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Det er helt urimeligt, at vi i landbruget
skal underlægges stadig flere krav og
restriktioner på miljøområdet, så længe
at bysamfundet omkring os ikke kommer
i gang med separering af spildevand,
skriver bestyrelsesmedlem Brian Munk i
dette nyhedsbrev.

Men inden vi at færdige med at høste, opstår der som tidligere år kapløb med tiden
for at få sået efterafgrøder inden skæringsdatoen.
Da der i år skulle såes ekstra mange
efterafgrøder grundet den fremrykkede
målrettede regulering, oplevede flere
landmænd, at der måtte gåes på kompromis med fagligheden.

Af Brian Munk,
I/S Tandergaard, Mårslet
Tlf . 2073 4378
e-mail:
brian@tandergaard.dk

September måned er over os, det vil også
sige, at årets høst er kommet i hus. Vinterbyg-høsten startede med lidt blandet vejr,
men da vi kom fem til de resterende afgrøder, fik vi et helt fantastisk vejr. Det bød på
høje temperaturer og med over 14 dages
tørvejr i streg, så mange fik hovedparten af
både korn og halm i hus uden ekstra omkostninger til hverken tørring eller vendinger i halmen. Personligt har høsten for os
budt på flotte udbytter lidt over gennemsnittet, hvor især vårsæden ligger flot over
normalen.

Det kan ikke passe, at vi på denne måde
skal være presset af datoer, som ikke tager højde for vind og vejr samt store regionale forskelle i vores forholdsvis lille land.
Dette skal vi som landboforening forsat
arbejde på at få ændret, så vi kan få fagligheden tilbage.

Et af sommerens store samtaleemner
har været kommunernes udledning af
urenset spildevand til vores fælles
vandmiljø. Det er bare ikke i orden, at
dette stadig foregår.

I Aarhus Kommune er det mange år siden,
at vi på landet fik krav om, at spildevanden
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skulle renses, men i Aarhus midtby regner
man først med at være i mål i år 2085. Det
kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi i
landbruget skal underlægges stadig flere
krav og restriktioner, så længe at bysamfundet omkring os ikke får trykket på speederen og kommer i gang med separering
af spildevand eller får opskaleret rensekapaciteten, så den matcher fremtiden.
Her midt i september er såningen af vintersæden godt i gang og mange steder
langt fremme. Det flotte og tørre sensommervejr har medvirket til, at der indtil nu
har kunnet laves et helt perfekt såbed. Det
giver høje forventninger til næste års høst,
når fundamentet er så veludført, som det
ses rundt omkring.
En lang marksæson går på hæld, og vi
skal vi huske at sende en stor tak til alle de familier, som står bag alle, som
har lagt en kæmpe indsats med at få
høsten i hus, sået efterafgrøder samt
såning af vintersæden. Der er mange
børn, som glæder sig og ser frem til en
lidt mere rolig tid sammen med både
far og mor igen.

En stor tak skal der også lyde til vognmænd, mekanikere, grovvarefirmaer og
alle andre, som bakker os op, når det går
stærkt. Det er derfor også ærgerligt, at vi i
år har været nød til at aflyse vores fælles
høstfest i Spectrum den 2. oktober grundet
de udfordringer, som Covid 19 stadig giver
i hele samfundet.
Den 10. september kom så nyheden, som
alle svineproducenter har frygtet, nemlig at

afrikansk svinepest, ASF, er konstateret i
Tyskland. Dette har straks givet udslag i
prissætningen af både smågrise og slagtesvin i Tyskland, men også i her Danmark.

Vi må nok sande, at vi nu går en tid i
møde med noget lavere afregningspriser, end vi har været vant til det
sidste år - samt med udfordringer
med afsætning af smågrise ud af
landet.

Vi kan kun håbe på, at panikken på markederne falder til ro inden alt for længe,
samt at Tyskland får lavet en aftale med
de asiatiske lande om stadig at kunne levere svinekød fra områder i Tyskland, som
ikke er ramt.

Vi skal i denne situation være glade for, at
vi her i Danmark har været foran og fået
etableret vildsvinehegnet langs den dansk
tyske grænse. Det er nu, det skal vise sit
værd.
Slutteligt vil jeg ønske alle fortsat god
arbejdslyst med at få den sidste vintersæd i jorden.
Med venlig hilsen Brian Munk
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