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Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening 

Ågade 8 – 7800 Skive 
 

Yder lån til  

landbrug og virksomheder i landdistrikterne 

til køb af traktorer og maskiner. 

  

Fordelagtig rente p.t. helt nede på 4,5 % 
 

Se betingelserne på vores hjemmeside  

eller ring til 21 46 86 77                             
 

www. flmj.dk 
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Nyt fra Formanden 
 

 
 

Så er 2013 snart ovre .....!  

Vi har været igennem en tør sommer, en meget let høst, som så også viste sig fra den 

gode side mange steder, med et flot udbytte og tørre varer til salg eller hjemmelager. 

Mange har så også oplevet mangel på græs og dermed foder til kvæget, ude som inde, 

hen over sommeren. Lidt håb er der jo så, det ser ud til at majsen har givet ret godt alle 

steder. 

Vi kan også se de mange marker med vintersæd stå flot landet over, efter et så varmt ef-

terår. 

Vi skal også holde øje med posten og de forskellige aviser, pga. at der igen skal bruges 

tid og energi på vandplaner, som fylder så meget i en tid hvor der helt sikkert skal holdes 

et skarpt øje med bedriften på alle fronter, hver en sten skal vendes og der skal helt na-

turligt helst være tid til familielivet også. 

Vi vil i Familielandbruget MIDT-Jylland holde mindst to vinterarrangementer med gode 

indlæg. 

Så skulle der sidde nogen af vores medlemmer der tænker; hvorfor kunne der ikke hol-

des et møde om netop det eller det emme, så send os en mail, eller ring til en i bestyrel-

sen om jeres ide. 

Vi vil netop gerne vise familielandbruget lidt mere frem på det område! 

Håber også alle husker at benytte den lidt mere stille tid, her hen over vinteren, til f.eks. 

at nyde godt af flere af de kurser, der blandt andet tilbydes gennem rådgivningen i LMO. 

For det skader ingen at komme ud og få en go snak med kolleger, og til lige med blive 

opdateret på flere områder, med det sidste nye. 

Jeg vil her til sidst håbe alle har haft et godt år, og i det nye passe godt på hinanden. 

Husk også gerne lige at tage en fem minutters tid, til en snak ind imellem, f.eks. også 

med naboen. 

 

Ønsker alle en god jul og et godt nytår.. 
 

 Niels Kragh 
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Kontingent 2014 
 

 

Primærbestyrelsen besluttede på sit møde den1. oktober kontingentet til Landbrug & 

Fødevarer for 2014. Grundlaget for budget 2014 er, at der kalkuleres med en nulløsning 

(intet over- eller underskud) samt at der ikke tæres yderligere på formuen.  

Bestyrelsen besluttede at hæve kontingentet med 18,7 %.  

Det samlede kontingent til L&F fra foreningerne vil dermed udgøre 48,3 mio. kr. i 2014 

mod 44,3 kr. i 2013.  

Stigningen i det samlede kontingent skyldes strukturudviklingen i landbruget, som har 

betydet, at det samlede medlemstal er faldet med 3,2 %. Der til kommer øgede udgifter 

til arbejdet med vandplaner og en fortsættelse af Omdømmekampagnen, til understøt-

ning af vores politiske interessevaretagelse. Yderligere er der efter imagekampagnes før-

ste tre år et mindre formueafkast svarede til 2 mio.kr, i det de i alt 60 mio. kr. kampag-

nen har kostet alene, er taget af formuen.  

Vi skal som organisation til stadighed være bevidste om, hvad medlemmerne betaler, og 

hvad deres kontingent finansierer. Derfor er det også vigtigt, at I, i foreningerne har et 

billede af, hvad pengene bliver brugt til.  

Det samlede budget for Primærsiden i L&F er i 2014 på 111,8 mio. kr. De lokale for-

eningers  

kontingent udgør cirka 43 pct. (48,3 mio. kr.). De resterende 57 pct. (63,5 mio. kr.) er 

tilskud fra fonde, afkast fra formue og ejendomme samt kontingent og bidrag fra andre.  

I forhold til tidligere år har bestyrelsen besluttet, at der fremover bevilges ekstra 2,5 mio. 

kr. til indsatsen på vandmiljø og kvælstof. Der afsættes også 5 mio. kr. til en ny om-

dømmekampagne, som skal understøtte den politiske interessevaretagelse de næste tre 

år. Bevillingen er betinget af Virksomhedsbestyrelsens godkendelse af en tilsvarende 

bevilling på 5 mio. kr. der samlet vil sikre 10 mio. kr. pr år de næste tre år til omdøm-

mekampagne.  

 

Kontingentet er beregnet ud fra foreningens medlemmers landbrugsmæssige omsætning 

og fordeling mellem de tre omsætningskategorier I, II og III som I har indberettet til 

L&F i september 2013, samt passive medlemmer.  
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Medlemsfordele ved at være medlem af Familieland-
bruget 
 

Som medlem af Familielandbruget har du en lang række fordele, som er værd at tage i 
betragtning. Ud over abonnementet på Landbrugsavisen og den interessevaretagelse 
som foreningen yder bl.a. igennem Landbrug og Fødevarer og rådgivningsselskabet 
LMO, er der en række tilbud af direkte økonomisk værdi. 
 
Indkøbsklub 
Du er automatisk medlem af Landbrug og Fødevarers indkøbsklub, som har indgået 
rabataftaler med følgende firmaer: 

 
Bilmægleren 
Børsen (stor abonnementsrabat) 
Danland/Dancenter 
Eagle Luftfoto 
EnergiDanmark (pulje-el og andre produkter) 
Falck 
Mortalin 
Q8 
Small Danish Hotels 
Telenor 
 

Forsikringer 
Igennem L&F tilbydes følgende forsikringer: 
 

Gruppelivsforsikring 
Gruppelivspension 
Sundhedsforsikring  
Ulykkesforsikring 

 
Yderligere oplysninger om alle ovenstående kan findes på hjemmesiden 
www.indkoebsklubben.dk eller ved kontakt til din forenings sekretær. 
 
