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Vi er i en tid, hvor vi skal tænke os godt om. 
 
Set fra en landmands side er der mange emmer og 
regler som landmanden bare skal kunne i søvne og 
skal kunne svare på, for ikke et tale om at overholde 
dem. 
 
Og nu forventes det, at mange af disse regler rulles 
tilbage eller bliver lavet om. 
Håbet er, at vi igen kan få lov til og være landmand/ 
landboere. 
 

På Axelborg arbejdes der med alt og der bliver bestemt ikke spildt tid på bare 
og sidde stille og vente på, at noget nyt dukker op. Nej, der følges op på det poli-
tiske, for netop at få det hele gjort det så erhvervsvenligt som muligt, så land-
mænds arbejdsindsats bliver værdsat. 
 
I Familielandbruget MIDT-Jylland har vi udformet en strategi, hvor vi ville være 
mere synlige -  såsom Farmshow, de nye vandområdeplaner, pressemeddelelser, 
udflugter/besøg og møde med borgmestre. 
 
Vi synes, at vi er lykkedes med at blive synlige. Vi har taget hul på at vise, at 
Familielandbruget er her endnu. Det kan vi gøre endnu bedre og det er guld 
værd, at der er nogle ildsjæle, der vil lægge et stykke arbejde i at det bliver gen-
nemført. 
 
Den nuværende bestyrelse og nuværende formand arbejder stærkt på, at Fami-
lielandbruget MIDT-Jylland fortsat skal være her. Helt sikkert er det, at vi hele 
tiden skal forny os.  Her vil vi gerne høre medlemmernes mening og selvfølgelig 
også gerne have deres opbakning til at gennemføre det. 
Så husk nu foreningens generalforsamling. Det er medlemmernes møde og her 
vil vi gerne kunne mærke, at alle vil foreningen og bakker op, om de tiltag der 
iværksættes. 
 
Som det ses andets steds i bladet kommer der et medlemsmøde den 12. januar 
2016, på Mønsted Kro.  

Nyt fra Formanden 
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Den 8. februar 2016 forberedes et besøg hos Hedeselskabet i Viborg, men herom 
senere i en mail til jer, og så selvfølgelig generalforsamlingen den 29. marts 2016. 
Dermed er året 2016 startet godt og aktivt op. 
 
Netop nu skal vi tænke os godt om. Nu er året snart gået og vi skal se fremad og 
huske på det, som vi er gode til. I denne tid er det nok også mere tiltrængt end 
nogen sinde, at få en snak over hækkes med naboen. 
 
Herfra skal der lyder en stor tak for et godt samarbejde i åres løb og en rigtig 
 

GOD JUL & GODT NYTÅR. 
til alle. 

Husk nu at passe godt på hinanden. 
 
Formand 
Niels H. Kragh 

Vores stand på MidtWest Farmshow i Skive den 13. juni 

2015 

 
Seneste nyt fra deltid! 

Primærbestyrelsen i L&F, har lyttet til kritikken af at nedlægge Deltids besty-

relsespost. Beslutningen er omgjort. På et møde torsdag den 26. nov., blev det 

besluttet at; på det første Deltidslandsmøde i 2016, vil der være valg af en del-

tidsrepræsentant til Primærbestyrelsen. 
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Windows 10 
Nu har jeg selv opgraderet, eller har været i 

kontakt med, omkring 12 - 15 maskiner, der er er 

opgraderet til Windows 10 . 

Og jeg er ikke stødt på nævneværdige problemer, 

normalt bliver computerne mærkbart hurtigere, 

specielt ved opstart.  

Brugerfladen er, synes jeg, væsentlig bedre end Windows 8 / 8.1, men selvfølge-

lig er der lidt tilvænning. De problemer jeg er stødt på, kan være lidt med mail. 

Den standard mail ”App” som følger med 10’eren,  kan ikke sættes op til en så-

kaldt ”POP 3” konto (det gælder bl.a. alle TDC’s mail, samt div. fibermail konti. 

Men har man en Gmail eller Outlook / Live / Hotmail konto, er der ingen proble-

mer. Er maskinen opgraderet, og man eks. brugte ”Windows Live Mail”, så ligger 

programmet stadig på maskinen, det skal blot tilføjes startskærmen. 

Flemming Dollerup 

 
  

Viborg Amts Indkøbsforeningen 

Yder lån til  

Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. 

Til køb af traktor og maskiner. 

