
 

 

 

 

 

 

 

 

V/ formand 

Niels Jørgen Thomsen 

 

Mail: skovsminde.thomsen@mail.dk 

 

Telefon: 24 48 82 16 

   

 

 

Kort video-reportage fra første dag på delegeretmøde 2022 for landbruget i Danmark, der 

fandt sted onsdag-torsdag i sidste uge:  

 

 

Nye valgte på Familielandbrugets Årsmøde  
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Vi var 15 repræsentanter afsted fra Østjydsk Familielandbrug på årsmødet for alle danske familielandbrug 

på Vingstedcentret 10. oktober. Det var dejligt at samle så stor en flok, som I kan se på billedet herunder. 

 

Jeg er glad for, jeg blev valgt ind i Forretningsudvalget, for så er vi helt tæt på, hvilken retning vi kører i 

Familielandbrugene. Lone Andersen og Henrik Bertelsen fortsætter som formand og næstformand. John 

Nielsen fra VKST blev også valgt ind som suppleant. Vi mødes i udvalget inden hvert bestyrelsesmøde. 

 

Vi fik også sat et nyt inspirationsudvalg sammen, hvor der blev valgt en ny bestyrelse, så det starter med 

nye friske kræfter. Formålet med udvalget er at inspirere til arrangementer i lokalforeninger og afholde 

online arrangementer. 

 

 

  

Grønne pølser og mere erfaring i Folketinget 
Vi har gjort så stor en indsats med at få mange politikere ud at besøge os her under valgkampen. Vi har nu 

en stor opgave i at bygge relationer til de nyindvalgte folketingsmedlemmer. 

 

Jeg var selv med til at uddele gratis grønne lokale pølser med 10% broccoli i fra en pølsevogn, jeg havde 

lejet, til Konservatives valgkamp. Pølserne var jo både klimavenlige og i politisk farve. Jeg havde 

en fantastisk dialog med folk derude, som er glade for landbruget. Det var dejligt at mærke, at folk støtter 

op om os i landbruget.  

 

Det tyder da på, Mette Frederiksen mener det med at lave en regering hen over midten, men alting går jo 

lidt i stampe lige nu. Der kom mange vilde forslag op under valgkampen, såsom de 200.000 ha 

landbrugsjord uden sprøjtning. Jeg mødte en lokal socialdemokrat, der ikke engang havde hørt om det, da 

det var kommet ud i medierne. 
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CAP-møde, Energi-tips og ADR-kursus 
Vi holdt et velbesøgt CAP-møde 27. september for medlemmer, hvor vi alle blev klogere på de nye regler. 

25 medlemmer fik input fra planteavlskonsulent Ulle Plaugborg om de nye EU- og landbrugsregler. 

 

6. oktober havde vi et medlemsmøde ved energikonsulent Carsten Vejborg, der gav típs til 

energibesparelser. 

 

35 landmænd havde meldt sig til vores ADR-kursus om transport af farlige gods. Der var fuldt booket. Det 

var en meget inspirerende underviser, og jeg synes, det er et godt eksempel på, hvad man kan få for sit 

medlemsskab i Familielandbruget. 

 

I kan se billeder og mere fra dagene på vores Facebookside her. 

 

  

Efterafgrøder bliver sået for sent i Danmark 
Af Arild B. Jørgensen, bestyrelsesmedlem, økolog. 

 

Den 20. august er for sent at få efterafgrøder til at gro godt nok. Det bedste er at skrælpløje marken og så 
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efterafgrøder, lige efter man har høstet i starten af august. Så når ukrudtet ikke at få fat, og efterafgrøden 

kan udkonkurrere ukrudtet. Vi sår i Danmark senere end andre EU-lande, så vi er bagefter. 

 

Enten må den kommende Fødevareminister få lavet reglerne om, eller også må ministeren få styr på vejret. 

 

Jeg er økolog og har selv sået gul sennep og olieræddike, og det kan vi sagtes så i bagefter. Jeg regner 

med at så havre i det bagefter. 

 

Første billede er fra 1. oktober, andet billede fra 13. oktober: 

 

   

 

  

 

Spændende arrangementer på vej 
Vi har 3 gode arrangementer i støbeskeen, som vi er i gang med at planlægge:  

• Pløjekursus - planlægges af lokalforeninger 

• Besøg hos Brdr. Thorsen i Nimtofte, der bl.a. har biogasanlæg og maskinstation.  

• Bustur til Axelborg, hvor vi bl.a. skal høre om Axelborgs historie 

I får nærmere info om dato og indhold, når vi har det hele på plads.  

 

  

Sidste frist for frivillige BNBO-aftaler nærmer 

sig 
Ved årsskiftet - 31. december 2022 - udløber muligheden for at lave frivillige aftaler med vandværker om 

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Fra 1. januar og frem i det nye år vil der blive lavet tvungne 

aftaler fra statens side.  



 

 

Man kan få økonomisk dækning af omkostningerne, der skal til for at lave en aftale. Det kan fx være til 

advokat, landinspektør, revisor, landbrugsrådgiver eller andre. De økonomiske bidragssatser ligger på:  

• I ekspropriationssager med lille kompleksitet: mellem 5.000 – 25.000 kr. 

• I mere komplekse sager: 25.000 kr. og derover. 

• I større sager eller mere komplekse sager: Langt over 25.000 kr. 

Man kan læse mere om beslutningsstøtte til BNBO-aftaler her. 

 

Her kan man lytte til en podcast om, hvordan man laver en aftale.  

 

  

Støder du også på låste artikler 

fra LandbrugsAvisen? 
Hvis du støder på en artikel fra LandbrugsAvisen.dk, der er låst, så du ikke kan læse hele artiklen, så skal 

du blot logge ind oppe i øverste højre hjørne på landbrugsavisen.dk - klik på Login: 

 

 

Hvis du ikke kan huske din adgangskode, kan du herefter klikke på knappen Ny adgangskode? 
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Er du slet ikke tilmeldt den elektroniske LandbrugsAvis (landbrugsavisen.dk) ? 

Så kan du tilmelde dig lige her på dette link   

 

 

 

 

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02  
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