Øvrige fordele 
Ud over indkøbsklubbens tilbud er der mange andre fordele.  
 

Rådgivning:  Via dit medlemsskab er du medejer af LMO 
 Du får gratis telefonrådgivning af haverådgiver og landskabsarkitekt. 
 
Information:  Som aktivt medlem kan du få et gratis log-in til Landmand.dk og Land-

brugsinfo.dk, hvor der er et væld af nyttige oplysninger fra Viden centret til rå-
dighed. Du kan bl.a. søge diverse dyrkningsvejledninger, data om planteværn 
og du kan bruge et program (Fodertjek) til at lave og beregne din egen gratis fo-
derplan til kødkvæg og meget meget mere.  

 Således er der mulighed for at spare en del penge, hvis man vil. 
 

NYT:  Rabataftale med OK 
Familielandbruget MIDT-Jylland har netop indgået en særskilt rabataftale med OK. 
Læs mere på hjemmesiden www.flmj.dk eller kontakt foreningens sekretær. 

http://www.indkoebsklubben.dk/
http://www.flmj.dk/
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Foreningsnyt 
 

 
 

Generalforsamling 

  

Generalforsamling 

 i Familielandbrugets Seniorklub 

 

Tirsdag den 13. marts kl. 18.00 i  

Mødelokalet Ågade 9 Skive 

 
 

 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, stemmetæller 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er Lis Nielsen, Bent Sø-

gaard, Jørgen Futtrup – suppleanter: Knud Olesen og Inga Madsen 

5. Valg af revisor, på valg er Hans Brunsgaard og Aksel Bundgaard, og revisorsup-

pleant Niels Aage Nielsen 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 
Af hensyn til mad er der tilmelding senest den 8. marts til: 

Bent Søgaard 9753 4252 eller Lis Nielsen 9754 7161 
 

Karen har valgt at stoppe. 
 

Efter 27 år har Karen valgt at ville holde som sekretær for Familielandbruget MIDT-Jylland 

den 31-12 2013. 

Vi har i foreningen meget at takke Karen for, med hendes store arbejdsindsats på mange fron-

ter. 

Karen har i alle årene i Familielandbruget oplevet rigtigt meget i vores område, men også på 

landsplan og på det område opbygget en stor viden omkring Familielandbrugets virke. 

Vi vil også ønske Karen rigtigt god vind fremover, hvor hun vil kunne nyde tiden endnu mere 

med Familien. 

Tusind tak for dit store arbejde, din indsats og dit gåpåmod til alle opgaver, små som store. 

 

Fredag den 17. januar fra kl. 13 til 16 vil vi byde på kaffe i mødelokalet Ågade 8, 

så alle der har lyst kan være med til at hilse på Karen! 
Bestyrelsen 
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Generalforsamling i Familielandbruget MIDT-Jylland 

torsdag den 27. marts kl. 19.30 
 

Spisningen starter kl. 18.30 

 
på Asmildkloster landbrugsskole, Asmildklostervej, Viborg 

 

Dagsorden:  

1.  Valg af ordstyrer 

2.  Beretning ved formanden 

3.  Årsrapport 

4.  Debat og afstemning om beretning og årsrapport 

5.  Beretning ved øvrige udvalg 

6.  Beretning ved skolefond 

7.  Valg af formand 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

9.  Valg af kritiske revisorer 

10.  Indkomne forslag. (Indkomne forslag skal skriftlig være modtaget af formanden  

.senest 8 dage før generalforsamlingen) 

11.  Eventuelt 

 

Af hensyn til maden er der sidste tilmelding til spisningen torsdag den 20. marts til 

Karen Dalsgaard 2233 5742 eller mail kad@lmo.dk  

 
 

 

EDB 

 

Digital post fra og til det offentlige 

 

 

 

 

                                

Fra 1. november 2013 skal alle med et CVR nummer have en digital postkasse, til virk-

somheden eller foreningen, på www.virk.dk. Hvis virksomheden ikke selv har fået opret-

tet en inden fristens udløb, er der auto-oprettet en digital postkasse pr. den 1. november 

mailto:kad@lmo.dk
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2013. Derefter begynder det offentlige at sende sikker post til de auto-oprettede postkas-

ser. Dem, der ikke har aktiveret deres postkasse, når de får det første digitale brev fra det 

offentlige, får også et fysisk brev med posten. Det informerer om, at der nu er ulæst post 

i den digitale postkasse, og hvilken myndighed, der er afsender. 

Det er virksomhedens eget ansvar at skaffe sig adgang til posten. Det er virksomhedens 

NemID administrator, som kan få adgang til den auto-oprettede postkasse.  

En virksomhed kan dog blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få en internetforbindelse 

med en beregnet downloadhastighed på mindst 512 kbit/s, på almindelige vilkår på virk-

somhedens hjemadresse. At man ikke har, eller ikke kan bruge en computer, berettiger 

ikke til fritagelse. Anmodning om fritagelse skal indgives ved personligt fremmøde i 

borgerservice i den kommune, hvor virksomheden har sin hjemadresse og indgives i en 

blanket, som borgerservice i virksomhedens hjemstedskommune stiller til rådighed. På 

www.virk.dk kan du finde oplysninger og instruktionsvideoer om hvordan du opretter 

NemID medarbejder signatur, opretter postkassen og bruger den. 