Max. lån per medlem 1.000.000  

 

Fordelagtig rente 

 

Se betingelserne på vores Hjemmeside  

Eller ring til                    

Kasserer Karen Carstens 87282574                                                                          
Driftsleder Poul Pedersen  40456485                                                              

www.Danskeindkobsforeninger.dk 
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Kontingent for 2016 
 

I 2014 gennemførte vor fælles organisation, Landbrug & Fødevarer, en kontin-

gent forhøjelse, væsentligst begrundet i færre medlemmer, men de samme ud-

gifter. 

På baggrund af denne forhøjelse valgte Familielandbruget MIDT-Jylland, at fast-

holde sit kontingent uændret, skønt problemstillingen selvfølgelig er den samme, 

nemlig at medlemstallet i alle landbrugsforeninger i disse år falder markant, me-

dens udgifterne ikke falder tilsvarende. Det samme gør sig gældende i Familie-

landbruget MIDT-Jylland. 

Bestyrelsen har derfor fundet det mest ansvarligt, at foretage en mindre forhø-

jelse af kontingentet med lidt over 100 kr., men afrundet således at kontingentet 

for alle aktive medlemmer bliver det samme, nemlig 1.200,- kr. Hertil kommer 

medlemsbidraget til Landbrug og Fødevarer, der er inddelt i 4 niveauer, afhængig 

af omsætning. 

For interessemedlemmer fastholdes kontingentet uændret. 

Kontingentet, inkl. Familielandbruget MIDT-Jylland og Landbrug & Fødevarer, 

fremgår af tabellen nedenfor. 

Beløbene er angivet uden moms. 

 

 
 

Niveau 1 2.300,00 kr. 

Niveau 2 3.400,00 kr. 

Niveau 3 4.500,00 kr. 

Niveau 4 5.600,00 kr. 

    

Interesse med avis 1.286,00 kr. 

Interesse uden avis    500,00 kr. 
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Deltids Familielandbruget i Rønge,  

Landsudvalget for Deltid,  

Årsmødet i Familielandbruget og  

Årsmødet Deltid 

Siden sidst har sommer og efterår hastigt passeret - og som deltidslandmand må 

man jo passe bedriften i fritiden. 

Da vi kom hjem fra sommerferien - i den Evige stad Rom - i slutningen af uge 31 - 

var kartoflerne allerede nedvisnede - på trods af de var kommet sent i gang og 

sommeren havde været våd. Derimod var vårbyggen ikke klar. Vi fik sat kartoffel-

boden op, og det 

er gået rigtig 

godt med salget. 

De sidste kar-

tofler blev sam-

let op den sidste 

weekend i efter-

årsferien. Min 

storesøster og 

hendes mand 

kom som sæd-

vanlig for at 

hjælpe os. 

Vi var lidt bekymrede for høsten; men kornet blev modent samtidig med at vej-

ret blev godt, fredag den 21. august. Så da jeg kom hjem fra arbejde ved 16 tiden 

fik vi startet Belarusen med den sidemonterede 10 fods JF mejetærsker og fik det 

hele gjort klar til næste dag, lørdag - vi har jo kun 10 tdr. land med korn og så er en 

10 fods mejetærsker ret fedt. Det gik rigtig fint indtil kl 16 - så sprang remmen til 

tømmesneglen øv! 

Jeg fandt en gammel rem og fik fremstillet en dobbelt remstrammer i løbet af 

søndagen og håbede så på det ville holde tørvejr til mandag aften - for så ville jeg 
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tage tidlig fri. Det blev ikke nødvendig for det begyndte at regne - der blev først 

tørvejr lørdagen den 29. august hvor vi skulle til fyrværkerifestival  i Bjerringbro. 

Jeg snød mig dog til at hø-

ste nogle timer alligevel og 

kom heller ikke ” hvileda-

gen i hu” om søndagen. Vi 

blev først helt færdig med 

høsten 1. weekend i sep-

tember, hvor vi så kunne 

nyde vores ”færdig med 

høst isbåd”.  

Høsten kom dog fint i hus, 

fin kvalitet, så tørt at tør-

ring ikke var nødvendig, 

altså en stor fornøjelse og 

tilfredshed-- måske lige bortset fra prisen på 107 kr. pr. tønde, men det kompen-

serer kartoflerne heldigvis for. 

Udover at passe arbejde og deltidsbruget er der jo også det organisatorisk, hvor 

der har været:  

Landsudvalgsmøde for deltid den 11/9-15 på Axelborg. 

Familielandbrugets årsmøde den 21/9-15 i Vingsted. 

