Til alle medlemmer i Sydvestjysk Landboforening

Nyhedsbrev – Marts 2020
På nuværende tidspunkt er Danmark sat i karantæne, og mange er usikre på den nye situation, med Corona/COVID19, der venter os i de næste uger.
Alle forsikrer om at forsyningssikkerheden er i orden, så ingen kommer til at mangle varer eller foder.
Det er nu vi skal vise solidaritet og hjælpsomhed
Sandsynligheden for at vi landmænd, vores familier og medarbejdere bliver smittet med Coronavirus er formentlig
ikke væsentlig forskelligt for det andre vil opleve.
Hvad gør vi normalt når sygdom optræder? Vi klarer en del af arbejdet fortsat, vi prøver at hyre hjælp ind fra vikarordninger, naboer, familie og venner, men vores bedrifter er mange steder blevet så store og komplekse at vi ikke
kan klare flere dage med lidt hjælp fra her og hist. Specielt ejendomme med stor animalsk produktion kan blive udfordret, hvis de gennem flere dag vil være flere sygemeldte.
Det er vigtigt, at vi i den aktuelle situation forsøger at hjælpe hinanden.
Hvis nogle af jer medlemmer kommer i en situation, hvor I har forsøgt alt og fortsat ikke kan få passet besætningen,
så ring til mig, eller Stine Bundgaard og Ulla Bækman i Politisk sekretariat. Vi vil gøre alt for at hjælpe dig med at få
løst den aktuelle situation. Jeg lover ikke vi kan klare det hele, men det er nu at vi skal vise, at vi står sammen og kan
hjælpe hinanden.
Du kan hente flere oplysninger her:

Aflyste møder
Generalforsamlingen er aflyst og udsat. Der indkaldes igen, når situationen normaliseres.
SAGRO aflyser eller møder, kurser og arrangementer frem til og med 27. marts. Følg med på www.sagro.dk

Rådgivningsvirksomheden kører uændret
Alle medarbejdere i SAGRO yder fortsat uændret rådgivning og service, enten fra de 4 huse eller hjemmefra. Når vi
mødes, giver vi ikke længere hånd og følger naturligvis Sundhedsstyrelses retningslinjer om ekstra god hygiejne. Kan
opgaven løses via telefon eller Skype, så gør vi det.

SAGRO og Sydvestjysk Landboforening leverer et flot regnskab
Udsættelse af vores generalforsamling har også den konsekvens, at vi ikke overfor generalforsamlingen kan præsentere regnskabet for 2019. Du kan læse hele regnskabet ved at trykke her.
Som det ses, er resultatet af den primære drift negativt. Det havde vi også budgetteret med. Når vi slutter med et

pænt resultat, skyldes det vores ejerskab af SAGRO.
SAGRO har igen i år leveret et flot resultat på i alt 14,2 mio. kr. Resultatet fordeles til de enkelte foreninger i forhold
til antal aktive medlemmer. Resultatet fra SAGRO er derfor med til at styrke det arbejde der gøres på Axelborg og i
vores egen forening. Selv om vi for nogle medlemmer har reguleret kontingentet for 2020, har vi om ikke landets
laveste kontingent, så er vi blandt de absolut billigste.

Bus til Stormøde om oversvømmelserne lørdag 29. februar. Mange parcelhusejere, sommerhusejere og landmænd
oplever dagligt kampen mod de massive mængder vand, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver håndteret af myndighederne. Der er brug for, at de tager deres ansvar omkring vandløbene alvorligt, og sikrer bedre mulighed for gennemstrømning. Derfor indkaldte Landbrug & Fødevarer m.fl. til stormøde om de massive oversvømmelser, som vi ser
landet over.
Sydvestjysk Landboforening bakkede op om mødet og kørte 35 medlemmer til Brædstrup i en bus. Det er ved fælles
og kraftig stemme, at vi høres bedst. I vores del af landet er vandløbenes kapacitet om nogen steder vigtig! Mødet
belyste de mange udfordringer der er rundt om i Danmark. Herfra er det nu den politiske vilje der skal afgøre om det
skal være i disse år, at lovgivningen skal indrettes så den passer til klimaforholdene i nutid og fremtid.