Virksomheder har pligt til at modtage, men ikke til at sende 

Med offentlig Digital Post bliver det lovpligtigt at modtage digital post, men det følger 

ikke af loven, at virksomhederne fra den 1. 11. 2013, kun kan henvende sig digitalt til 

det offentlige. 

Det betyder også, at virksomheder, som modtager digital post i den digitale postkasse, 

ikke har pligt til at besvare posten digitalt. Virksomheder og andre kan altså stadig hen-

vende sig fx pr. brev, mail, telefon eller ved at møde personligt op.  

Fra 1. november 2014 gælder det at alle borgere skal have en digital postkasse på 

www.borger.dk til digital post fra det offentlige. 

Loven omfatter alle borgere, der bor i Danmark, har et cpr-nummer og er over 15 år. Det 

betyder, at alle borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt. Det 

er altså ikke nok at der på adressen er en postkasse til virksomheden (landbruget), men 

alle personer i husstanden over 15 år, skal have en personlig digital postkasse. 

De offentlige myndigheder skal hjælpe og vejlede dig, hvis du har svært ved at bruge 

den digitale postkasse. Hvis du trods hjælp og vejledning ikke kan bruge din digitale 

postkasse, kan du give andre (fx et familiemedlem) læseadgang, eller du kan blive frita-

get for at modtage posten digitalt.   

For at blive fritaget skal du opfylde mindst ét af nedenstående kriterier: 
 

 Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er 

udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Di-

gital Post.  

 Du har en fysisk funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at an-

vende Digital Post.  

 Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem. 

 Du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.  

 Du har ikke længere fast ophold i Danmark.  

 Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i 

Digital Post. 

http://www.virk.dk/
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 Du har vanskeligt ved at få NemID, fx hvis du ikke har pas eller kørekort og 

derfor skal møde personligt op for at få NemID, men du samtidig på grund af 

sygdom er bundet til hjemmet.  

 Du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med 

en beregnet downloadhastighed på mindst 512 kbit/s. 

En fritagelse varer i udgangspunktet to år. Du kan søge om fritagelse fra midten af 2014. 

På det tidspunkt vil du kunne søge om fritagelsen ved at henvende dig hos borgerser-

vice. I slutningen af 2013 beskrives procedurer for håndteringen af fritagelserne i kom-

munerne, og du vil herefter kunne få helt konkret information om, hvornår og hvordan 

du som borger kan søge om fritagelse.  

På www.borger.dk kan du finde oplysninger om hvordan du opretter og bruger den Digi-

tale Postkasse. 

Hvis man, som privat borger, allerede har en E-boks, er det nok heri at trykke på: Til-

meld Digital Post fra det offentlige, så har man oprettet sin Digitale Postkasse. 

Familielandbruget MIDT-Jylland har erfaret at der muligvis er et behov for et kursus i 

hvordan man opretter og/eller bruger en digital postkasse – hvis du ønsker at deltage i et 

sådant kursus, bedes du kontakte Karen Dalsgård på 22 33 57 42, eller kad@lmo.dk, se-

nest den 18. december. Angiv venligst om du allerede har oprettet postkassen. Hvis det 

viser sig at der er basis for at oprette et kursus, vil du blive kontaktet. Kurset påregnes 

afholdt i januar / februar, 2 – 3 gange á 3 timer. 

 
 

Er du blevet bedre til at bruge din        

  
Familielandbruget MIDT-Jylland har nu afholdt flere begynderkurser i at bruge en 

bærbar computer, og her i efteråret et kursus for fortsættere / let øvede, med titlen bliv 

bedre til at bruge din bærbare computer. 

Kurserne har omfattet en indføring i hvad en computer egentlig er, samt den generelle 

brug af den, med fokus på brug af e-mail, bevæge sig rundt på internettet, brug af Nem 

ID, ”gå i” netbanken og den nye Digitale Postkasse. 

Men er kursisterne så blevet bedre til at bruge den bærbare? Vi har spurgt nogle af del-

tagerne om hvilket udbytte de har haft af at deltage i kurserne, her er et par udsagn:  

http://www.borger.dk/
https://min.e-boks.dk/subscriptions_category_subscripe.aspx
https://min.e-boks.dk/subscriptions_category_subscripe.aspx
mailto:kad@lmo.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UbUyu5m8A_34TM&tbnid=1EBNK_9w5X2CZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.egedalkommune.dk/erhverv&ei=hBt-Up2QLebn4gSJ-YHwBA&bvm=bv.56146854,d.bGE&psig=AFQjCNEYF98mlF9_7We2lr230GqvhDvAxg&ust=1384082558400230
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SVWvNuxT7_7kzM&tbnid=QYAr9Ul76UPLTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnorthlandonline.co.nz%2Fitem%2F32&ei=2KslUvDgEurH0QWGioCQBA&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNEYBxVpq-Y-cYauH_la0qZOgeoj9A&ust=1378286911537557
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”Vi har haft stort udbytte af kurserne og er nu rimelig trygge ved at bruge computeren” 

”Der trænger da lidt ind hele tiden” 

”Jeg synes vi er kommet langt siden vi startede fra intet at kunne” 

”Nu er jeg ikke så bange for at røre ved den længere, man ødelægger jo ikke noget, selv 

om man kommer til at trykke lidt forkert!” 

”Godt at vi både får tingene demonstreret på tavlen/skærmen, får personlig vejledning 

og opgaver, så vi kan øve hjemme” 

”Jeg kan nu bruge netbanken uden problemer” 

”Nu har jeg allerede fået oprettet min Digitale Postkasse, så jeg er klar til 1. november 

2014” 

      
 

 

 

 

Medlemsmøde på Mønsted Kro 

 
 

Sæt allerede nu et stort X ved mandag den 3. 

marts 2014  

Familielandbruget holder et møde for medlem-

mer og andre interesserede på Mønsted Kro med 

Søren Gade. 

