Til alle medlemmer i Sydvestjysk Landboforening

Nyhedsbrev – Juli 2019
Multifunktionel jordfordeling ved Kongeåen
I juni samlede Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune
lodsejerne fra den nederste del af kongeåen. Det overordnede tema
var multifunktionel jordfordeling. Multifunktionel jordfordeling har
for mange en stor og udefinerbar størrelse og for at konkretisere
begrebet, var Søren Møller, formand for ”Det åbne land som dobbelt
ressource,” inviteret til at beskrive, hvad multifunktionel jordfordeling kan, og hvad erfaringerne siger, der skal til for, at det bliver en
succes. Multifunktionel jordfordeling handler ikke alene om bedre
arrondering som i en traditionel jordfordeling. Bedre arrondering og
dermed bedre driftsøkonomi er blot et af mange hensyn, der skal tages, når den multifunktionelle jordfordeling starter planlægningsfasen, hvor der også tænkes i rekreative områder, miljø, natur og klima. Lodsejernes vilje til at finde løsninger er en forudsætning for at komme i gang, og ved Kongeåen er lodsejerne
fremadsynede og nysgerrige på processen – det tegner godt. Til det videre arbejde med multifunktionel
jordfordeling, nedsatte Sydvestjysk Landboforening et lodsejerudvalg, hvor repræsentanterne blev valgt af
de fremmødte lodsejere. Fem personer blev valgt – Jørgen Andersen, Mads Peter Laurdisen, Jens Kristian
Jensen, Niels Peder Mogensen og Inge Jørgensen.
Fantastisk Sommeraften på Filsø
145 medlemmer havde den 25. juni taget mod invitationen til at
besøge Filsø. Efter samling i en af de store lader var det tid til at
se og høre om landbrugsproduktionen, der tidligere havde været
drevet på Filsø. Tidligere medejer af svineproduktionen Jørgen
Morsing fortalte levende om tiden med mange svin på Filsø og
markbruget på den frugtbare søbund.
I 2010 købte Aage V Jensens Naturfond Filsø og har siden genskabt mere end 1000 ha sø areal. Processen med genskabelse af
søen, og hvordan fugle og dyrelivet siden har ændret sig, fik vi en levende fortælling om af naturvejleder
Merete Vigen Hansen.
Landboungdom diskede op med forplejningen, og der blev sunget nogle sommersange, inden Thomas Høj
afsluttede en dejlig sommeraften.
Kom til Danmarks smukkeste dyrskue i Ribe
Fredag 26. juli kl. 9.00 - 16.30 afholder Sydvestjysk Landboforening årets Ribe Dyrskue på Hovedengen i Ribe.
Over 350 dyr og hundredevis af landbrugsmaskiner
Der er i år god opbakning fra dyreudstillere, og det samlede antal dyr ender på lidt over 350. Det er det
største antal i mange år, hvis man ser bort fra jubilæumsåret i 2015. Det er hovedsagligt en stigning i antallet af kødkvæg, heste, geder og kaniner, som løfter det samlede antal.
Der vil som altid være masser af nye traktorer og landbrugsmaskiner fordelt over pladsen, når mere end 20
maskinudstillere rykker ind.