Sydvestjysk Landboforening med Anders Kronborg og Jesper Frost i felten
Vi holder presset på politikkerne nationalt og lokalt. Som opfølgning på stormødet havde vi socialdemokraternes
fødevareordfører Anders Kronborg med rundt og se på nogle af de vandløbsstrækninger, som er udfordret. Esbjerg
Kommunes borgmester Jesper Frost Rasmussen og næstformand i Plan & Miljøudvalget Kurt Bjerrum stødte til i løbet af dagen, hvor de også fik set på nogle af de udfordringer der er i vandløbene. Alle fik syn for sagen, da vi stod
ved Nebel Bæk og så hvordan store mængder vand havde givet skader, så 15 m af en mark var skredet ud og var på
vej ned i vandløbet. Vi vil gerne vise politikkerne eksempler på vores utilfredshed og det er positivt de tager imod
vores invitation og tager med ud i vores virkelighed.

Workshop om klimamål i samarbejde med Tænketanken Frej
Sammen med Tænketanken Frej havde vi indbudt 20 landmænd til en workshop om hvordan landbruget kan nå de
aftalte klimamål.
I workshoppen deltog Ida Auken og Tommy Ahlers. Trods sund skepsis i forhold til at nå klimalovens mål om 70%
reduktion i CO2 udledning i 2030, blev der fostret vilde ideer og drømme-scenarie. Alle ideer der vil indgå i det idekatalog, som bliver udarbejdet med landbrugets egne forslag til forskellige løsningsmuligheder.
Fortsat udvikling og forskning i endnu grønnere fremtidige løsninger gik igen i flere af forslagene, som kommer med
videre i Frejs arbejde med et idekatalog.
Selv om vi måske ikke alle har det samme politiske ståsted som Ida Auken, var det vores oplevelse, at der blev lyttet
og var en forståelse for flere af vores synspunkter.

Penge at søge til grøn omstilling I Varde og Fanø Kommuner. Workshop 26. marts kl. 19.
LAG Fanø-Varde udbyder en ekstra éngangs-pulje på 1,1 mio. kr. til bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.
Det er altså nu, man skal slå til, hvis man som landmand har eller ønsker at få en mere grøn profil, oplyser landmand
Keld Nørremark, der repræsenterer landbruget i LAG Varde/Fanø.
Dog er det vigtigt at understrege, at denne pulje IKKE må bruges i landbrugets primærproduktion. Landmænd kan
imidlertid få del i pengene, hvis de søger om støtte til fx forarbejdning af økologiske/bæredygtige fødevarer. Et andet
eksempel kan være et projekt, der frembringer grønne løsninger, fx indsamling, rensning og genbrug af plast i landbruget.
Et projekt, der understøtter bæredygtig turisme eller skabe ny natur eller naturoplevelser kan også være støtteberettiget.
Har du en idé til et projekt, så har vi fået oplyst, at man er meget velkommen til at trykprøve ideen hos LAGkoordinator Lisbeth Linding, tlf. 2058 5672. Hun kan give en vurdering af, om ideen falder ind under formålet.
Der er ansøgningsprist til puljen den 14. maj, men allerede torsdag den 26. marts kl. 19.00 er der mulighed for at
deltage i en workshop på Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde, hvor der informeres nærmere om mulighederne for
støtte, og hvordan der skal søges.
Lisbeth Linding anbefaler landmænd, der vil søge puljen, at de benytter et andet cvr-nummer, end det, der er benyttet til selve landbrugsproduktionen. Begrundelsen er, at støtten gives som de minimis støtte, hvor man som projektholder ikke må have modtaget mere end 200.000 Euro i de seneste 3 regnskabsår. Det krav kan komme i karambolage med hektarstøtte m.m.
Ansøgningen til puljen sker elektronisk via linket: https://promis.erst.dk/
Man kan få flere oplysninger på dette link: http://www.lag-fanoe-varde.dk

Endnu engang en opfordring herfra til at du passe på dig selv og på hinanden i den helt usædvanlige situation, som nu
er vores nye hverdag.
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