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Nye Bestyrelsesmedlemmer 
På generalforsamlingen den 7. marts var der nyvalg til tre nye 
bestyrelsesmedlemmer. Nedenstående en kort præsentation 
 
Claus Nissen, Ribe – 49 år 

 Gift med Jonna, de har 2 drenge på 13 og 17 år 

 Driver ejendom på 100 ha. og 160 køer 

 2 ansatte – heraf en med 24 års ansættelse 

 I bestyrelsen vil jeg arbejde for at gøre livet lettere som 
landmand, bedre image for vores erhverv, ikke altid       
fokusere på den dårlige økonomi og sidst men ikke           
mindst skabe sammenhold mellem landmænd uanset 
produktionsgren 

 
 
Jesper Arnth, Ovtrup – 33 år 

 Bor sammen med Nina og har et barn 

 Driver mælkeproduktion med 375 køer med tilhørende      
opdræt og grovfoderproduktion 

 I bestyrelsen vil jeg arbejde for et godt samarbejde med 
kommunerne om bl.a. løsning af miljøspørgsmål samt   
strategier på ejendomsniveau. 

 Er med i faggruppen Økonomi  
 

 
Carsten Schultz Petersen, Høm – 43 år 

 Gift med Vitaliya og de har 2 drenge på 9 og 11 år 

 Driver ejendom på 170 ha. med 170 malkekøer 

 I bestyrelsen vil jeg arbejde for ens rammevilkår  
Sammenlignet til vore europæiske naboer. Jeg vil         
ligeledes arbejde for mere fokus på jordfordeling 

 Er medlem i European Dairy Farmers for at få mere 
viden om mælkeproduktionens vilkår i EU 

 
 
 
Bestyrelsens konstituering 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med 
 
Formand:  Niels Laursen, Ribe 
1. næstformand: Anders Harck, Tjæreborg 
2. næstformand: Bjarne Nørtoft, Ølgod 
Sekretær: Niels Kristian Fruergaard 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Kontrolvejning af gødning 
I 2016 viste kontrolvejninger af gødningssække, iværksat af 
Sydvestjysk Landboforening, at alt for mange sække ikke 
indeholdt de købte mængder. 
I år er der fulgt op med kontrolvejninger og vi kan glæde os 
over at den købte gødning også er leveret. Der er dog stadig 
firmaer som godt kan øve sig på at være mere nøjagtige med 
vejningen. 
Selv om resultaterne i år, generelt var i orden, vil vi fortsat 
følge op på, at firmaerne leverer den købte gødning. 
 
Værnengene – vi tabte i Højesteret, men vi kæmper videre 
For os handler sagen ikke kun de 10 ha. jord ved Værnengene 
som lodsejeren Niels Jørgen Madsen i 2012 ønskede omlagt 
fra græs til græs. Sagen er kompliceret, men rettens afgørelse 
er efter vores vurdering ikke korrekt, og vi vil nu overveje at få 
ministeren ind i sagen for at få ændret bekendtgørelsen, så 
den vil tilgodese de synspunkter vi har fremført. 
 
Forlængelse af kvægundtagelsen – det er godt, men…. 
Det er positivt, at EU har forlænget den danske 
kvægundtagelse, der gør det muligt for danske landmænd at 
bringe en større mængde husdyrgødning ud på markerne 
end EU´s nitratdirektiv ellers tillader. 
I den nye aftaler er der tre skærpede krav, som alle træder i 
kraft i indeværende år. Kravet om 70 procent græs, 
græsefterafgrøder eller foderroer øges til 80 procent. Og 
senest 3 uger efter pløjning af græsarealer skal der sås en 
ny afgrøde, og kontrolfrekvensen skal øges. 
Vi er naturligvis tilfredse med forlængelsen, men at aftalen 
først bliver meldt ud nu og allerede træder i kraft i 
indeværende år er langt fra tilfredsstillende. Mange 
markplaner må genberegnes og justeres i sidste øjeblik, 
Efterafgrødeindberetninger må ændres og flere af vores 
kvægbrugere risikere at komme i klemme, da de har 
disponeret for vækståret 2017.   
Er du i tvivl kontakt din planteavlskonsulent 
 
Forkerte tal om dansk grundvand? 
Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet, 
at der skal igangsættes en ekstern analyse af grundvandet. 
En analyse, der skal undersøge, om myndighedernes 
overvågning af grundvandets kvalitet og indberetninger til EU 
har været korrekte. 
Det er på høje tid, at dette arbejde iværksættes, da vi kan 
frygte at skiftende ministre og politikere sammen med et 
muligt politiseret embedsværk har haft mulighed for at 
påvirke fagligheden bag målingerne..  
Viser det sig, at vi landmænd er blevet pålagt restriktioner på 
et forkert grundlag, forventer vi, at vi bliver kompenseret for 
de tab vi har haft herved. 
 
Vi glæder os til foråret 
Jeg håber at vi alle må få et godt vejr til forårsarbejdet og 
trods travlhed også tid til at nyde den kommende påske. 

 

Niels Laursen 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.lf.dk/aktuelt/nyheder/2017/marts/l-f-er-lettede-over-ny-kvaegundtagelse