Danske Deltidslandsmænds årsmøde 24/10-15 i Vingsted. 

Bestyrelsesmøde i FLMJ 13/10-15 på Asmildkloster i Viborg. 

Landsudvalgsmødet på Axelborg den 11/9 - udviklede sig anderledes end fore-

skrevet i dagsordenen - idet viceformand Lars Hvidtfeldt ekstraordinært havde 

bedt om tid til orientering af Landsudvalget - han kaldte indlægget: 

Revitalisering af indsatsen for deltidslandmænd i L & F. 

I korte træk gik det ud på, at nedlægge landsudvalget og nedlægge Danske Del-

tidslandmænds bestyrelsespost i primærbestyrelsen. Det skulle så erstattes af to 

årlige møder - et på hver side af Storebælt. Deltagerne skulle være formænd for 

deltidsudvalgene i alle foreninger. Møderne skulle ledes af formandskabet for pri-

mærbestyrelsen, altså Martin Merrild, Lars Hvidtfeldt og Lone Andersen. 
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Det kom meget bag på os - derfor udformede vi efter mødet et brev hvor vi 

afviste oplægget, og kom med modforslag - især var vi meget utilfredse med at 

deltidspladsen i primærbestyrelsen nedlægges, især da deltid repræsenterer 

over 2/3 af medlemmerne i Landbrug & Fødevarer. 

Men, der er ikke længere noget landsudvalg for deltidslandmænd og heller 

ikke en deltidsplads i primærbestyrelsen. 

Den 21/9-15 var der årsmøde for Familielandbruget i Vingsted  

- mødet var anderledes end det plejer, idet mødet skulle afvikles på en dag, 

med spisning og dans om aftenen, hvorefter årsmødet var slut - man kunne dog 

godt overnatte og få morgenmad. 

For mig var det dejligt at det kun var en dag, for jeg skal jo også passe det arbej-

de, jeg lever af. 

Sidste år blev det bestemt at der kun skulle være valg til Familielandbrugets sek-

tionsbestyrelse hvert andet år - blandt andet derfor kunne det gøres på en dag. 

 Kl. 9 startede årsmødet med kaffe og rundstykker, hvorefter der var repræ-

sentantskabsmøder fra 9.30-12.30. I år var jeg blevet bedt af Tonny Hansen 

(formand for familielandbrugets deltidsudvalg), om at komme med et indlæg til 

deltidsrepræsentantskabsmødet, hvor jeg skulle fortælle om min oplevelse af 

før omtalte udvalgsmøde, hvor Lars Hvidtfeldt uden forvarsel  havde nedlagt 

udvalget. Lone Andersen var også tilstede.  

- jeg fortalte b.la. om hvorfor jeg var deltidslandmand: Altså af lyst og ikke af 

nød. At jeg er medlem af Familielandbruget, fordi jeg mener at netop vi skal 

varetage små deltids- og fritidslandbrugs interesser så godt, at tusindvis vil mel-

de sig ind i Familielandbruget som en selvfølge. Og dermed medvirke til at beva-

re liv og virkelyst på landet.  

 Dernæst fortalte jeg om min oplevelse af føromtalte landsudvalgsmøde. In-

den Lars Hvidtfeldt kom, havde vi nogen diskussion om hvor meget formanden 

og næstformanden vidste; vi havde klart på fornemmelsen at de vidste mere 

end de gav udtryk for og at de angiveligt havde fået mundkurv på. 

Da Lars Hvidtfeldt ankom; lagde han ud med at L & F vil tage deltidsarbejdet 
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mere alvorligt, og bringe de deltidsansvarlige i lokalforeningerne tættere på Pri-

mærbestyrelsen. Desuden gjorde han det klart, at den nye struktur intet havde 

med besparelser at gøre, da, som han udtrykte det, over 65% af L&F s medlem-

mer  er deltidslandmænd og derfor af meget stor betydning for L&F. Derfor vil 

formandskabet iflg. forslaget holde 2 årlige landsmøder, et øst for Storebælt og 

et vest for Storebælt, hvor de ca. 40 deltids ansvarlige  fra de lokale landbo- og 

familielandbrugs foreninger skulle deltage. 

Det i sig selv var jo ganske godt, men derefter fortsatte han med at, så blev 

årsmødet og deltids primærbestyrelsesposten selvfølgelig overflødig, hvorfor 

denne struktur skulle nedlægges og at det skulle vedtages på førstkommende 

formandsmøde d. 22.09.15. Herefter havde vi en længere debat, hvor alle ud-

trykte sig med forbavselse.  

