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Mange af vores medborgere har ikke andet
forhold til landbruget end hvad de ser og
hører gennem medierne. Derfor er det vigtigt, at alle vi landmænd stolt fortæller vidt og
bredt om hvor gode vi er, skriver bestyrelsesmedlem Christian Pries Andersen i dette
nyhedsbrev.

Af Christian Pries Andersen
Balle, Odder
Tlf.2945 5405
priesandersen@gmail.com

.
Foråret er forhåbentligt så småt på vej derude,
selvom termometeret viser minus tre grader
udenfor i skrivende stund.

ånd. Som afløser for Ole har vi budt velkommen til Brian Munk Nielsen fra Tander ved
Mårslet. Vi ser frem til, at Brian bidrager positivt til bestyrelsesarbejdet.
Et af formand Jens Gammelgårds budskaber i
årets beretning var, at vi som landmænd skal
rette ryggen og være stolte af vores erhverv og
det, vi leverer. Det synes jeg, er utroligt vigtigt.
Vi producerer produkter af allerhøjeste kvalitet.
Mange af vores medborgere har ikke andet
forhold til landbruget, end hvad de ser og hører gennem medierne. Derfor er det vigtigt, at
alle vi landmænd stolt fortæller vidt og bredt
om, hvor gode vi er. Der er ikke andre, der gør
det.
Jeg ved, at det ligger meget fjernt for mange af
os ligefrem at prale af vores bedrifter, men vi
er nødt til at komme ud af busken og vise vores stolthed, for den har vi alle med god grund.
Der er mange måder at gøre det på.

For første gang i flere år har vi haft en relativ
hård vinter med længerevarende frostvejr. Det
er godt for mange ting, men mange af de svagt
etablerede marker fra efterårets regnvejrssåning har lidt endnu mere skade end i forvejen.






Fortælle de gode historier i private sammenhænge
Vise dit landbrug frem til interesserede
Deltage i Åbent Landbrug arrangementer
Være aktiv på sociale medier

I private sammenhænge oplever jeg ofte en
stor interesse for landbruget fra folk, der er
langt fra det til dagligt. Det synes jeg er meget
positivt, og det giver en god anledning til at
fortælle de gode historier.

Generalforsamlingen i landboforeningen er
veloverstået - med en tak for mange års tjeneste i bestyrelsen til Ole Lyngby Pedersen. Han
har gjort et flot stykke arbejde i en altid positiv

Vi kan sommetider have tendens til at bruge anledningen til at snakke om dårligt vejr
eller politikere, der er ude efter os. Jeg synes, vi skal være bedre til at fortælle alle
de gode ting, der sker i landbruget i stedet.

Se mere på www.lbfos.dk - Find os på Facebook

De fleste er meget interesserede i at besøge
et landbrug. Det skal vi benytte og sørge for at
invitere de, der har lyst.
Åbent Landbrug laver nogle rigtigt gode arrangementer, hvor vi som landmænd har en fantastisk anledning til at vise vores stolthed. Det
giver faktisk helt sig selv, når positive besøgende viser interesse for vores erhverv.

familien. Naboer skal helst være vores ambassadører i det øvrige samfund. Er de ikke på
vores side, er det endnu vanskeligere at få den
anerkendelse, vi fortjener.
Så selvom vejret kan være en udfordring og
priserne på vore produkter for lave, så glem
ikke at vise stoltheden. Vi driver verdens bedste landbrug på mange punkter.
Nu håber vi på snarligt forårsvejr, så vi kan
komme på markerne og gøre brug af vores
viden og håndværk, til at dyrke nogle flotte og
sunde afgrøder.
Husk at nyde de dejlige forårsdage i marken. Fortæl andre om hvor dejligt der er.
Mange i vores samfund får ikke de naturoplevelser, vi får ude på markerne. Vi oplever årstidernes skiften. Lever af naturen
og med naturen.

Det gode naboskab kan være guld værd. Hvis
man engagerer sig i lokalmiljøet, og får nogle
gode relationer til naboerne, mindsker det risikoen for konflikter betragteligt. Vi må erkende,
at vi fylder meget på landet. På godt og ondt.
Derfor er det en fordel at naboerne ved, hvorfor vi agerer, som vi gør. Det ved de kun, hvis
vi har et forhold til hinanden. Ellers bliver det
gætteri fra deres side, og vi risikerer, at de kun
fokuserer på det negative.
Der kører lige for tiden en konflikt mellem en
svineproducent og naboer på Sjælland. Jeg
kender ikke sagen, men hvis de havde haft et
fællesskab om det lokale, er det sandsynligt, at
sagen ikke havde eskaleret.

Med håbet om en god sæson ønsker jeg god
arbejdslyst.

Nu kører det på anmeldelser til myndigheder
og pressedækning fra EkstraBladet. Sådan en
situation er ikke ønskelig for nogle af os.

Venlig hilsen Christian Pries Andersen

Et godt naboskab er desuden også utroligt
meget værd på det personlige plan og for hele

Se mere på www.lbfos.dk - Find os på Facebook

