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”Miljødebatten kan til tider hænge os langt
ud af halsen, og det kan virke uoverskueligt
at fortsætte kampen for en mere konstruktiv
måde at diskutere på. Men vi kan ikke bare
passe os selv. Dialogen er vigtig”, påpeger
bestyrelsesmedlem Claus Fenger i dette
nyhedsbrev.

Det lod sig ikke gøre at få al majsen i hus, og
vildtremiserne blev større end planlagt.

Af Claus Fenger
Tlf. 2623 7776
claus_fenger@hotmail.dk

.
Vinteren er den tid, hvor man som landmand
gerne skulle have lidt god tid. Tid til at forberede sig til den kommende sæson i marken, tid
til at planlægge, gå til møder, læse og slappe
lidt af. Sådan bør det være, det har vi brug for
efter perioder med stor travlhed. Men det er nu
ikke altid sådan, at virkeligheden er…
For mit eget vedkommende er jeg ikke rigtigt
nået dertil her i vinter, selv om jeg gerne ville.
Det hænger bl.a. sammen med, at vi har gennemført et generationsskifte på Vejlskovgaard.
Det har krævet enormt meget tid, forberedelser og møder. Hertil kom selve flytningen fra
en lejlighed på 60 kvadratmeter i Aarhus til at
flytte ind på gården, hvor min familie tidligere
har boet. En stor omgang for alle.
Et generationsskifte er en lang og sej proces,
som er udfordrende på mange niveauer. Der
er meget administrativt arbejde og mange møder, og samtidig skal bedriften jo køre videre.
Det har samtidig været en turbulent periode
med et vejrmæssigt meget vanskeligt efterår.

Tilbage til dét med tiden. Travlhed er nok en
tilstand, der mere eller mindre altid er der for
de fleste af os. Er der ikke det ene, så er der
det andet. Her skal mit budskab være, at det
er vigtigt for os alle sammen at lade op, få ro
på og få andre impulser. Det er vigtigt at være
bevidst om, selv om der altid er noget at se til.
Jeg tror, det er noget, man skal forsøge at
prioritere og arbejde med.
Nye impulser
Som landmand er der mange spændende møder at gå til, hvor vi kan hente inspiration, ny
viden og debattere aktuelle emner. Det er også vigtigt at tage sig tid til.
Landboforeningen har netop holdt sit vintermøde på Vestermølle sammen med Møllelauget. Her var emnet miljø og omdømme, og det
var en spændende og vigtig debat.
Debatten om landbrug og miljø fylder generelt
meget, og som landmand bliver man træt af
gang på gang at blive uretmæssigt hængt ud.
Det slider. Nogle gange sker der en skævvrid-
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ning af tingene, og der bliver sjældent sat fokus på, at vi f.eks. har et af verdens strengeste
godkendelsessystemer af pesticider – og at vi
ligger helt i top hvad dyrevelfærd angår.

forbi, henter mælk og ser på vores køer. Mange besøgende er positive, og de fleste er trygge og glade for landbrugets produkter.
Vigtig viden fra SEGES
Når det gælder udviklingen i vores erhverv og
vigtigheden af at være fagligt godt rustet med
den nyeste viden, skal vi være glade for, at vi
har SEGES. Der er samlet en enorm viden
her, en viden der kommer alle vi landmænd til
gode. Det har før været til debat, hvad vi får ud
af SEGES og hvad vores penge går til.

Miljødebatten kan til tider hænge os langt ud af
halsen, og det kan virke uoverskueligt at fortsætte kampen for en mere konstruktiv måde at
diskutere miljø på. Som Martin Merrild har udtalt: ”Det er som om der er gået sport i, at det
skal ramme landbruget”.
Sådan har jeg det også selv. Men det nytter
ikke noget at vende ryggen til, for vi kan ikke
bare passe os selv. Det er vigtigt at tage debatten, at diskutere og påvirke. Vi skal være
synlige, og vi skal forklare tingenes rette sammen hæng og fortælle om, hvad vi gør. Er der
problemer, skal de frem. Dialogen er vigtig.
Som så meget andet vi arbejder med i landbruget, er også denne vigtige opgave et langt,
sejt træk, og vi må ikke give op. I medierne
tegnes der et negativt billede af landbrug, fordi
meningsdannerne og medier ofte er kritiske.
Men heldigvis er der også mange mennesker,
der har et positivt syn på os.
I forbindelse med vores stald og samarbejdet
med Real Dania blev det fra starten tænkt ind,
at vi skulle arbejde med offentlighedens adgang. I dag oplever vi, at det giver en stor
værdi. Rigtigt mange mennesker lægger vejen

Vi landmænd får meget ud af et videncenter, hvor der arbejdes på højt plan med alt
det nyeste. Jeg oplever, at man på SEGES
er meget lydhøre for at høre de praktiske
landmænds holdninger.

Her i landboforeningen har vi arrangeret et
besøg den 28. februar på SEGES for yngre
landmænd, ejere eller medarbejdere, der kan
høre om, hvordan der arbejdes med innovation, økonomi, digitalisering og meget andet.
Her bliver stedet præsenteret, og der bliver
lejlighed til at høre om Future Farming – og om
hvor væksten skal komme frem. Et godt initiativ, som jeg håber, mange vil tage del i.
Sig din mening på generalforsamling
Til sidst vil jeg minde om vores generalforsamling den 14. marts. Det er vigtigt, at medlemmerne deltager og tager del i debatten, hvilket
der heldigvis er god tradition for i vores forening. Jeg vil godt opfordre til, at man giver sin
mening til kende. Tænk over, hvad I synes, der
er vigtigt at få sagt denne aften. Det har betydning for bestyrelsen, hvad medlemmerne
mener, og der bliver fulgt op og arbejdet videre
med de ting, der bliver sagt.

Venlig hilsen Claus Fenger
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