 

Allerede i starten af det nye år vil der bliver ori-

enteret mere om selve indholdet, både på vores 

hjemmeside www.flmj.dk og selvfølgelig også i 

dagspressen.  

 

 

 

 

Familielandbruget 

MIDT-Jyllands Bestyrelsen  
 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dVwVbyi2Q8gKTM&tbnid=I0FeFFo_sPWWnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.business.dk%2Fdigital%2Fmenneske-og-computer-1-1&ei=oa8lUqGkH4qY0QWhgYHYCQ&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNFAobfKsIXnID9dbGm9Xd1dE7Zy2Q&ust=1378287245001504
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dVwVbyi2Q8gKTM&tbnid=I0FeFFo_sPWWnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.business.dk%2Fdigital%2Fmenneske-og-computer-1-1&ei=oa8lUqGkH4qY0QWhgYHYCQ&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNFAobfKsIXnID9dbGm9Xd1dE7Zy2Q&ust=1378287245001504
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WBXR-K7LhXOjVM&tbnid=C_3dC3LOWaT8nM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkommunesider.aeldresagen.dk%2F4%2Fkoege%2Fkoege%2Fit-hjaelp-og-kurser&ei=RrAlUva2G6Gf0QWIwIDwBg&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNFAobfKsIXnID9dbGm9Xd1dE7Zy2Q&ust=1378287245001504
http://www.flmj.dk/
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Planteavl 

 
 

Efter en sæson med det bedste høstvejr i årevis og tilsvarende gode muligheder for at etablere de 

næste afgrøder og få klaret ukrudtssprøjtning, nedvisning af græsmarker og hvad der ellers var ak-

tuelt, rettes interessen for de fleste nok mod næste vækstsæson. 

Nogle har måske allerede fået brev fra deres planteavlskonsulent med forslag til et møde om 

mark/gødningsplan, men man behøver naturligvis ikke vente på et sådant. Hvis man allerede nu 

kontakter planteavlskontoret og får en aftale, kan man i god tid få styr på markbudget, køb af gød-

ning og evt. betalingsrettigheder m.m. Planteavlskonsulenterne har en stor koncentration af arbejde 

op til vækstsæsonen og er meget interesseret i at komme i gang med mest muligt tidligere på vinte-

ren. 

Hvad vårsæd angår, foreligger nu resultaterne af sortsforsøgene (kan ses på SortInfo via 

www.landbrugsinfo.dk), og da der formentlig er sået al den vintersæd, der var planlagt, skulle der 

være gode muligheder, for at få de sorter man ønsker. 
 

Sprøjtecertifikat 

Da det nu er 4 år siden kravet om opfølgningskurser på sprøjtecertifikat hhv. sprøjtebevis blev ind-

ført, og da disse skal gennemføres hvert 4. år, er der mange, der nu skal på kursus.  LMO gennem-

fører i denne tid disse kurser, se hjemmesiden. Tilmelding såvel som søgning af kompensation for 

tabt arbejdsfortjeneste skal desværre ske elektronisk på undervisningsministeriets hjemmeside ved 

hjælp af medarbejdersignatur, hvilket kan være temmelig besværligt. Mange har haft behov for at 

kontakte kursusudbyderen for at få hjælp dertil. 

 

Plantekongres 
Den 14. og 15. januar i Kongrescentret i Herning. Der er som sædvanlig en masse spændende em-

ner at vælge imellem. De kan ses på www.plantekongres.dk. Hvis du tilmelder dig via LMOs plan-

teavlskontor, bliver der reserveret plads til dig til frokost og middag sammen med de øvrige delta-

gere fra LMO. 

 

Vandplaner 

Som bekendt er statens vandplaner sendt i fornyet høring, efter de blev påklaget af Landbrug og 

Fødevarer og i foråret af Naturklagenævnet blev erklæret ugyldige pga. den uanstændigt korte hø-

ringsfrist. Indholdet er stort set det samme, dog er 410 km vandløb    blevet fritaget for indsats. 

Randzoner indgår i planerne som virkemiddel, og der er lavet nye kort over disse, men de er stadig 

smækfyldt med fejl. 

Den nye høringsfrist er sat til d. 22. december. Da vandplanerne får store negative konsekvenser 

for rigtig mange bedrifter er det vigtigt, at så mange som muligt, der berøres af dem, indgiver hø-

ringssvar, og vi opfordrer derfor alle til via kortmaterialet at undersøge, om de bliver berørt, og i så 

fald indgiver et høringssvar. Også selvom det blev gjort sidste gang. Også af den grund at Naturer-

hverv forventeligt vil bruge et beskedent antal høringssvar til at nedtone konsekvenserne for land-

bruget, som det er set ved tidligere lejlighed. 

 
Planerne kan ses på www.miljoegis3.min.dk/?profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2 og vejled-

ning og indskrivning af høringssvar findes samme sted, hvis man selv vil foretage det. Ellers er 

LMOs planteavlskonsulenter til rådighed både til afklaring af problemerne og formulering af hø-

ringssvar. Se mere på LMOs hjemmeside. 

Det er værd at bemærke, at en evt. ændret vedligeholdelse af et vandløb kan betyde forsumpning på 

steder temmelig langt fra vandløbet. LMO har adgang til et kortprogram, som kan vise disse steder, 

ved at man indsætter forventede vandstigninger på et specifikt vandløb, og programmet beregner 

derefter, hvor det får indvirkning. 

 

http://www.landbrugsinfo.dk/
http://www.plantekongres.dk/
http://www.miljoegis3.dk/?profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2
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Kvægavl 

 

Danske kalve skal have det endnu bedre 

Landmænd med små besætninger har problemer med at overholde dyrevelfærdsreglerne. 