Vi følte os i den grad taget med ”bukserne nede”.  Det kom fuldstændig bag på 

os. Det havde i øvrigt klædt Lars Hvidtfeldt bedre, hvis han havde indledt med 

at forklare at L&F blev nødt til at imødekomme den hårde tid! 5 % medlems til-

bagegang kan man ikke sidde overhørig, hvorefter han kunne have anmodet 

udvalget / årsmødet, om at komme med konstruktive forslag til hvordan vi kun-

ne revitalisere, effektivisere og finde besparelser – og på den måde opnå en ny 

struktur, ved at give medansvar og accept i stedet for som lyn fra en klar him-

mel, at trykke en ny og radikal anderledes struktur ned over hovedet på den 

medlemsskare, som er langt den største og er af afgørende betydning for L&F s 

handlekraft.  

Flere af os gav udtryk for at, Årsmødet for Danske Deltidslandmænd var noget 

af det bedste og vigtigste inden for deltid. Hvordan og hvorledes udvalget m.m. 

skal se ud, kan man vel tale om; men helt og aldeles afgørende er det da at del-

tid har en repræsentant i primærbestyrelsen. Det burde da være indlysende 

Lone tog til efterretning at det var en underlig udansk måde at opføre sig på, 

at det med en deltidsrepræsentant i primærbestyrelsen er afgørende og vi øn-

sker et årsmøde, hvor alle delegerede deltidsrepræsentanter kan deltage. Hvor-

dan det skal ledes og hvad det skal omhandle, skal afklares - det kunne eksem-

pelvis gøres ved at udpege nogle deltidsrepræsentanter fra hver region, som 

kunne være sparringspartnere til formandsskabet. 
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Efter debatten med Lone, debatterede vi, hvordan vi skulle forholde os til ud-

pegning af 2 repræsentanter fra Regionen, det kunne vi ikke finde ud af. 

Dernæst skulle vi vælge Formand og Næstformand for deltid. Der blev kampvalg 

mellem Tonny Hansen og Christian Henriksen fra Falster. Christian Henriksen 

blev valgt til ny formand og Preben Kristensen fra Bording til næstformand. 

Efter en dejlig frokost blev årsmødet åbnet med en sang.  Svend Aage Stenholt 

blev valgt til dirigent. 

Lone Andersen og Inger Skamriis Andreasen, aflagde derefter årsberetningen. 

Lone lagde i sin beretning bl.a. ud med at Familielandbruget vil deltid og små- 

og mellemstore landbrug. På en PowerPoint viste hun en værktøjskasse, hvor 

hun henviste til at man skulle bruge hele værkstøjskassen og ikke kun hamme-

ren, for at opnå resultater - det kunne hun selvfølgelig have ret i - der er mange 

udfordringer i landbruget for tiden - der er store udfordringer for Familieland-

bruget - Lone gav udtryk for at vi skulle være mere synlige, men for hvad - jeg 

syntes det hænger lidt i luften, for vi er kun 2.900 medlemmer tilbage og blandt 

dem tæller min gamle far, som er 87 år.  

Det var en fin skrevet rapport, men lidt tynd - jeg havde håbet på at hun kom 

med  nogle input, der kunne sikre os flere nye medlemmer, ellers er Familie-

landbrugsforeningen en uddøende skabning. 

Skamriis havde som sædvanlig en engageret og spændende beretning, hun får 

det i hvert fald til at lyde som om Familieudvalget er allestedsnærværende. Der-

efter var det spørgetid - en god og livlig debat om mangt og meget, men ikke 

om det vigtigste efter min menig: Hvordan overlever vi? 

Jeg rejste mig også og takkede selvfølgelig for beretningerne, jeg udtrykte der-

på: Lone, du siger at Familielandbruget vil deltid og små- og mellemstore land-

brug, der er ca.  30.000 deltidsbønder i DK lige nu, vi er ca. 2.900 familieland-

brugsmedlemmer. Hvordan hænger det sammen? Du sagde også at vi skulle 

bruge hele værktøjskassen, jeg synes kun du har brugt hammeren over for dan-

ske deltidslandmænd. Jeg efterlyser hvordan du vil bruge hele værktøjskassen. 

Derudover var der masser af spørgsmål om stort og småt. 

