Til alle medlemmer i Sydvestjysk Landboforening

Nyhedsbrev – Februar 2020
Jeg håber du er kommet godt i gang med 2020. Dagene bliver nu længere og foråret venter om hjørnet.
Gylletankene er godt fyldt op, men arealerne er mange steder for våde til udbringning. Lad os håbe på
snarligt tørvejr.
Møde hos Landbrug & Fødevarer, Finans Danmark og Kommunernes Landsforening
For nyligt tog jeg til København for at motivere flere af de samarbejdspartnere, der skal være medvirkende
til at gøre multifunktionel jordfordeling i vores område til en succes – ikke kun for landbruget men for hele
lokalområdet. Ved Finans Danmark er de lydhøre overfor behovet for finanssektorens rolle, når jordlodderene skal fordeles. De kan i sidste ende være nøglen og dermed følger et ansvar! Jeg har et indtryk af, at
finanssektoren har forståelse for behovet for de jordreformer vi forventer bliver en del af fremtiden. Ligeledes anser jeg Kommunernes Landsforening (KL) som en medspiller og ikke en modspiller i det politiske
spil der er omkring Multifunktionel Jordfordeling. Mit møde med dem viste også hurtigt, at vi har fælles
mål og udfordringer.
En ny omgang Vandråd
Der har to gange tidligere været nedsat vandråd og nu skal vi i gang igen. Vandrådene skal rådgive kommunerne i arbejdet med at komme med forslag til vandløbsindsatser i de kommende vandområdeplaner. Vi
går seriøst til vandrådsarbejdet men med tanke på, at meget kan ændre sig over en nat. Tilbage i 2017 anbefalede landets vandråd at reducere antallet af vandløb i vandområdeplanerne med 1000 km. Miljøminister Lea Wermelin er dog ikke sen til at tage halvdelen af vandløbsstrækningen tilbage i planerne igen. For
Vadehavet betyder det, at ca. 40 % af de vandløb der blev taget ud af planerne i 2017 nu er tilbage. For
Ringkøbing Fjord drejer det sig om 42 %. Vandrådenes arbejde kan altså hurtigt opleves som værende nyttesløst. Jeg er dog af den opfattelse, at det er vigtigt vi deltager og søger indflydelse på et så vigtigt område
som vandløbene er. Med det udgangspunkt deltager jeg i vandrådet for Vadehavet. Du kan se hele sammensætningen af vandrådet for Vadehavet her og Ringkøbing Fjord her.
Endnu et møde med Anders Kronborg, fødevarer- og dyrevelfærdsordfører
En mandag i december deltog Anders Kronborg i et kaffebordsmøde i Helle Hallen, hvor også det lokale
socialdemokratiske byrådsmedlem Søren Laulund deltog. Der var en god og åben snak blandt vores medlemmer og de to socialdemokrater, hvor vi blandt andet kom omkring bevarelse af danske arbejdspladser,
klima, generationsskifte og meget andet.
Senere samme dag tog vi Anders med på landet. Tilbage i september besøgte vi sammen med Anders en
mælkeproducent og denne gang tog vi en tur i grisestalden ved Rene Ditlevsen, Kærup. Det var Anders’ første besøg i en grisestald, så vi havde rig mulighed for at sætte Anders ind i de problemstillinger der følger
med noget af den lovgivning der vedtages på Christiansborg. Anders er nysgerrig på vores erhverv og det
skal vi sørge for at få det maksimale ud af. Har du emner, som du ønsker at vi tager op med Anders, giv os
da et kald.

Brug din stemme på Generalforsamlingen d. 12. marts kl. 18
Foruden den formelle generalforsamling vil der være spisning. Vardes borgmester Erik Buhl indleder derefter med et oplæg om erhvervet.

Thomas Høj har meddelt at han ikke modtager genvalg.
Har du lyst til at stille op til bestyrelsen eller høre mere om arbejdet er du velkommen til at kontakte mig
eller næstformand Anders Harck (2325 6473)

Ny ansøgningsrunde til minivådområder
Vi er langtfra i mål med at finde tilstrækkeligt med minivådområder for at opfylde målet. Målet er at nå en
reduktion på 900 ton N/år med minivådområder, men indtil videre har vi kun nået ca. 180 ton N/år. Arbejdet skal derfor fortsætte for at undgå yderligere stramninger fra regeringens side og gerne med større hastighed end indtil videre.
Det er derfor rigtig vigtigt, at du byder ind nu for at få undersøgt dine muligheder for et minivådområde.
Vi har haft udfordringer med afsyning af gravede projekter i efteråret, hvor der var problemer med at få
tilskud udbetalt. Disse udfordringer er nu løst og vi har fået en fornuftig afsyningskontrol og kan derfor
trygt realisere de ansøgte projekter fra 2019. Det forventes at der vil blive gravet en del af disse i foråret
eller efter høst i 2020.
Kontakt derfor snarest din oplandskonsulent, Anne Robenhagen Ravnshøj – 7660-2392 for at afsøge mulighederne på din ejendom og få mere viden om minivådområder.
Ansøgningsfrist er sat til d. 28. april i 2020.
Rabat til Tivoli
Som aktivt medlem har du nu igen mulighed for at besøge Tivoli med rabat ved online køb i perioden 30. januar til
10. februar via særligt link. Kontakt Ulla Bækman på ubh@sagro.dk hvis du ønsker at benytte rabatten.

Kommende arrangementer:
• 05.02. kl. 12.30-16.00: SAGROs økonomikonference 2020 med
analyse af de første 400 regnskaber.
• 12.03. kl. 18: Generalforsamling

Formand Niels Laursen, 51 27 22 15

