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Jeg har gennem mange år været medlem af landboforeningen, og jeg finder
det vigtigt, at både store og små landbrug er medlemmer i foreningen. Jeg
ser frem til at repræsentere deltidslandmændene i foreningens bestyrelse,
skriver Jens Ejnar Mogensen i dette
nyhedsbrev.

Af Jens Ejnar Mogensen
Solbjerg
Tlf . 5263 7235
e-mail:
j.e.mogensen@mail.dk

Som nyvalgt bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Odder-Skanderborg er det blevet min tur til at skrive et nyhedsbrev til
medlemmerne.
Jeg blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen på Odder Parkhotel den 10.
marts, dagen før statsministeren lukkede
Danmark ned på grund af corona. Siden
har corona fyldt stort set alt i medierne og
debatten, men forhåbentlig bliver tingene
snart normaliserede.

Som landmand har man på sin vis været
privilegeret her i denne coronatid. Vi har
vores dyr og marker, der skal passes uanset hvad, og vi har nok været mindre påvirkede af situationen end mange andre. At
der så desværre sker nogle ting på prisfronten, som er stærkt bekymrende, er en
anden sag. Men i dagligdagen er vi landmænd typisk ikke berørt i samme grad
som mange andre.
Jeg er valgt til bestyrelsen som repræsentant for deltidslandmændene, og jeg vil
kort præsentere mig selv. Jeg driver et
landbrug på 70 hektar i Drammelstrup ved
Solbjerg, hvoraf jeg selv ejer de 40 hektar.
Jeg overtog gården efter min far, som døde i en ung alder i 1987. Jeg driver landbruget sammen med min hustru, Bente,
der arbejder i Kvickly i Odder.
Landmand, det har jeg altid været, selv om
jeg alle årene har haft andet arbejde. Jeg
arbejder som anlægsgartner, og har tidligere arbejdet i foderstofbranchen og på
Aarhus Havn.
Jeg har gennem mange år været medlem
af landboforeningen, og jeg finder det vigtigt, at både store og små landbrug er med
i foreningen. Derfor ser jeg frem til at repræsentere deltidslandmændene.
Vi kan supplere hinanden i vores synspunkter, og det er vigtigt, at landboforeningen repræsenterer alle typer landbrug.
Selv om vi er forskellige, er der en lang
række udfordringer, der er ens for os alle.
Landboforeningen taler vores sag og
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kæmper for vores erhverv – uanset hvor
mange hektar, der hører til gården.

log med kritikerne og ved enhver lejlighed
drøfter landbrugets forhold og betydning.

Der er mange problemer, der rammer både små og store landbrug. Det gælder
f.eks. BNBO-krav og sprøjtefri zoner samt
en række kommuners indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse, som får katastrofale følger for landbruget. Der er også udledningskrav til Norsminde Fjord, efterafgrødekrav og andre miljømæssige krav,
der rammer os alle.

Personligt gør jeg meget ud af at forklare
og fortælle om landbruget i de kredse, hvor
jeg dagligt færdes. Det gælder på min arbejdsplads, og det gælder også når vi tager på ferie, camperer og møder andre
folk. Samtalen og snakken om landbruget,
den er vigtigt, når det gælder om at skabe
forståelse.

Nogle gange er det som om, at alt går
landbruget imod, og vi er et udskældt erhverv i mange kredse.

Nu sidder jeg i landboforeningens bestyrelse, og jeg ser meget frem til debatten og
til at gøre en indsats for vores erhverv.

I den forbindelse er det vigtigt, at vi har en
landboforening, der kæmper for os og
bringer vores synspunkter videre til Axelborg og i sidste ende til Christiansborg.

Det er også meget vigtigt, at vi har
nogle ambassadører, der taler landbruget sag. Det gælder ude på arbejdspladserne og hvor folk mødes,
og her tror jeg, at vi deltidslandmænd spiller en ret stor rolle.
Over frokosten og i kaffepausen kan vi
måske få forklaret nogle ting, som kan give
stof til eftertanke. Det skal man ikke undervurdere i en tid, hvor mange meningsdannere og medier ikke ligefrem spiller
med på landbrugets situation.
Jeg er faktisk ret imponeret over den måde, landboforeningen arbejder på. Det
gælder både på det lokale plan i forhold til
kommunerne, men det gælder også i
Landbrug & Fødevarer på landsplan, hvor
man hele tiden kæmper for at have en dia-

Og så glæder jeg mig i øvrigt rigtigt meget
over det dejlige forår, og over vores flotte
marker, som generelt ser rigtigt godt ud.
Det er en skøn årstid, og jeg ønsker alle
vores medlemmer et godt forår og en god
vækstsæson.

Med venlig hilsen
Jens Ejnar Mogensen
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