
 

 

 

 

 

 

 

Af formand 

Niels Jørgen Thomsen 

 

Mail: skovsminde.thomsen@mail.dk 

 

Telefon: 24 48 82 16 

   

 

 

Familielandbruget er fint repræsenteret i 
Landbrug & Fødevarers nye organisering 

Strukturen for det nye Landbrug & Fødevarer - L&F 2.0 som det kaldes - er ved at være på plads. 
I korte træk går det ud på at forenkle organisationen, så man har færre mødefora, der snakker om 
de samme ting. Der bliver lavet én stor hovedbestyrelse, hvor både landbruget og virksomheder 
er repræsenteret og sidder som noget nyt nu også sammen.  
 
Jeg synes, det er et rigtig godt udspil, der er kommet her, for der har været brug for forandring og 
nytænkning. Familielandbrug har 10 pladser i hovedbestyrelsen, altså én pr. forening, så vi er fint 
repræsenteret i den nye struktur. Og vi prioriterer stadig at afholde valg på vores årsmøde, som 
altid, så vi har en kort vej til at vælge de repræsentanter, der skal sidde med hos Landbrug & 
Fødevarer.  
 
På det årlige landsformandsmøde på KolleKolle ved København her i starten af juni fik vi 
præsenteret den nye organisering, og der var god tid til at drøftet det, komme med forskellige 
synspunkter og så få snøret posen lidt mere til, inden vi tog hjem. Vi diskuterede blandt andet 
deltidslandbrug, og konklusionen var, at vi skal huske deltidslandbrugene, og at de er 
repræsenteret gennem de mange foreninger. Vi har jo rigtig mange deltidsbrug i vores forening 
også. 
 
Man kan læse mere om det nye L&F 2.0 i denne artikel på Landbrugsavisen. 
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Landbrugsmessen Gl. Estrup var en 
kæmpe succes 

Tak til Gammel Estrup for en fantastisk weekend. Om lørdagen var der over 20.000 gæster, 
og søndag 10.000. Det var dobbelt så mange, som man havde forventet, så det var en 
kæmpe succes. Vi havde en stand, vores flag var hejst og vores bannere sat frem, hvor vi 
fik snakket med mange glade mennesker og fik gjort opmærksom på foreningen og det 
gode liv på landet. En fin Bukh 302 fungerede som effektivt blikfang ved vores stand - tak 
for lån. 
 
Vi fik tilmed nogle nye medlemmer til foreningen med alt fra 8 til 100 hektar jord. Det var en 
fornøjelse at møde nuværende og måske kommende medlemmer. 
 
Vi kørte en konkurrence hver dag, og der var kamp om gavekortet til Skandinavisk 
Dyrepark. Rigtig mange mennesker kom i snak under konkurrencerne, hvor man skulle 
gætte æg, korntyper, hestekræfter i en traktor og hvor Landbrug & Fødevarers hovedkontor 
ligger. Vi var dejlig rigeligt bemandet på standen og med god opbakning fra de lokale 
bestyrelser. Om søndagen trak arrangementet om crowdfunding ved InGreen et helt fyldt 
telt. 
 
Se billeder på vores facebook opslag. 

 

  

 

Velbesøgte arrangementer med lokalt 
engagement 

Jeg er stolt af de lokale arrangementer, vi har haft her i juni. De har været godt besøgt, og 
de lokale foreninger har været gode til at lave de lokale arrangementer. Aftenen på Skeldal 
mælkeproduktion blev besøgt af hele 150 fremmødte, nysgerrige deltagere, hvor flag og 
bannere med Familielandbruget stod tydeligt fremme på dagen. Og på Skovgaard i Them 
var der 58 besøgende, der fik historien om, hvordan gårdbutikken er vokset gennem 
årene. Endelig var der arrangeret bustur på Livø af Djurslands Familielandbrug, hvor 44 
deltagere fik en guided tur af øens eneste landmand. 
 
Man kan se billeder fra de forskellige arrangementer her på vores facebookside. Jeg vil 
gerne sige tak for det gode engagement. 
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Kommende arrangementer  

• 2. juli - Blå tur til Den Gamle Gård i Ebeltoft og Sletterhage fyr. Tilmeldingsfrist - 
sidste udkald d. 29.06.22 

• September - Medlemsmøde om ny CAP-reform. Dato kommer på hjemmesiden. 

Til vinter kan vi desuden tilbyde et kursus til ADR-bevis. Beviset er nødvendigt, hvis man 
skal køre med farligt gods, såsom kemi. Info om kurset kommer til august. 

 

  

 
Opfordring fra fjerkræformand: 

Alle med fjerkræ - hobby og professionel - 
skal sikre fjerkræ-vaccine  

I starten af juni blev en fjerkræbesætning slået ned i Næstved, da den dødelige Newcastle 
disease blev konstateret blandt hønsene. En sygdom, der ikke har været i Danmark i 17 år. 
  
Martin Hjort Jensen er formand for Landbrug & Fødevarer Fjerkræ og medlem af Vejle-
Fredericia Landboforening, og han har en appel: 
  
- Vi ved, at lande uden for EU kommer til at lukke for handel med danske fjerkræprodukter. 
Sygdommen er indrapporteret internationalt nu, og vi forventer, at flere lande vil lukke for 
Danmark. Det gør man typisk i et kvartal ad gangen. Det får en betydning, for det er lande, 
der køber de biprodukter, vi ikke kan sælge på det europæiske marked, såsom fødder og 
skind, der har en højere værdi på de fjernere markeder. Det vil påvirke den pris, vi får som 
landmænd.  
  
- Jeg vil gerne appellere stilfærdigt men bestemt til, at Fødevarestyrelsen håndterer det her 
og sikrer, at alle fjerkræbesætninger er vaccineret efter gældende regler.  Det er vigtigt, at 
myndigheder opretholder og tilsikrer stærkt fokus på at fjerkræ bliver vaccineret, uanset om 
det er hobbybrug eller professionel drift. Vi har jo kunnet holde det ude af landet i mange år, 
netop fordi vi har en stærk vaccinestrategi. 
  
Fødevarestyrelsen er pt. i gang med at undersøge smitteveje. Newcastle disease er en 
sygdom, der er dødelig for alle fuglearter. Den kræver ikke, at fjerkræ lukkes helt inde, da 
den ikke er luftbåret virus, og den kan heller ikke smitte gennem mennesker. 
 
Hobbyhøns, der ikke kommer til skuer eller samlinger og lign. er dog undtaget. Se mere om 
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reglerne her. 
  
Martin Hjort Jensen har selv slagtekyllinger med 110.000 kyllinger ad gangen 

 

 

  

 

 

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02  
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