
 

 

 

 

 

 

 

V/ formand 

Niels Jørgen Thomsen 

 

Mail: skovsminde.thomsen@mail.dk 
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En god høst og et godt såbed 

v. Ralf Jensen, næstformand og repræsentant for planteavlsudvalget 
Høsten er gået ekstremt nemt i år med gode udbytter både i kerner og halm, og med 
fornuftige priser for planteavlerne. Etablering af vinterraps kunne næsten heller ikke 
være bedre, da vi har haft et rigtig godt såbed til det. Vi har ikke haft meget vand, der 
har gjort det træls at køre i. Efterafgrøderne kunne stort etableres til tiden mange steder, 
og dem, der er begyndt at så hvede nu her har også et godt såbed til det, selv om det 
selvfølgelig koster lidt sliddele til ploven i år, hvor det er mere tørt. 
 
Datofristen for såning af efterafgrøder er vi alle trætte af, for den ligger lige oveni alt 
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høstarbejdet. I nogle dele af landet, fx i det nordjyske, er man kun lige startet på høsten i 
slutningen af august, og så må man nogle steder køre oveni kornet for at så, og man 
skal også nå at have halmen fjernet. Kommer der regn ind over, bliver det yderligere 
skubbet. Der burde være egnsvise datoer for såning.  
 

CAP-reform og brak 

Vi ser desuden nu ind i en ny CAP-reform, der lige er vedtaget i Bruxelles. Nu skal 
reglerne skrives for den danske model, der gerne skulle være færdig i starten af næste 
år. Så håber vi, at Landbrugsstyrelsens it-system er gearet til arbejdet denne gang, og 
det bliver spændende at se, hvad det munder ud i. Den 27. september har vi et 
infomøde om aftenen om CAP-reformen, hvor man kan komme og høre mere og stille 
spørgsmål.  
 
Og så vil jeg lige nævne brakken. Det lyder jo fuldstændig tovligt, at vi skal etablere brak 
nu, hvor vi har krig i Europa, og der er fødevaremangel, og når Danmark er det land, der 
har det bedste landbrug med højeste produktivitet i EU. Vi er førende på udbytter, og vi 
sprøjter ikke så meget. Danmark er det eneste land i EU, der har nikket ja til det 
brakkrav. Jeg synes, det er fuldstændig tovligt, vi har så meget brak i Danmark, når vi i 
stedet kunne bruge det til biomasse og energi, og når vi lader biomasse ligge, så 
genererer vi yderligere noget kvælstof i jorden igen, når det formulder. I stedet for at slå 
det af og presse i nogle baller og brænde det af i varmeværker i stedet for. 

 

  

 

Besøg af politikere 

v. Niels Jørgen 
Et folketingsvalg er på trapperne, og derfor prøver jeg og formændene for de andre 
landboforeninger at få fat i politiske kandidater, der står til valg, for at få dem godt klædt 
på med faglige input fra landbruget. Nogle af dem ved ikke så meget om landbrug, og 
det er vigtigt, vi får dem påvirket og klædt på til de debatter, de kommer til at indgå i. 
 
Jeg have besøg af to konservative kandidater i sidste uge. Klaus Nyengaard og 
Frederikke Noa Jung. Klaus er iværksætter og står bl.a. bag Just Eat, som han solgte. 
Klaus og jeg snakkede om, hvordan dansk landbrug er de bedste og det mest 
klimavenlige sammenlignet med andre lande, og hvordan vi kan blive bedre til at fortælle 
den historie tydeligt ud i samfundet, bl.a. ved at vi kan dokumentere det med fakta og 
tal. Frederikke havde jeg også et rigtig godt møde med, hvor formanden for de 
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Konservative i Randers, Christian Krogh, også deltog. Vi snakkede meget om 
dyrevelfærd, og jeg havde været spændt på, hvordan en så ung politiker som hende ville 
tænke om stalden, men hun tog det meget positivt, og vi havde en god dialog om, 
hvordan vi arbejder mod dødelighed mm. VI snakkede også om, hvordan hun som ung 
forbruger og den næste generation af forbrugere vil stille krav. At der vil blive flere 
munde at mætte, men en mindre procentdel kød. Alt i alt to rigtig gode møder, og vi 
håber, de vil tage vores faglige input med videre. Nu er relationerne skabt.  

