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Nyhedsbrev - August 2018
Tørkehjælp – Krisepakker
Om ikke andet så har tørken været med til at sætte
landbruget på den politiske dagsorden, og langt hen
ad vejen er der en god forståelse for vores situation.
Der har flere steder været skrevet om nogle af de lempelser vi har fået dyrkningsmæssigt.
For de landbrug, der er mest udfordret pga. af tørken,
vil det ikke være realistisk at forvente de mange ”tørkepakker” – som også ofte er knyttet sammen med alt
for meget bureaukrati og andre modydelser.
I Landboforeningen arbejder vi med udgangspunkt i
den aktuelle situation på, at få skabt nogle vilkår, der
på sigt kan være med til at gøre os langt økonomisk
robuste.
Her og nu vil jeg opfordre til, at have en løbende dialog med egne kreditgivere, så der bliver lavet aftaler
om, hvordan der vil være tilstrækkeligt med likviditet, når følgerne af tørken rammer indtjeningen.
Manglende godkendelse - vandingstilladelse
Som mange af jer har oplevet, har der fra kommunernes side været en velvilje til at tildele ekstra markvand
denne sommer. Vi har dog også hørt om enkelte tilfælde, hvor velbegrundede ansøgninger er blevet afvist.
Da vi har løbende dialog med kommunerne i vores område, vil vi gerne have indberetninger fra dig, hvis du
har haft en velbegrundet ansøgning, der er blevet afvist. Du bedes kontakte vores Landboretsmedarbejder
Helle Borum på 29 67 94 35
Borgermøde om elmaster
Energiminister Lars Chr Lilleholt vil sammen med eksperter fra ministeriet og Energinet.dk orientere om
planerne for kabelføring fra Holstebro til grænsen. Mødet afholdes mandag den 27. august kl. 18-20 i Varde Fritidscenter, Lerpøthallen, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.
Den 14. august blev der afholdt et tilsvarende møde i Ribe. Fra Sydvestjysk Landboforening har vi givet
vores bemærkninger i høringsperioden. Vi vil naturligvis være til stede ved mødet. Vores Landboretsmedarbejder Stine Bundgaard følger projektet, så har du bemærkninger kan du kontakte Stine.
Høringssvar – Kongeåen
Rapporten med otte løsningsforslag til bedre afvanding
ved Kongeåen er nu i høring frem til den 23. september. Sydvestjysk Landboforening har blandt andet bidraget med en landbrugsanalyse til rapporten og har i
processen haft god kontakt til digelauget. Rapporten er
tung læsning og mange af løsningsforslagene virker
meget komplicerede. De bedste løsningsmodeller er
ikke nødvendigvis beskrevet i rapporten, og vi vil
kæmpe for den, eller de løsninger, som lodsejerne
bedst kan se sig selv i.
I fredags havde vi Esbjerg Kommunes to tekniske og
politiske udvalg med rundt ved Kongeåen. Her fik vi
gjort politikerne opmærksomme på, præcis de konsekvenser, den dårlige afvanding ved Kongeåen, har for lodsejerne. Vi er hele tiden i dialog med politikerne,
og vi håber på, at vores arbejde ender ud i gode løsninger til gavn for lodsejerne.

Esbjerg Kommune har inviteret lodsejere (hovedsagelig bredejere) til et møde den 22. august på Gredstedbro Hotel, hvor forvaltningen vil gennemgå rapportens indhold og efterfølgende debattere med lodsejerne. Den 5. september kl. 19-21, inviterer Esbjerg Kommune til et offentligt møde på Gredstedbro Hotel,
hvor der ligeledes vil være en gennemgang af rapportens indhold.
Vi opfordrer til, at så mange som muligt indsender høringssvar. Har du brug for hjælp til at skrive et høringssvar, er du velkommen til at kontakte Landboretsmedarbejder Stine Bundgaard på 40 29 58 85.
Filsø – må vi få fakta på bordet
Alle har hørt om de mange fisk, der døde i Filsø – en hændelse, som ingen kan være tjent med. Straks nyheden var
ude, var de mange ”automatpolitikere” straks ude med deres
sædvanlige påstande – det er også landbrugets skyld.
Glædeligvis var der nogle forskere, der har fulgt udviklingen i
og omkring Filsø, der kunne afkræfte mange af de påstande,
der blev fremført – jeg håber, at de udokumenterede påstande vil give dem noget af et selvmål.
I Sydvestjysk Landboforening, vil vi naturligvis bakke op om
en undersøgelse, der fuldstændig klarlægger hvor de store mængder organisk materiale stammer fra, som
var årsagen til fiskedøden.
Åbent Landbrug – 16. september
Traditionen tro holder landbruget 3. søndag i september
åbent på flere landbrug i landet. I Sydvestjysk Landboforening åbner Kjærgaard Landbrugsskole dørene for
besøgende. Jeg håber, at du/I vil være med til at sprede
budskabet om dette arrangement, så vi på den måde kan
mindske afstanden mellem land og by. For dig/jer som
landmænd er I naturligvis også meget velkomne på
Kjærgaard Landbrugsskole. Fra flere af standene vil der
blive budt på forfriskninger – ja der vil også være rig lejlighed til at møde kollegaer – ses vi?

Kaffebordsmøde hos Viggo Bloch
Onsdag den 19. september inviterer Viggo Bloch og Sydvestjysk Landboforening til Kaffebordsmøde i tiden 10.00 – 12.00
Dagens gæst er Ivar Ravn fra L&F/SEGES. Ivar som er nyudnævnt Digital
direktør, vil fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at vi også tager den digitale
verden ind på vores landbrug – en spændende formiddag, hvor kommende
landmænd også er velkomne – indbydelse udsendes senere.
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