Til alle medlemmer i Sydvestjysk Landboforening
Nyhedsbrev Maj 2017
Bedre indtjening - men fra hvilket niveau!
Alle danske medier har i dag torsdag den 18. maj bragt historien om, at vores indtjening i 2017 vil blive forbedret med næsten 7 mia. i forhold til 2016. En forbedret indtjening, som mange også kan mærke, men en
udvikling, som også var helt nødvendig, hvis ikke vores erhverv skulle forsvinde. Nok skal vi fortælle de
positive historier, men en lidt mere nuanceret fortælling om, hvordan vi nu ”skovler” penge ind kunne være
ønskeligt.
Kampen om svinene
I Sydvestjysk Landboforening hilser vi den stigende efterspørgsel på svinekød velkommen. En efterspørgsel,
der nu skærper kampen mellem Danish Crown og Tican/Tönnies, men som svineproducenter og ejere af DC,
må det være vores helt klare krav, at de nye initiativer kommer alle andelshavere til gode og ikke kun får
den effekt, at der trækkes penge ud af selskabet.
Kvægundtagelsen, 2,3 DE – alt for sen udmelding
I vores kvægtætte område havde den alt for sene udmelding om forlængelsen ”Kvægundtagelsen” meget
uheldig indflydelse på vores muligheder for at sikre rettidigt planlægning og udførelse af vores markarbejde.
De skærpede efterafgrødekrav havde meget uheldige konsekvenser for dem, der tidligt havde fået sået, uden
at de havde taget højde for de skærpede efterafgrødekrav – ufatteligt at de marker, der lægges ud til slet efter
korn og sået mellem 15. og 25. august ikke tæller med som efterafgrøde. Et område, hvor vi fremadrettet
søger at få fornuften til at sejre.
Bestyrelsesseminar – foreningens fremtidige fokusområder
Den 4. maj havde bestyrelsen sat hinanden stævne i sommerhus på Vestkysten. Denne dag og aften blev
brugt til intense drøftelser af det fremtidige arbejde i foreningen. I den kommende tid er det vores helt klare
hensigt, at disse fokusområder skal blive synlige for alle medlemmer. Synlighed for vores erhverv og forening vil være et nøgleord. Uden at gå i detaljer vil vi arbejde mere målrettet omkring:
 Synlighed i forholdet til vore kommuner
 Vil kunne rumme alle produktionsstørrelser og retninger
 Være bedre til at lytte til signaler fra alle medlemmerne
 Være mere synlige overfor medlemmerne og samfundet omkring os
 Flere jordbrugere som medlemmer af foreningen
 Større interesse omkring forenings- og bestyrelsesarbejde
Succeskriterierne for vores arbejde, har det klare mål – foreningen skal gøre sig fortjent til en stor medlemsopbakning – og helt konkret oplever du ikke vi varetager dine interesser, er vi ikke længere væk end telefonen.

Bestyrelsen have først i maj en dag, hvor der blev drøftet og aftalt fokusområder for landbruget i Sydvestjylland

Mød Martin Merrild den 7. juni hos formand Niels Laursen
Som medlem af Sydvestjysk Landboforening er du også medlem af Landbrug & Fødevarer. Desværre hører
vi engang imellem nogle spørge – ”Hvad får vi ud af at være medlem af L&F”.
Vi har derfor inviteret Martin Merrild på formiddagskaffe hos Niels Laursen, hvor han får mulighed for at
fortælle hvad L&F gør for os landmænd, men mindst lige så vigtigt, gerne vil høre på hvilke områder du/vi
mener, de kan gøre det bedre.
Er du aktivt medlem, håber vi at du vil tage mod denne invitation til dialog om arbejdet i L&F. Af hensyn til
kaffebrygning skal vi have din tilmelding senest den 5. juni på tlf. 80 80 20 40 – hele indbydelsen er vedlagt
dette Nyhedsbrev

Støt op omkring Ribe Dyrskue fredag den 28. juli
Vi håber igen at kunne lave et godt dyrskue i Ribe, hvor vi kan vise vores flotte husdyr. Alt tegner til et stort
dyrskue. For jer der udstiller kvæg, er det vigtigt for os, at vi tager smittespredning meget alvorligt. Nødvendige test følger samme retningslinjer som øvrige dyrskuer i landet. Det betyder at sidste frist for tilmelding af malkekvæg er 9. juni. Andre dyrgrupper er den 3. juli. For tilmelding – www.ribedyrskue.dk
Med håbet om en god sommer
Niels Chr Laursen