Lone svarede at, nu ville de gøre meget mere ved synligheden og tage rundt til 
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de forskellige foreninger og få gode ideer og input til hvad vi skal arbejde videre 

med og meget andet. Men ikke et ord om hvor og hvordan vi skal gafle nye 

medlemmer. 

Inger Skamriis Andreasen blev genvalgt til formand for familieudvalget 

Henrik Zobbe, institutleder ved institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi, 

holdt efter kaffen, et lettere provokerende indlæg om dansk landbrugs dårlige 

administrationsevner, og evne til at agere efter de faktiske forhold. Ret interes-

sant; men ingen jublende begejstring. 

Om aftenen festmiddag og dans. 

Karen Hækkerup holdt en lang og god tale, bl.a. om at hun havde hørt meget 

om familielandbrugets festmiddage, med mere eller mindre lødige historiefor-

tællinger, at hun jo ikke stammede fra landet; men kunne så meget andet. 

Hun er i hvert fald en tiltalende Dame og man får virkelig indtryk af at hun vil 

Dansk landbrug det bedste. Og hun har noget at have det i.  

Jeg tog hjem lige efter middagen, så jeg fik desværre ikke en dans med hende. 

Alt i alt en god dag! 

Det var selvfølgelig et meget anderledes Årsmøde, i de tidligere år har det al-

tid været fremadrettet og en konstruktiv og håbefuld debat. I år var det mere 

Danske Deltidslandmænds Årsmøde den 24. oktober 2015 
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begravelses stemning.  

Formandsskabet for L&F; Martin, Lars og Lone, samt de fleste lokalforenings-

formænd var til stede. Der var en fantastisk livlig debat; men enden blev som 

tidligere beskrevet: 

Landsudvalget er 

nedlagt, deltids be-

styrelsespladsen er 

nedlagt. Der vil næ-

ste år blive afholdt 2 

årsmøder af for-

mandsskabet. Det 

ene med alle deltids 

delegerede som hid-

til. Det andet med de 

deltids ansvarlige fra 

alle lokal foreninger. 

 

Fra vores region blev Klaus Høeg, LandboForeningen Midtjylland og Jens Si-

monsen, Her-

ning - Ikast 

Landbofor-

ening, valgt 

som repræ-

sentanter for 

deltid. Det er 

to fantastisk 

gode, enga-

gerede, dygti-

ge og aktive 

deltidsland-

mænd. Jeg 

har tæt sam-
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arbejde med dem, så vi får også mulighed for at gøre vores indflydelse gælden-

de.  

I øvrigt var der et rigtigt godt og medrivende indlæg om: 

Bygningsarven i landdistrikterne v. 
arkitekt M.A.A og formand for Real 
Danias Collektive Impact gruppe, 
Gøsta Thøger Knudsen  
 
 
Hvis nogle af jer, kære læsere, skulle 

få mulighed for at høre ham holde 

foredrag, så vil jeg anbefale jer at del-

tage. 

 

Af Flemming Kristensen, Rønge 
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Søg legat til landbrugsuddannelsen! 

Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts Hus-

mandsskolefond) med en formue på ca. ¼ mio. kr. 

 

Skolefondens midler kan søges af 

alle unge, hvor forældrene har 

tilknytning til Familielandbruget 

MIDT-Jylland og hvor legatet bru-

ges til ophold på en godkendt 

landbrugsskole. 

 

Ansøgningen indsendes til Familieland-

bruget MIDT-Jylland inden, henholdsvis 

1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på 

bestyrelsesmøde umiddelbart herefter.  

Ansøgningsskema kan downloades fra 

vor hjemmeside www.flmj.dk  under 

skolefond og enten mailes til forenin-

gens sekretær på brj@lmo.dk eller sen-

des til adressen, Ågade 8 A, 7800 Skive. 

 

Yderligere oplysninger 

ved foreningens besty-

relse eller ved forenin-

gens sekretær, Bent R. 

Jensen brj@lmo.dk –  tlf. 

22 33 57 42. 

http://www.flmj.dk
mailto:brj@lmo.dk
mailto:brj@lmo.dk
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Medlemsmøde 
12. jan. 2016, kl. 19,30 

på 

Mønsted Kro, Holstebrovej 205, Mønsted, 8800 Viborg 

med 

Familielandbrugssektionens øverste ledelse repræsenteret ved 

 

Formand Lone Andersen 

Næstformand Henrik Bertelsen 

 

 

 

 Vil du gerne høre de sidste nyheder om hvad der rører sig på Axelborg 

hos Landbrug og Fødevarer? 