Det viser en kontrol fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, der har set på forholdene i 

100 mindre kvægbesætninger. Videncentret for Landbrug vil nu sætte ind med målrettet 

rådgivning til de små besætninger, så der kan blive rettet op på de utilfredsstillende forhold. 

Moderne danske stalde med høj dyrevelfærd, en reduceret dødelighed blandt køer og kalve og et 

forbrug af medicin, der er blandt det laveste i verden.  

Dansk kvæg har det generelt rigtig godt. Men nogle landmænd med mindre besætninger har pro-

blemer med at overholde reglerne omkring dyrevelfærd. 

Det viser en netop offentliggjort rapport fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, der har under-

søgt opstaldningsforholdene i 100 mindre kvægbesætninger.  

Rapporten viser, at det halter med at overholde reglerne for opstaldning af kalve og ungdyr i over 

halvdelen af de besøgte besætninger. 

En problemstilling som Videncentret for Landbrug allerede er opmærksom på. 

- Vi ved fra tidligere kontrolbesøg og kontakt til landbrugsrådgivere landet over, at der i de mindre 

malkekvægsbesætninger er problemer med dyrevelfærden i forhold til kalve og ungdyr. Det er 

selvfølgelig ikke godt nok, og derfor vil vi nu sætte ind med målrettet rådgivning om dyrevelfærd 

til netop den gruppe, siger Peter Stamp Enemark, landskonsulent i Videncentret for Landbrug, 

Kvæg.  

Manglende kendskab til reglerne 

Ifølge rapporten var der hovedsageligt problemer med at overholde reglerne om, at dyr skal opstal-

des på et rent og tørt leje, reglerne om indretning af enkeltbokse til kalve og reglerne om, at kalve 

skal have adgang til tilstrækkeligt drikkevand til enhver tid, som gav anledning til sanktioner i be-

sætningerne. 

De mindre malkekvægbesætninger, hvor der er under 100 køer, er ikke omfattet af kravet om obli-

gatorisk sundhedsrådgivning og egenkontrol vedrørende dyrevelfærdsregler og har derfor kun i be-

grænset omfang regelmæssige besøg af en dyrlæge. 

Derfor mener Peter Stamp Enemark også, at problemerne i disse besætninger ikke skyldes ond vil-

je, men snarere utidssvarende pasningsrutiner og manglende kendskab til reglerne.  

- Det kan være uvidenhed om eksempelvis arealkrav til kalve. Samtidig er de mindre besætninger 

som regel enkeltmandsbedrifter. Det betyder, at disse landmænd har behov for hjælp til at få dag-

ligdagen til at fungere bedre og til at få skabt mere overblik omkring pasningen af dyrene, forklarer 

Peter Stamp Enemark.  

Vil kortlægge udfordringerne 

Derfor vil Videncentret for Landbrug, Kvæg i samarbejde med lokale konsulenter og praktiserende 

dyrlæger få kortlagt, hvilke udfordringer der forekommer i mindre besætninger med hensyn til pas-

ning af kalve og ungdyr.  

- Ofte handler det om at sætte arbejdsgangene i system, så der bliver taget hånd om problemerne, 

før de vokser sig store, siger Peter Stamp Enemark.   

Forfatter: Mille Marie Christensen 

http://www.vfl.dk/System/medarbejder.htm?account=001mmc
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Seniorklubben 

 

 

Familielandbrugets Seniorklub Skive 

Program 2014 
Rejseaften lørdag 11. januar  

Rejseaften med Hanstholm rejser på Hotel Hanstholm, vi vil blive præsenteret for deres 

rejsekatalog for sommeren 2014, og her finder vi måske vores udenlands rejsemål, 

transport med bussen er gratis. 

 

Bowling med frokostbuffet tirsdag 14. januar kl. 10.00  

Bowling og efterfølgende buffet. Tilmelding senest tirsdagen før. Pris 100 kr. incl. Sko 

og bowling. 

 

Generalforsamling torsdag 13. marts, mødelokalet Ågade 8 

Generalforsamling med mad 

 

Heldagstur torsdag 22. maj 

Heldagstur til Den Gamle By i Århus med guide og besøg på museet Aros 

 

 

Tilmeldinger til Bent Søgård 9753 4252 – Lis Nielsen 9754 7161 

 

Deltidsudvalget 
 

Liv på landet – temaaften for deltid 

Deltidsudvalget i LMO indbyder til dette arrangement, som primært er målrettet del-

tidslandmanden, men alle er velkomne. Mødet holdes torsdag den 23. januar 2014 

klokken 1900, hos LMO, Asmildklostervej 11, 88oo Viborg. 

Program: 

 Genanvendelse af tomme bygninger på landet, ved Landsforeningen for Landbo-

turisme 

 Visioner for landdistrikter, ved Niels Pedersen Qvist og Tonny Hansen, formand 

og næstformand for Danske Deltidslandmænd.  

 Skatteforhold for deltidslandsmanden - undgå "vrøvl med skat", ved skatterådgi-

ver Poul Hjorth fra LMO. 

 Nye regler for syn af sprøjter, ved konsulent Hans Thostrup fra LMO.  

