan
man finde alle vores arrangementer under fanen "Landet Rundt". Vi annoncerer altid vores
arrangementer på vores forenings hjemmeside, men for dem, der ikke tjekker den løbende,
så kan man altså finde alle vores arrangementer på "Landet Rundt" også.

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02