 

  

 

Vi mangler værter til Åbent Landbrug 

Åbent Landbrug er et utrolig populært initiativ i befolkningen og bidrager til at bringe by 
og land tættere på hinanden og få noget viden om landbruget ud i samfundet. Det giver 
landbruget goodwill. Men i Østjydsk Familielandbrug har vi ingen værter til Åbent 
Landbrug, og det er lidt ærgerligt. Vi håber, der kunne sidde en eller flere derude blandt 
jer medlemmer, der kunne tænke sig at blive vært til næste år. Man kan vælge mellem to 
typer Åbent Landbrug:  

• Åbent hus - hvor gæsterne på egen hånd kan komme tæt på dyrene og 
landbrugets maskiner. Der skal være aktiviteter for store og små, såsom at 
klappe en kalv, bage snobrød over bål, tale med en rigtig landmand, lege i halm 
og meget mere. 

• Rundvisning - hvor værten viser en mindre gruppe af gæster rundt på gården 
eller i virksomheden. Hvad spiser dyrene? Hvordan virker maskinerne? Og hvad 
er det bedste ved at være landmand?  

Man kan læse mere her, hvis du måske kunne have lyst til at åbne dørene næste år. Der 
er en ny og forbedret tilmeldingsprocedure, hvor man også får overblik over antal 
gæster. 

  

 

  

Føler du dig træt af det hele, irritabel 
eller nedtrykt? 
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SEGES søsatte med støtte fra Landbrug & Fødevarer samt Velliv sidste år et projekt 
Mental Sundhed for landmænd. Man oplever i stigende grad landmænd, der har mistet 
modet, går ned med stress, døjer med søvnløshed og andre forhold, der gør livet hårdt. 
Man skal tage mange beslutninger hele tiden, og situationen med krig og marked er 
usikker for tiden. Derfor opfordrer konsulenterne fra projektet påny kraftigt til, at man 
tager kontakt, hvis man føler, man er ramt på den ene eller anden måde. Kontakt Bodil 
Irene Jensen, bij@seges.dk, 87 40 52 19 eller Maria Louise Dahl 
Thyssen, mlda@seges.dk, 87 40 52 71 for en indledende snak om et evt. støtteforløb.  

 

  

 

Arrangementer 

27. september kl. 19 i Søften: Infomøde om CAP-reformen 
 
6. oktober kl. 19 i Søften: Alternativ energi - med energikonsulent Carsten Vejborg. Hør 
om solceller, varmepumper og eldrevet energi.  
 
10. oktober kl. 17 i Søften: Klimadag med fokus på værktøjet ESGreen Tool og 
klimaregnskab, der bliver et krav fra bl.a. bankerne. Bankerne og kreditforeninger 
forlanger stigende krav til, at landmanden selv er inde i regnskabet. Det er ikke nok at 
have en konsulent på. Derfor kan vi kun opfordre til, man deltager og sætter sig ind i 
klimaregnskabet. 
 
3. november kl. 17 i Søften: Gratis ADR-kursus for medlemmer. ADR er et krav, hvis du 
skal køre med kemi og andet gods, der betragtes som risiko. Foreningen betaler dette 
for medlemmer, da vi prioriterer sikkerhed højt. Tilmeld dig her. 
 
14. november afholder alle landbrugsforeningerne bag Velas igen i år en 
Landbrugskonference. Stedet er Pejsegården ligesom sidste år og temaet er "Knastørt 
klima!". Se program og tilmeld dig her   

 

 

 

 

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02  
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