Alle er velkomne. Nærmere information om tilmelding senere. Hold øje med vores 

hjemmeside: www.flmj.dk  

 

http://www.flmj.dk/
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Landbrug og Fødevare 

 

Mere dansk landbrugsproduktion giver bedre klima 
Af viceformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt 

og direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen 

Kan man opføre en solid bygning på et fundament af mosejord? Nej! Kan man bygge 

fremtidens klimapolitik på en klimaplan, der er fyldt med fejl? Nej! Alligevel er det 

præcis, hvad de såkaldte ”økonomiske vismænd” i De Økonomiske Råd (DØR) baner 

vejen for. For nylig kom DØR med anbefalinger, der hviler på en klimaplan fyldt med 

huller. Således har DØR valgt at udtale, at ’klimakrav til landbruget er fornuftigt’. Ja, 

bevares – selvfølgelig kan der stilles krav til landbruget om at begrænse unødvendige 

udledninger. Og det bliver der også - især fra landbruget selv. Danske landmænd arbej-

der således hele tiden på at forbedre foderudnyttelse, reducere energiforbrug og generelt 

producere mere udbytte med lavere produktionsinput.  Det er blandt andet derfor, Dan-

marks landmænd er klimadukse internationalt med en af verdens mest klimavenlige pro-

duktioner. Drivhusgasudledningerne fra landbruget er reduceret med 23 procent fra 1990 

til 2011. Samtidig er produktionen i samme periode steget. Men det er ikke nok for kli-

maministeren og DØR’s ”eksperter”. De dygtige elever skal ikke have ros, men ris. 

DØR baserer sig ukritisk på tallene i klimaplanen. Den fejl har også flere klimapolitikere 

begået, og det var blandt andet derfor, at flere politikere før og efter planens offentliggø-

relse fremhævede overdækning af gyllelåg som den helt store klimaåbenbaring. Proble-

met er dog – som vi hurtigt fremhævede – at forslaget ikke var væsentligt anderledes 

end den gældende regulering, og at beregningsforudsætningerne bag tiltaget i øvrigt var 

fejlbehæftede. Københavns Universitet har da også efterfølgende fremlagt et revideret 

notat, der bekræfter, at tiltaget vil koste landbruget 135 mio. kr. om året – hvert år i 30 år 

– med meget dårlig samfundsøkonomi ved tiltaget. Også vismændene kan finde den be-

mærkelsesværdige kovending på Københavns Universitets hjemmeside. 

De gode økonomer i DØR har det bedst med at regne på effekten af klart definerede 

mål. Når rådet evaluerer klimamålsætninger, lægger de derfor større vægt på, at målene 

er klare og tællelige, end at målene rent faktisk har en positiv global klimapåvirkning. 

Det giver et blindt punkt ved opfattelsen af dansk landbrugs klimarolle. For realiteten er 

jo, at flere bebyrdende klimatiltag i Danmark vil gøre klimaet en bjørnetjeneste.  

For hver gris, ko eller høne, der bliver produceret i andre lande end Danmark, vil det 

være et tab for klimaet. Det er naivt at tro, at den globale efterspørgsel efter fødevarer 

falder, hvis vi producerer mindre i Danmark end i dag. Klimaudfordringerne er globale 

og overholder ikke landegrænser, hvorfor problemet skal løses i et internationalt regi. 

Derfor er det håbløst at pålægge den danske produktion flere byrder, der vil få produkti-

onen til at flytte ud af landet. Færre danske arbejdspladser, færre gode eksportkroner i 

statskassen og et øget pres på klimaet. Det kan meget vel blive konsekvenserne af Dan-

marks overdrevne trang til at stille urealistiske krav til landbruget i Danmark.  

Regeringen har selv erkendt i Folketinget, at klimaplanen fortjener en ekstra tur i ma-

skinrummet. Derfor virker det helt useriøst, at DØR uden tøven tager planens virkemid-

ler for gode varer i stedet for at vente til fundamentet er stabilt. Næh, det bedste vi kan 

gøre for klimaet er at producere endnu flere fødevarer i Danmark. Det ville være i både 

Danmarks og klimaets interesse.     
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Få politiske varslinger lige i hånden 
 

  
 
Vil du gerne være den første, der får vigtige politiske nyheder, som har relevans for din 
bedrift og dit daglige arbejde, så sms LF til 1919. Så får du nyttig viden lige i hånden. 
 
Fremover kan du få en sms, når der sker store tiltag fra Landbrug & Fødevarer, kommer nye 
lovforslag eller lign. fra Christiansborg, som har direkte konsekvens for din bedrift og dit dagli-
ge arbejde. Du bliver varslet om udviklingen og får besked om, hvor du kan finde mere viden, 
så du er opdateret.  
 
Det er Landbrug & Fødevarer som tilbyder sms-servicen, så du kan være blandt de første, 
der har kendskab til, hvordan erhvervets politiske situation er, og hvor Landbrug & Fødevarer 
står i en sag. 
 
Alt du skal gøre for at få en sms er at sende en sms til 1919, hvor der står ”LF”. 

 

Slip produktionen løs 
Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer  

Danske landmænd kan øge produktionen og indtjeningen, men det kræver, at vi kan 

dyrke vores jord optimalt. Danmark er et smørhul, når det kommer til fødevareprodukti-

on, men den måde miljøreguleringen er skruet sammen på i dag, forhindrer os, danske 

landmænd, i at udnytte det enorme potentiale.  

Årligt koster undergødskning danske landmænd adskillige milliarder. Hvis vi kunne 

dyrke bedre foder eller brødkorn selv, ville vi ikke skulle importere så meget, som vi gør 

i dag. I Landbrug & Fødevarer er vi overbeviste om, at vi kan producere endnu flere 

kvalitetsfødevarer i Danmark, uden at øge miljøbelastningen, og det kan lade sig gøre 

med fortsat fuld produktion i hele landet.  