Intet skue uden landmænd
Det siger sig selv, at Ribe Dyrskue afhænger af de mange landmænd, som bruger tid og ressourcer på at
udstille dyr. Uden dem, intet dyrskue. Men det er også helt afgørende, at særligt maskinudstillerne oplever
interesse for deres stande. Når de møder landmænd i deres stande, så vender de tilbage år efter år – og
det sikrer skuets økonomi og fremtid. Jeg vil derfor opfordrer alle Landboforenings medlemmer til at sætte nogle timer af til at besøge skuet, så garanterer vi et velafviklet arrangement og en hyggelig dag med
naboer og kollegaer.
Mød os i telt på pladsen
Sydvestjysk Landboforening har i år et fælles telt med SAGRO på pladsen. Vi glæder os til at se dig/jer til en
snak om de landbrugspolitiske emner, der rører sig lige nu – vi vil også være klar med lidt forplejning i teltet.
Socialdemokratiet – kommende landbrugspolitik – hvad kan vi forvente?
Beslutninger truffet på Christiansborg, ved vi, har stor betydning for vores erhverv. På
dyrskuedagen har vi kl. 11.30 inviteret Socialdemokratiets ordfører for Landbrug, Fødevarer og Dyrevelfærd - Anders Kronborg i teltet til en snak om den fremtidige landbrugspolitik – vi håber, at du vil komme og tage del i debatten.
Praktikordning er ikke løndumping
Landbrugets praktikordning for udenlandske medarbejdere er ikke et spørgsmål om billig arbejdskraft, men en god ordning, hvor vi i praktikperioden lærer de udenlandske medarbejdere praktiske
færdigheder, som de kan bruge, hvis de rejser hjem eller ønsker at fortsætte med at arbejde i landbruget. Det er derfor stærkt utilfredsstillende, at den nye socialdemokratiske Udlændinge - og Integrationsminister som en af sine første handlinger har valgt, at tilbagerulle praktikperioden fra 18 til
12 måneder – en handling, der vil medføre at færre vil ansætte praktikanter. Vi er imod løndumping,
men mange af vores praktikanter har behov for flere praktiske færdigheder, før de store lønstigninger.
Netværke på cyklen på vejene til Paris
Som nogle af jer måske har set, har jeg brugt en del af min sommerferie
på at cykle til Paris sammen med andre i Team Rynkeby. Gennem foråret er der brugt mange aftener på forberedelser til Touren. Disse forberedelser og selve turen har udover meget motion givet mig et fantastisk netværk, hvor jeg ikke forsømmer muligheden for at fortælle om
landbrug på godt og ondt. Hjemme igen, vil jeg opfordre alle mine kollegaer til at blande sig, så vi på en uformel måde får fortalt om vores
erhverv. Skal vi have skabt forståelse for vores erhverv, er det vigtigt at
have mange ambassadører.
Landsskuet det er også os
Sammen med SAGRO havde foreningerne bag vores rådgivningsselskab en fælles stand på Landsskuet, hvor målsætninger for dit
landbrug var det, der fagligt blev fokuseret på. Arbejdssikkerhed,
markvanding, multifunktionel jordfordeling, pensionsordninger
var nogle af de politiske områder vi ved udstillingen havde valgt at
fokusere på. Vi havde glædeligvis mange tilfredse kunder og medlemmer på standen, hvor forplejningen i år var tarteletter og
”Voksenmælk”. I løbet af de tre dage blev der spist 3.400 tarteletter. Hvorfor var det så lige der blev
serveret tarteletter – vi oplever desværre omkring arbejdssikkerhed, at mange ”Tar det let”

Strategiske indsatsområder i SVLF
Bestyrelsen har været samlet en dag for at drøfte hvilke områder, der skal være de vigtigste indsatsområder i dette bestyrelsesår. Samtidig med vi har truffet beslutning herom, har vi nedsat grupper ,
der sikrer handling på de nedenfor nævnte områder. For at vi kan gøre det så godt som muligt, har vi
altid behov for dialog med jer medlemmer – du er derfor altid velkommen til at kontakte mig, eller
andre fra bestyrelsen, så vi får gjort arbejdet så godt som muligt.
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Medlemsrekruttering
o Målsætning er 1.000 aktive medlemmer
Vand – markvand, drikkevand og afvanding
o Sikre vand nok til markvanding, ens administrationspraksis i kommunerne, ”ubrugt” vand
skal tildeles, brugsvand til kostægte priser, retten til selv at have egen vandboring og som
noget af det vigtigste – ordentlig vedligehold af vore vandløb.
Faglige/politiske/sociale arrangementer
o Vi vil lave arrangementer, der giver nytte og værdi for hele medlemskredsen
Multifunktionel jordfordeling
o Vi vil være facilitator og landbrugets talerør i arbejdet omring multifunktionel jordfordeling
Synlighed
o Vi vil på alle måder sikre et synligt landbrug i det Sydvestjyske område
Lokal klimadebat – vi byder ind med fakta
o Klima er den nye dagsorden – vi vil melde ind med fakta, så politiske beslutninger bliver taget på et fagligt grundlag
Alliancer
o Vi er som personer få i vores erhverv, derfor har vi behov for at indgå i netværk og alliancer,
for at andre også kan være med til at udbrede kendskabet til det, vi gerne vil arbejde for

Med ønsket om en god høst
Husk dyrskuet i næste uge
Niels Laursen

