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Hvis ikke vi landmænd får reduceret udledningen af kvælstof, kan resultatet blive flere
efterafgrøder og en nedsættelse i gødningskvoten, og det vil være en rigtig skidt løsning, skriver Henrik Næsted Nielsen i dette
nyhedsbrev

Af Henrik Næsted Nielsen
Tåningvej 50, Skanderborg
Tlf . 2048 7389
e-mail:
riisostergaard@mail.tele.dk

.
Som bestyrelsesmedlem i landboforeningen
har jeg svært ved at indlede et nyhedsbrev,
uden at komme ind på dét, der fylder rigtigt
meget for os alle sammen i disse uger. Vi er
voldsomt ramt af tørke, og vores afgrøder står
lige nu ude på markerne og brænder af.

Minivådområder bør overvejes
Ud over vores bekymring for den kommende
høst, har vi andre udfordringer vedrørende
vores planteavl. Som en del af landbrugspakken skal vi frem til 2021 reducere udledning af
kvælstof med 6.900 tons. Halvdelen skal findes ved målrettet regulering, den anden halvdel ved dét, der kaldes kollektive virkemidler.
Et af disse virkemidler er minivådområder. Min
opfordring er, at man går positivt ind på denne
løsning og får undersøgt, om det er en reel
mulighed at få et minivådområde etableret. En
række oplandskonsulenter er parat til at rådgive, og det er gratis. De kan også hjælpe med
at søge om tilskud til etablering i forbindelse
med næste ansøgningsrunde, der åbner 1/2
2019. Men det er nu, tingene skal undersøges.

For nogle uger siden håbede vi på, at regnen
ville komme og rette lidt op på det hele, men
det blev til alt for lidt. Og nu oplever vi den
værste tørke i mands minde. Den vil koste
udbytte, mere eller mindre, og den vil komme
til at berøre os alle på en eller anden måde.
Vi kender betingelserne, det er natur, vi arbejder med. Men det er barske vilkår, og det kan
få alvorlige konsekvenser for mange landmænd, fordi vi også har oplevet nedgang på
både svine- og mælkepriser. Så alt i alt er det
forårets forventning til en god høst vendt til en
bekymring. Det er hårdt, men vi må sige til os
selv, at vi ikke er herre over vejret. Det kan
være svært at bevare optimismen, men vi må
håbe på højere kornpriser og se frem til en
ekstraordinær tidlig høst - som for nogens
vedkommende allerede er gået i gang.

Hvis ikke vi landmænd får reduceret udledningen af kvælstof, kan resultatet blive flere efterafgrøder og en reduceret gødningskvote, og
det vil være en rigtig skidt løsning.
Her i området har der været holdt en vellykket
inspirationsaften om minivådområder. Hvis
man ikke deltog her, kan man få flere oplysninger ved oplandskonsulent Cammi Aalund
Karlslund, tlf. 4147 0769 eller ca.@lbfos.dk
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Pas godt på bierne
Gennem årene er forholdene for bierne i Danmark blevet dårligere, og det er ikke godt for
landbruget. Det vurderes, at værdien af bier og
andre insekters bestøvning af afgrøder er meget stor. Det har fået Landbrug & Fødevarer til
at sætte en landsdækkende kampagne i gang,
hvor landmænd opfordres til at gøre en indsats
for bierne på deres ejendom.

somme på det her, og jeg vil opfordre til, at
man følger anbefalingerne i det omfang, det er
muligt og kan lade sig gøre.
Husk rengøring af veje
Selv om alt er tørt lige nu, og fedtede veje ikke
er noget problem i disse dage, skal herfra lyde
en opfordring til at huske rengøring af veje
efter arbejdskørsel. Det er vigtigt, vi som
landmænd husker at være opmærksomme på
det efter endt arbejde i marken. Et godt omdømme er vigtigt for landbruget, også i vores
lokalområde.
Vigtigt at skabe forståelse

I en folder beskrives 10 konkrete anbefalinger
til tiltag, der kan skabe flere levesteder og føde
til bierne i landskabet. Derudover opfordres
landmænd til at tilmelde sig kampagnen og på
den måde være med til at vise, at landbruget
aktivt gør en forskel for bierne og naturen.

Vi er medarrangør af Det Østjyske Dyrskue i
Horsens, som fandt sted 15.-16. juni og fik et
rigtigt godt forløb. Tilslutningen fra dyreudstillerne var stor, og der var mange besøgende.
Også i Landbrugets Stand, som vi står for
sammen med de øvrige landboforeninger.
Dyrskuet er en vigtig brik i vores bestræbelser
på at skabe forståelse. Det sammen gælder
for ”Landbruget kommer til byen”, som vi netop
har afviklet i Skanderborg, også med stor interesse fra bybefolkningen. Den type arrangementer er noget, vi prioriterer højt.

Anbefalinger går bl.a. på at passe på småbiotoper i agerlandetet. Det kan være
markveje, diger, skel, læhegn, grøftekanter
og vejrabatter, som kan være gode levesteder for bierne.
Det kan også være at udtage arealer til natur,
f.eks. ukurante hjørner af marker. Bevar gamle
træer i læhegn, lav blomsterstriber og etablér
”bihoteller”. Som Martin Merrild har udtrykt det:
”Lidt mere rod i naturen vil gavne bierne”.
Mange landmænd har allerede gjort meget i
den her retning. Det er vigtigt, vi er opmærk-

Hermed ønskes en god sommer til alle.
Venlig hilsen Henrik Næsted Nielsen
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