
 

 

 

 

 

 

 

V/ formand 

Niels Jørgen Thomsen 

 

Mail: skovsminde.thomsen@mail.dk 

 

Telefon: 24 48 82 16 

   

  

Klimarådets anbefaling om CO2-afgift 

I mandags kom Klimarådet ud med en ny rapport, hvor de anbefaler en CO2-afgift på 750 kroner pr. ton. 

Det vil betyde, at 80% af landets kvægbedrifter får underskud. Det vil altså ramme særdeles hårdt. I alt 7 

mia. vil man med sådan en afgift rykke ud af dansk landbrug. Det vil jo i min optik afvikle 

landbrugsproduktion, og det vil bestemt ikke gøre os til foregangsland for resten af verden. 

 

Men samtidig lyder regeringens opdrag, at en CO2-afgift ikke må forvride konkurrenceevne, og at der ikke 

må forsvinde arbejdspladser. Så jeg venter godt nok spændt på Svarer-rapporten efter sommerferien. Se 

nyhed om Klimarådets analyse. 

 

 

Møder med nyindvalgte folketingspolitikere 

Konsekvenserne ved CO2-afgiften var også noget, vi fik fortalt en række nyindvalgte folketingspolitikere 

om, da vi holdt 2 møder her i februar med i alt 10 politikere fra forskellige partier. 

 

Det var nogle gode møder, hvor vi oplevede, politikerne var meget lydhøre, og der var god debat. Der var 

også nogle med andre holdninger end landbrugets egne, og det er rigtig vigtigt at vi får inviteret dem ind og 

får dialogen. Vi skal ikke kun invitere "vores venner", hvor vi kan klappe hinanden på skuldrene, men også 

dem, der mener noget andet. Jeg vil invitere nogle af politikerne ud på min bedrift her som opfølgning på 

møderne. 
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Generalforsamling 14. marts 

CO2-afgiften vil jeg også komme ind på til Østjydsk Familielandbrugs generalforsamling, hvor jeg håber at 

se rigtig mange af jer medlemmer til en god aften med god debat. Jeg vil i min beretning lægge meget 

vægt på den kæmpe omstilling, som dansk landbrug står overfor. Jeg vil give mit bud på, hvordan vi 

kommer den rette vej.  

 

Næsformand for Familielandbruget Henrik Bertelsen deltager i år på vores generalforsamling med et 

indlæg om mærkesager for Familielandbruget og dumme bagatelgrænser. 

 

I regi af vores fælles politiske forum med de 9 andre landboforeninger i det øst- og midtjyske har vi 

desuden sat gang i en proces, hvor alle medlemmer kan melde eksempler ind på dumme regler og 

bureaukrati, der har taget overhånd. Der vil blive en hjemmeside, hvor man kan melde eksempler ind til 

vores sekretariat, så vær endelig klar med alle de gode sager ude fra jeres hverdag! Det hele vil blive 

bearbejdet i et oplæg til Fødevareminister Jacob Jensen, der selv bad os om denne opgave. 

 

Jacob Christiansen, som er den nye direktør for Velas, kommer også og fortæller lidt om sig selv og om 

sine første 100 dage i Velas. 

 

Endelig vil vi overrække en pris fra Pedersens Fond til en ung kvæglandmand. 



 

 

Man kan tilmelde sig generalforsamlingen her. 

 

 

Lokale generalforsamlinger 

Generalforsamlingerne er ved at være veloverståede i de lokale afdelinger af Østjydsk Familielandbrug. 

Jeg har selv deltaget i nogle stykker, og der har været rigtig god stemning og de har været velbesøgte. Det 

er godt at mærke den lokale gejst. Jeg deltog hos Odder, Ry-Hammel og i Randers. Derudover har 

Djursland afholdt deres og Horsens-Brædstrup er lige på trapperne.   

 

  

Uretfærdig kopræmie for de mindre 

landbrug 

af Svend Rytter, medlem af Østjydsk Familielandbrugs kvægudvalg 

 

Det er uretfærdigt, at Landbrugsstyrelsen satte en grænse på 20 ammekøer, før man kan få kopræmie, der 

i år ligger på 130 kr. pr. moderdyr. Vi havde fra Familielandbruget indstillet, at grænsen skulle ned til 5 

ammekøer. Jeg synes, det er uretfærdigt, at der i det hele taget skal være en grænse. 

 

Når styrelsen kan finde ud af at kræve ind på mange andre områder, så kan det ikke passe, at de ikke 

også kan administrere udbetaling af kopræmien til ammekøer. Det er ikke noget stort beløb, men det er 

mere princippet i det. 

 

Hele 80% af ammeko-besætningerne i Danmark har under 20 køer. Så det vil sige, at kun 20% får 

præmie.  

 

Vi kan ikke gøre andet end at presse politisk på fra Familielandbruget og kvægudvalgene i Danmark. På 

mandag skal jeg til kvægkongres, og er da spændt på at få nogle guldkorn med herfra. 
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Invitér din nabo til inspirationsaften 1. marts 
På onsdag d. 1. marts inviterer Østjydsk Familielandbrug blandt andre til en inspirationsaften for alle, der 
bor i mindre landejendom. Vi vil gerne tiltrække flere små og mellemstore landbrug, der er nytilflyttere til 
landet. Vi vil gerne være sparringspartnere om de dagligdagsproblemer, man kan stå med som ejer af en 
landejendom.  
 
Så har du en nabo eller kender du nogle, der kunne få glæde af arrangementet, så giv dem endelig et hint. 
Se invitation her. 
 
 

Andre arrangementer  

• 18. marts: Pløjekursus v. Vagn Andersen TILMELD DIG HER frist 16. marts 

• Besøg hos Brdr. Thorsen i Nimtofte - vi arbejder på datoen. 

 

 

 

 

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02  
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