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I landbruget har vi stor fokus på vores afgrøder, men vi skal også være opmærksomme på de marginale jorde og pleje vores engarealer, skriver bestyrelsesmedlem
Henrik Høy Thomsen i dette nyhedsbrev.

Miljødebatten fylder fortsat meget, og den kører i to spor – med Danmarks Naturfredningsforening på den ene side og landbrugets organisationer på den anden.
DN siger gang på gang, at det er landbrugets
skyld, mens vi jo er nogen, der har et mere nuanceret syn på sagen og også gerne vil gøre
noget for miljøet.

Af Henrik Høy Thomsen, Stjær
Tlf. 2081 2694
Mail: hht@game-room.dk

Det er dyrskuetid, og rundt i landet afvikles der
lige nu små og store dyrskuer. Jeg vil godt benytte lejligheden til at slå et slag for dyrskuerne, de har kæmpe værdi. Her ser vi alt det,
vi sætter så stor pris på: De flotte dyr, udstillernes glæde og stolthed ved dyrene og de
spændende udstillinger om landbruget.

Vi må erkende, at der bliver længere imellem
lærkerne, viberne og agerhønsene. Vi, der er
vokset op på landbrug i 50’erne, husker nok
alle en større mangfoldighed i naturen.
Vi skal passe godt på naturens oaser, de
små vandhuller og alle de steder, hvor dyr
og planter trives. Det behøver ikke udelukkende være DN, der siger dette.

Strukturudviklingen med de større landbrug
har betydet meget i forhold til den udvikling.
Men heldigvis er der mange landmænd, der
gør en stor indsats for at plante hegn og småbiotoper og skabe mere natur.
På dyrskuerne oplever vi kærligheden til dyrene og til landbruget. Det er hjerteblod og livskvalitet. Et godt mødested – og vi viser andre,
hvad landbruget står for. Det er vigtigt.

Det er vigtigt, vi går konstruktivt ind i miljødebatten og medvirker til de gode løsninger.
Akkurat som vi i Odder Kommune gør i forbindelse med minivådområder, hvor der er et riigt
godt samarbejde mellem landbrug, kommune
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og forskning. Der er plads til både landbrug og
miljø, det kan godt lade sig gøre.
Det kan godt være svært at finde rundt i de
mange regler, der findes. Vi har i landboforeningen ansat en medarbejder, som vejleder og støtter i forbindelse med at få
etableret minivådområder, et godt initiativ.

Hvis man ønsker en intensiv pasning af sine
naturarealer, skal man regne med, at det vil
koste noget i form af tilskud til kvægejere, der
sørger for afgræsning og pleje af arealerne.

Vi har fået mulighed for at give mere kvælstof
til afgrøderne, og nu skal vi så levere i form af
efterafgrøder. Det har der været opbakning til
fra landbruget, og det lykkedes heldigvis.
Det er positivt, at man forsøger at løse opgaven sammen. Det har jeg stor respekt for, for
kun på den måde, finder vi de gode løsninger.
Engen skal fungere
I landbruget har vi stor fokus på vores afgrøder
og avl på markerne, men vi skal også være
opmærksomme på de marginale jorde. Det er
vigtigt, at engområder plejes, så de fungerer.

Jeg har selv en Limousinebesætning, og jeg
har indgået aftale med staten omkring afgræsning af nogle arealer på Samsø, hvor 50 køer
sørger for at holde bevoksningen nede. Jeg
har også aftaler omkring afgræsning af andre
naturarealer og har kvæg fire forskellige steder
ud over hos os selv.
Der skal holdes opsyn med dyrene, og det tager tid at komme rundt. Som ejer af disse engarealer må man være opmærksom på, at der
skal nogle midler til, som står i forhold til afgræsningen, og man bør se det som en forretning. Det har en værdi at få afgræsset og plejet sine naturarealer.
Til slut vil jeg påpege, at vi alle har et ansvar
for naturen og miljøet – det er vigtigt, vi alle
gør en indsats.

Vi ser desværre mange steder, at engarealer
springer i siv og vokser til, fordi de ikke afgræsses. Mange forsømmer at pleje engarealerne, og det hele vokser til.

Med ønsket om en god sommer
Venlig hilsen Henrik Høy Thomsen
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