 Har du lyst til at fortælle ledelsen din mening om deltidsområdet – hvad 

vi selv kan gøre fremadrettet og hvad vi synes vor ledelse skal gøre? 

Mød talstærkt op til en god debat og godt samvær. 

Foreningen er vært øl/vand, kaffe. 

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding foretaget til foreningens sekretær 

på telefon 22 33 57 42 eller på mail: brj@lmo.dk, senest 8. jan 2016 

 

-  

mailto:brj@lmo.dk
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Gårdbesøg – Grillaften 

Den 25. juni havde Familielandbruget MIDT-Jylland 

inviteret til besøg hos Anne og Gert Lassen på gården 

Ellinglund, mellem Bøllingsø og Funder Kirkeby, hvor 

de har en økologisk bedrift med 250 malkekøer / op-

dræt, desuden drives 500 ha. 

Gården ligger i smuk natur, tæt på Bøllingsø - og 

Hærvejen går lige gennem gårdspladsen. 

Udover selve landbruget, har de også hestepension, 

bondegårdsferie, besøgslandbrug, kaffestue og lejr-

plads. Der er også salg af kød fra deres Hærvejsokser. 

Gert var travlt optaget i mar-

ken, så far Henning trådte til 

og fortalte om rotationskryds-

ning imellem malkeracer, om 

kødkvægsbesætningen og 

krydsningstyrekalvene.  

Vi var også i marken for at se 

bl.a. hestebønner og gulerød-

der. 

 

De 10 ha. med økologiske gule-

rødder, er lejet ud til Tange 

Frilandsgartneri. Henning for-

talte at de få dage tidligere var 

blevet luget  manuelt, det tog 

60 – 70 mand to dage! - Og de 

var pinligt rene, gulerødderne 

altså!  
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Efter rundvisningen, blev der tændt op i grillen, og der var pølser og øl til alle - 

dog kunne der gerne have været flere deltagere til det fine arrangement! 

 

Se mere om Ellinglund 

på: www.ellinglund.dk  
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Møde med borgmestre 

Familielandbruget har flere gange i årets løb, søgt at påvirke den offentlige 

mening og politikernes beslutninger. Første gang i foråret 2015, hvor vi, over for 

pressen, tilkendegav vor bekymring for udviklingen i landdistrikterne, ikke mindst 

set i lyset af de betydelige værdier og jobs der skabes her, blandt andet af deltids-

landmændene. Senere – i august måned, udtrykte vi i en pressemeddelelse vor 

frustration over den manglende politiske opbakning til erhvervet, set i lyset af fal-

dende priser og afsætningsmuligheder, stærkt begrundet i lukningen af det russi-

ske marked. 

Pressemeddelelserne har haft god gennemslagskraft, i såvel områdets dagblade, 

som i de mange ugeaviser, der findes i foreningens dækningsområde. 

Familielandbruget MIDT-Jylland har efterfølgende skrevet til 6 borgmestre i 

Midtjylland, for at gøre opmærksom på landbrugets svære situation og klargøre 

behovet for, at alle bakker op om erhvervet, herunder også kommunerne. 

Med et erhverv, der dækker 25 % af landets eksport og beskæftiger 169.000 per-

soner, heraf størstedelen netop i yderområderne, har ikke mindst kommuner med 

et betydeligt opland, en dyb afhængighed af dette erhverv. 

Samtidig har familielandbruget tilbudt at stille sig til rådighed for et møde, hvor 

det kunne drøftes hvordan kommunerne kan hjælpe. 

Vi har modtaget positiv tilbagemelding fra 4 af områdets borgmestre, der gerne 

ville have en drøftelse med foreningen. 

Udgangspunktet for drøftelser har taget udgangspunkt i en dagsorden, formule-

ret af familielandbruget med disse punkter 

1.  Planloven. 
2. Vandområdeplaner  
3. Oprettelse en erfa-gruppe til hjælp for og belysning af tiltag inden   
  de bliver sat i søen? (Kommune/landmand). 
4.  Ejendomskatter 
5. Sagsbehandlingstider for byggesager, miljøgodkendelser m.v. 
6. Gebyrer for byggesager, miljøgodkendelser m.v. 
7.  Hensynsfuldt miljøtilsyn 
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8.  Hjælp til pres på folketinget 
 

Resultatet af møderne har ovevejende været positive. Der er gennemgående 

arbejdet stærkt på at nedbringe sagsbehandlingstider for miljø- og byggesager, 

nogle har sågar helt slettet gebyr for byggesager. 

