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ARLA betaler hele sit overskud ud til
ejerne, som er hårdt pressede på grund af
faldende priser og tørke. Det kunne andre
selskaber lære af. Jeg kunne ønske mig, at
Danish Crown ville tænke i de samme baner, skriver bestyrelsesmedlem Jakob
Aagaard Sørensen i dette nyhedsbrev.

Af Jakob Aagaard Sørensen,
Hårby, Skanderborg.
Tlf. 2024 7910
Mail: klovergaarden@email.dk

Forbud mod brug af pesticider
Lokalt kæmper vi meget med kommende restriktioner omkring grundvand. Skanderborg
Kommune lægger i en indsatsplan an til at forbyde brug af pesticider i udvalgte områder –
på samme måde som Aarhus Kommune har
gjort. Der er tale om lovlige og godkendte midler, i øvrigt har vi verdens skrappeste godkendelsessystem. Forbuddet vil få enorme konsekvenser for landbruget, og er helt unødvendigt.
De midler, der anvendes i dag, er nedbrudt inden de når ned til grundvandet, og de pesticidrester, der er fundet, er for længst udfaset. Vi
vil alle have rent grundvand, men vi må forholde os til, at vores grundvand er fint og er
godt beskyttet, derfor er det helt unødvendigt
at gå så drastisk til værks.

Selv om det efterhånden er et stykke tid siden,
vi fik høsten i hus, fylder den stadig meget i
bevidstheden hos mange landmænd. Det var
en meget usædvanlig høst. Tidlig og nem men desværre med alt for lave udbytter. Tørken ramte os alvorligt i år, og det kan ikke
undgå at få konsekvenser, når siloen alt for tidlig går tom. Vi må håbe, at den megen snak
om hjælp til landbruget fører til noget og at nogen vil hjælpe med at føre os igennem den
krise, der følger efter en så voldsom tørke. Der
er ingen tvivl om, at det bliver et svært efterår
for mange landmandsfamilier.
Mælkeproducenterne er hårdt pressede på
grund af den langvarige krise på mælkeprisen samt sommerens tørke. ARLA vil derfor betale hele sit overskud til ejerne. Det
kunne andre selskaber godt lære af.

Det er som om at følelser er vigtigere end
fakta. Her i sommer blev der fundet pesticidrest, hvorefter bål og brand var i gang – igen
med landbruget som syndebuk. Det viste sig
så, at det var rester fra et træbeskyttelsesmiddel, men automatreaktionen er jo hver gang, at
det er landbrugets skyld.

Jeg kunne godt ønske mig, at Danish Crown
ville tænke i de samme baner. Uden landmænd – ingen råvarer, sådan er det. Jeg har
stor respekt for den beslutning, ARLA har truffet i den nuværende situation.

Vi kan kun håbe på forståelse fra politikernes
side, men desværre er der meget populisme i
denne sag. Her i landboforeningen har sagen
stor bevågenhed, og vi kæmper kraftigt imod
kommunernes planer på området.
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Minivådområder – kom ud og kig

Bak op om L&F – og besøg Axelborg

Landbruget skal reducere udledningen af
kvælstof, og et af virkemidlerne er minivådområder. Vi er fra foreningens side gået kraftigt
ind i dette arbejde, og vi arbejder tæt sammen
med Odder Kommune om at få undersøgt mulighederne for etablering af minivådområder.
Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at tage
ud og se de minivådområder, der allerede er
etableret. Det er spændende projekter, og det
er fornuftigt, at der arbejdes videre med det.

Når vi nu er ved det organisatoriske, vil jeg slå
et slag for, at man bakker op omkring Landbrug & Fødevarer. Der udføres et kæmpe arbejde, som er meget vigtigt i forhold til at
skabe de bedst mulige betingelser for landbrug, både store og små. Landbrug & Fødevarer påvirker mange ting, og der udføres et stort
og vigtigt lobbyarbejde. Jeg vil også opfordre
til, at man tager med på én af de ture, der af
og til arrangeres til Axelborg. Det er et spændende hus, og der er mulighed for at få rundvisning og information. For mit vedkommende
var det lidt af en øjenåbner at komme rundt og
se, hvad der foregår på Axelborg.

Blomster i landskabet
Mange landmænd har etableret blomsterstriber langs deres marker, og der er sat skilte op,
hvor landbruget opfordrer folk til at plukke en
buket blomster og tage med hjem.
Det ser fint ud med de mange blomsterstriber, der er drysset ud over landskabet. Det
giver samtidig positiv omtale af landbruget,
et rigtigt godt initiativ.

God rådgivning til deltidslandmænd
På deltidsområdet vil jeg fremhæve, at vores
rådgivningsselskab, LMO, tager det alvorligt
hvad deltidsrådgivningen angår. Der er efterhånden en del på hylderne for deltidsbrugene.
Det gælder både inden for den økonomiske
rådgivning og forenklede regnskaber, men
også inden for markbrug, udnyttelse af tomme
bygninger på landet og meget andet. En udvikling jeg hilser med stor tilfredshed.
Jeg vil gerne rette en stor cadeau til Klaus
Høeg, vores deltidsrepræsentant i Landbrug &
Fødevarer. Han gør det godt og kæmper for
tingene på en konstruktiv måde. Han har stor
fokus på, at deltidsbrugerne, og deltidsudvalgene bliver godt informeret.

3. søndag i september – kom og vær med
Lige nu er en travl tid med efterårsarbejde i
marken. Men jeg vil alligevel godt opfordre til,
at man melder sig som hjælper til 3. søndag i
september, hvor vi holder Åbent Landbrug på
Bredballegård. Det er et vigtigt arrangement,
som hvert år trækker rigtigt mange mennesker
til. Her har vi mulighed for at vise landbruget.
Meld dig gerne som frivillig, det behøver ikke
være hele dagen, et par timer er også godt.
Henv.: Tenna tlf. 20220714 eller tenna.elballegaard@gmail.com hurtigst muligt.
Med håbet om en god sensommer.
Venlig hilsen Jakob Aagaard Sørensen

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