I Landbrug & Fødevarer arbejder vi for, at vores medlemmer igen kan gødske til opti-

mum. Det er vores indgang til udmøntningen af Natur- og Landbrugskommissionens an-

befalinger, om en ny miljøregulering fra februar. Og det kan faktisk lade sig gøre. Tag 

gummistøvlerne på, gå ud i vandmiljøet og undersøg, om der er et problem. Når vand-

miljøet har det godt, kan landmanden gødske til optimum. Men måtte det vise sig, at der 

er problemer, så skal det undersøges, hvad de skyldes, og dernæst om det kan løses i 

vandet med fx stenrev eller ålegræs. Endelig, hvis tiltag i vandet ikke er muligt, og pro-

blemet skyldes et uacceptabelt tab af næringsstoffer fra landbruget, så er det først her, vi 

skal se på tiltag på land, som fx minivådområder, vådområder, tidlig såning af vintersæd 

mv. Men bemærk at tiltag på land står til sidst, da de er langt dyrere end de mere om-

kostningseffektive tiltag i vand. Vi skal bruge den mest intelligente vej til optimal 

gødskning ved at kigge på hvert enkelt vandløb og vandopland. Og lidt populært sagt at 

sætte ind med rensning, hvis det er nødvendigt. Det er det, der ligger i den emissionsba-

serede regulering, som vi og andre politikere taler om.  
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Til at identificere, hvor en indsats for ”rensning” af næringsstoffer fra den dyrkede flade 

skal ske, har bl.a. Natur- og Landbrugskommissionen anvendt begreberne sårbare og ro-

buste jorde. Jeg må konstatere, at disse begreber efterfølgende er blevet noget misbrugt 

og nogle har problematiseret disse udtryk, så det overordnede budskab om, at vi skal ha-

ve en ny miljøregulering, hvor alle landmænd kan komme tilbage til en optimal drift af 

deres landbrugsjord bliver forstemt. Lad mig slå fast, at begreberne kun har været brugt 

for billedeligt at sige, hvor der skal sættes ind med virkemidlet ”rensning” for at kunne 

levere både mere produktion og beskytte miljøet. 

Jeg vil samtidig understrege, at ingen landmand må stå ringere efter en omlægning af 

miljøreguleringen. De landmænd, der bor et sted, hvor der skal sættes ind med virkemid-

ler til rensning, af f.eks. drænvand skal have tilgang til nødvendig teknologi med tilskud. 

Det skal blandt andet ske via målretning af eksisterende midler. Måtte der være et yder-

ligere behov, er vi i erhvervet åben for at diskutere muligheden for at samle yderligere 

midler op, som skal gå til miljøteknologi investeringer hos de landmænd, hvor dette må 

være nødvendigt, for at de kan producere optimalt. 

Der er ingen tabere ved at omlægge miljøreguleringen. Vi har i årevis behandlet alle ud-

fordringer i miljøet med samme medicin. Lige netop her får vi en oplagt mulighed for at 

målrette miljøindsatserne, så vi virkelig opnår miljøresultater der, hvor det nytter noget 

for landmand, miljø og samfundet. Det er også det, vi i erhvervet kalder bæredygtig in-

tensiv produktion. 

Fødevareerhvervets store bidrag til Danmarks vækst starter i marken hos landmanden. 

Derfor skal vi øge råvareproduktionen i Danmark. Flere svin, høns, mink, mælk og mere 

korn vil ikke alene betyde flere arbejdspladser ude på landbrugsbedrifterne. Vi kan ska-

be tusindvis af afledte jobs på slagterierne, i byggeriet, i transportbranchen og så videre. 

Vi skal huske på, at det her er et potentiale, der kan realiseres hurtigt, hvis regeringen nu 

er deres ansvar bevidst og omsætter Natur- og Landbrugskommissionens forslag til poli-

tik. Derfor arbejder Landbrug & Fødevarer intenst på at omsætte ord til konkret hand-

ling, der kan sikre vores medlemmer mulighed for fuld produktion og bedre bundlinje. 
 

Lovforslag, der fratager borgere klageadgang 

Miljøminister Ida Auken har i dag fremsat lovforslag, der fratager borgere klageadgang til dele 
af fremtidens vandplanlægning. Vi er oprørte. Det samme er Peter Pagh fra KU. Politiken, JP 
og Altinget skriver til i morgen om emnet, og herfra har Lars Hvidtfeldt sagt, at det er et demo-
kratisk problem at fratage klagemuligheder, at det vil betyde en byge af retssager mod staten.  

Lars Hvidtfeldt har sagt følgende til Politiken: 
 

”Sidste år forsøgte ministeren at fremsætte et lovforslag, der ville umyndiggøre Natur- og mil-
jøklagenævnets afgørelser. Den gik ikke. Denne gang forsøger miljøministeren på en mere 
fiffig måde at gøre det samme. Nu pakker man vandplanerne ind i bekendtgørelser, og dem 
er der ikke klageadgang til. Vi frygter, at de bekendtgørelser vil være så detaljerede, at hver-
ken kommuner eller lodsejere har mulighed for at påvirke dem, og at man ikke kan påklage, 
hvis for eksempel et vandløb er forkert klassificeret”.  
 

”Med lovforslaget fjerner man klagemuligheden vedrørende tilvejebringelse af vandplanerne. 
Det betyder, at borgere der bliver berørt af vandplanerne ikke længere har mulighed for at 
klage og dermed få rettet fejl. Da man fremlagde vandplanerne første gang, indkom der mere 
end 4000 høringssvar, der primært gik på forkert klassificerede vandløb. Det er et tydeligt be-
vis på, at vi har behov for at kunne klage over afgørelser, der kommer fra ministeriernes skri-
veborde”. 
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”Det her kan kun tolkes, som at man med dette forslag ønsker at sætte Folketinget, og der-
med demokratiet, ud af kraft, da man ikke ønsker forstyrrelser fra folkeopinionen i den fremti-
dige vandmiljøplanlægning i Danmark. Det er stærkt problematisk og et brud på det demokra-
ti, vi alle sætter højt i Danmark. Jeg synes, det er trist”. 
 