Der er fokus på de hindringer, som planloven måtte lægge i vejen for anven-

delse af driftsbygninger på landet, til andet erhverv og man hører gerne om 

uheldige sager, som kommunerne kan være behjælpelige med at bringe videre. 

Der lægges vægt på, at miljøtilsyn foregår i god forståelse med landbruget og i 

den udstrækning man oplever det anderledes, vil kommunerne gerne have en 

tilbagemelding. 

Gruppeliv – Tryghed i hverdagen 

For medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsfor-

eninger m.fl. 

Tilværelsen kan ændre sig på et splitsekund. For kun 2.130 kr. om året kan du 

sikre dig og din familie en grunddækning ved død, ulykke og ved visse kritiske 

sygdomme. 

Indtrædelse i forsikringen skal ske før du fylder 60 år. For at få adgang til ord-

ningen, skal du være aktivt medlem af en lokal landboforening eller regional 

familielandbrugsforening. Ægtefæller/samlevere til medlemmer, samt ansatte 

hos medlemmer må også benytte ordningen. 

Landbrug og Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien en engangs-

udbetaling, hvis du eller din ægtefælle/samlever kommer ud for en ulykke, der 

afstedkommer en méngrad på mindst 5%, får konstateret visse kritiske sygdom-

me eller i værste fald dør. 

Kontakt Familielandbruget MIDT-Jylland, hvis du ønsker tilmelding til gruppe-

livsordningen eller læs mere om tilbuddet på www.lf.dk/medlemstilbud.  

Eller skulle du være i tvivl om du er tilmeldt gruppelivsordningen, så kontakt 

Familielandbruget MIDT-Jylland: 

Sekretær Bent R. Jensen - tlf. 22 33 57 42 - e-mail: brj@lmo.dk  

http://www.lf.dk/medlemstilbud
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Besøg hos vinavler i Vranum  

Den 16. september havde deltidsudvalget arrangeret et besøg på Vranum 

Vingård, lige ved hovedvej 13, tæt på Hald Sø. Arrangementet var en gentagelse 

af et tidligere besøg for 

tre år siden, efter mange 

opfordringer. 

Vinavleren Flemming 

tog imod os og viste 

rundt på sine smukke og 

stemningsfulde arealer. 

Vejret var ikke helt så 

fint som ved det første 

besøg, det støvregnede, 

og paraplyerne måtte 

frem.  

Dog var det vindstille og forholdsvis lunt. 

Flemming viste, hvordan druerne i år havde lidt under det dårlige sommervejr, 

mange druer kunne ikke 

nå at modne, så der 

bliver ikke produceret 

meget vin fra hans mark-

er i år! Alligevel skal der 

udføres den samme 

mængde arbejde med at 

høste de umodne druer, 

da de ellers vil ødelægge 

vinmarkerne med 

svamp, råd og sygdom. 

På vinmarkerne eksperi-

menteres der med flere 

forskellige vinsorter, blandt andet også med den krævende og eftertragtede Pi-

not Noir drue. 
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Efter rundvisning fik vi kaffe og vinsmagning indendørs. Flemmings vine er 

meget interessante, det er ikke vintyper, der kan købes i almindelige butikker, 

de har deres helt egne karakterer. De må nærmest betegnes som "naturvine", 

en betegnelse for vine, hvor der bruges få eller ingen hjælpestoffer, og hvor 

vinen får lov at udvikle sig selv, uden at blive styret i en bestemt retning. Derfor, 

og fordi vi befinder os på ret nordlig breddegrad for vindyrkning, har Flemmings 

vine forholdsvis meget syre og frugtsmag og er helt tørre, der er ingen sukker 

tilbage. 

Vi var cirka tredive deltagere og var enige om, at det er spændende, at der lig-

ger sådan en smuk og eksotisk " vinpark" tæt på os.  

 

 

Vi har lyst til at besøge stedet igen! 

Lone Rosenkvist 
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Familielandbruget 

MIDT-Jyllands  

sommerudflugt  

den 9. juli 2015 

I år gik sommerudflugten til Djursland; et område af Danmark, der er helt 

unikt for sin natur. Som altid var humøret højt fra første opsamling i Mønsted og 

til de sidste blev samlet op i Viborg, ja selv vejret var i det store hele med os da-

gen igennem. 