”Med den her lov bliver der givet vide rammer for, hvordan miljøministeriet kan agere uden 
om Folketinget og borgerne. Vi ved endnu ikke, hvordan de vil bruge lovens nye muligheder, 
men vi frygter, at det vil betyde yderligere overimplementering af EU’s vandrammedirektiv. 
Det vil i sidste ende betyde enorme erstatningskrav imod staten, som vi ikke forventer, at Fi-
nansministeriet har sagt god for på forhånd”. 
 

”Vi kan ikke længere klage over, hvis vandplanerne er blevet til på et forkert grundlag. Det var 
sådan en klage, der sidste år i december fik vandplanerne til at falde sammen, da Natur- og 
Miljøklagenævnet kendte dem ugyldige. Det skete på baggrund af en klage fra Landbrug & 
Fødevarer”.  
 

”Med den stækkede klageadgang risikerer staten en byge af retssager om ekspropriation, og 
erstatningerne her kan hurtigt løbe op i et milliardbeløb”.  
 

”Det her er stik imod regeringsgrundlaget, der lægger vægt på borgerinddragelse. Derfor un-
drer det mig, at man indskrænker borgernes muligheder for at blive hørt”.  

 

Arrangementer 
 

Dato Kl. Aktivitet 
11. januar  10.00 Bowling med buffet. Skive Bowlingcenter 

14. januar kommer Rejseaften hos Hanstholm Rejser 

23. januar 19.00 Liv på Landet, Deltidsudvalget – Asmildklostervej 11 LMO 

28. januar 9.30 til 15 TEMA dage, Kvæg, Asmildklostervej 11 LMO 

04. februar 9.30 til 15 TEMA dage, Kvæg, Asmildklostervej 11 LMO 

03. februar 20 til 22 Møde med Søren Gade på Mønsted Kro 

13. marts 18.00 Generalforsamling i Seniorklubben, Ågade 8, Skive 

19. marts 18.45 Generalforsamling Familielandbruget MIDT-Jylland, spisning kl. 18. 

22. maj 08.00 Heldagstur til Den Gamle By i Århus og museet Aros 

 

Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland 
 

Niels Kragh (fm) Nørbækvej 15, 8920 Randers NV 8645 4350 2030 4043 nielskragh@rejstrup.dk  

  

Anette Klausen (n.fm) Åhusevej 52, 7470 Karup 9745 6170 2395 9432 klausen_cows@hotmail.com  

  

Ole E. Pedersen  Møllebakken 18, 8850 Bjerringbro 8668 3267 2388 4360 oleep@post.tele.dk  

  

Henrik Nielsen 
Evaslundvej 4, Østerbølle,  
9620 Ålestrup 9865 8335 2078 0153 henielsen1@hotmail.com  

  

Kaj Skov Pedersen Bækkegårdsvej 27, 8800 Viborg 8664 5622 4054 5625 kaj-skov@live.dk  

  
       

Flemming Kristensen Slotsvej 19, 8860 Ulstrup   2120 8899 flk@energimail.dk    

Lone Rosenkvist-
Jensen 

Bøllingsøgårdvej 11 D, 8600 Silke-
borg 8686 7528   lr@boellingsoe.net  

  

Inger Bach Borrevej 24, 8850 Bjerringbro 8668 2421 2637 8021 iba@landogliv.dk  

  

Flemming Dollerup Stensigvej 14, Kølsen, 8831 Løgstrup   2068 7296 fledo@stensegaard.dk  

  

Søren Vestergaard Tastumvej 26, 7850 Stoholm 8645 4350 2030 4043 nielskragh@rejstrup.dk  

  

mailto:nielskragh@rejstrup.dk
mailto:klausen_cows@hotmail.com
mailto:oleep@post.tele.dk
mailto:henielsen1@hotmail.com
mailto:kaj-skov@live.dk
mailto:flk@energimail.dk
mailto:lr@boellingsoe.net
mailto:iba@landogliv.dk
mailto:fledo@stensegaard.dk
mailto:nielskragh@rejstrup.dk
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Indkøbsforeningen 

 
 

 
 

 

Begynd allerede nu at tænke på forårsarbejdet 2014. Er der måske på ønske-
sedlen en ny maskine til marken eller redskaber til stalden der er brug for.  Så 
lad os hjælpe dig til at få ønsket opfyldt ved at lade Salling og Fjends Herreds 
Indkøbsforening finansiere det.  

Det er i princippet indkøbsforeningen, der indkøber den ønskede effekt, og iføl-
ge kontrakten har foreningen ejendomsretten over den pågældende effekt, indtil 
sidste afdrag og renter er betalt. Så bor du i Salling og Fjends Herreds område 
hvorfor så ikke kontakte vores driftsleder på tlf. 22 335 742 for at få yderligere 
informationer om mulighederne for at få finansieret kommende køb, for tør du 
vente renten er p.t. 4,5 % men hvor længe? 

 
 

 

 
 

 
OBS! 

Nyt telefonnummer fra 1. januar 2014 
21 468 677 

 

http://www.danskeindkobsforeninger.dk/Bestyrelse.aspx
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Vi har været her i mere
end 25 år. Det er os,

landmændene ringer til, når:

Vi tilbyder også rengøring
både til private og erhverv!

• De har brug for en ekstra
mand i den travle tid…

• De har brug for en fridag…

• Deres medhjælper bliver syg…

• Priser fra 144 kr. pr. time.

Husk fradragsordningen giver dig mulighed 
for fradrag til rengøring, vinduespudsning 

og havehjælp, som vi også tilbyder.

Tlf. 96 41 11 11 . Fax 96 41 11 10
vikar@hflc.dk . www.midt-vest.dk
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Afsender:
Familielandbruget
Asmildklostervej 18, 8800 Viborg

 

 
 

Centeradresser 
 

 
 

Ågade 8 – 7800 Skive 