Det første stop var hos Anette 

og Mogens Hjort Jensen, ja det 

vil dog sige, de var taget til Au-

stralien på ferie med hele fa-

milien, men heldigvis for os så 

havde Mogens far overtaget 

jobbet med os, det var ikke 

noget ringe bytte, idet det jo 

netop var hans ejendom, som 

var gået videre til sønnen. 

Vi blev budt inden for i deres fælles personale- og mødelokale, hvor vi kunne 

nyde vores medbragte kaffe og rundstykker, samtidig med at der blev fortalt om 

bedriften, de havde ca. 300 køer på gården, i moderne løsdriftsstalde med alt i 

de nye tekniske hjælpemidler, 

der findes på markedet.  

Mogens fortalte om hvordan de 

f.eks. i fællesskab med en anden 

søn dyrkede marken, og på den-

ne måde bedst udnyttede ma-

skinerne, herefter fik vi en rund-

visning på bedriften, hvor vi ved 

selvsyn kunne se hvordan det 

hele fungerede. 
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Vores frokost spiste vi i Kirsten og Holgers skønne orangeri, samtidig med at 

de fortalte om deres fantastiske 3000 m2 store landbohave med bl.a. rododen-

dron, roser og fuchsia, haven var blevet kåret som årets have i 2015, hvad var 

helt forståeligt, vi fik tid til at gå på opdagelse i vores eget tempo, og hvor op-

dagede vi mange skønne planter, hyggepladser og ikke mindst sanselige ople-

velser. 

Efter at have kørt rundt i den skønne natur, fandt vi en skøn plet ved vandet, 

hvor vi fik serveret dejlig kaffe med masse af hjemmebagt brød; igen noget Ha-

veudvalgets bestyrelse havde stået for, det var en sand fornøjelse for ganen.  

Som afslutning på en dejlig tur spiste vi god mad på Truust Kro, en kro med 

charme og hvor betjeningen var helt i top, de dejlige serveringspiger forstod 

vores sans for humor, så da vi var blevet godt mætte og også fået slukket tør-

sten, var vi klar til at vende næsen hjemad. 

En dag med så mange oplevelser 

skal man lede længe efter, vi ser 

frem til næste års sommerudflugt, 

for denne tradition er værd at beva-

re i Familielandbruget, så tusind tak 

til alle jer der har arrangeret og la-

vet turen, tak for jeres dejlige for-

plejning og gode humør. 

Karen Dalsgaard 
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Hvorfor familielandbruget?  

Hej alle  

Jeg er blevet stillet den opgave, at fortælle hvorfor 

jeg egentlig er medlem af familielandbruget, så jeg 

vil lige starte med at fortælle lidt om bedriften.  

De fleste ved nok, at jeg har en produktion af pels-

dyr, nærmere betegnet mink.  

Der går 2.000 moderdyr på farmen + ca. 11.000 

ungdyr og så driver jeg 86 ha. jord, hvoraf de ca. 20 

ha. er lejet ud til kartofler, der hører også en svine-

ejendom til, som dog står tom, plus en hvor der kun 

er et stuehus tilbage.  

Hoved ejendommen var på 36 ha. Svineejendom-

men og den med stuehus var på 50 ha.; de 66 ha. der er tilbage efter udlejning, 

drives med korn og raps. Begge stuehuse er pt. udlejet og der arbejdes på at få 

svinestaldene udlejet. Markarbejdet udfører jeg det meste af selv, maskinstatio-

nen kører gylle ud, sår, og hjælper med høsten, hvis vejret driller, samt presser 

halm til minkene.  

Nu må jeg jo nok forklare hvorfor 

sådan en som jeg, er medlem i Fami-

lielandbruget MIDT-Jylland.  

Det startede, da jeg overtog ejen-

dommen efter mine forældre, de har 

jo altid været med i husmandsfor-

eningen, som det hed dengang.  

Så man kan vel godt sige at, det med 

at forsvare de mindre jordbrugere, er 

kommet ind med modermælken, for 

som man siger; hvad fatter gør, er 

altid det rigtige.  

Tilgangen til familielandbruget var, 

at min nabo, som var medlem i Rinds 

Herreds Familielandbrug, ønskede at 
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udtræde af bestyrelsen, så mente han at jeg jo var  ung og der trængte til at 

komme unge kræfter til,  jeg blev så valgt til bestyrelsen.  

Så var de første frø lagt til at gøre noget for mindre brug.  

Man kunne måske godt mene, at med den størrelse på mit landbrug, hvorfor så 

familielandbruget og ikke landboforeningen, men mit hjerte ligger hos familie-

landbruget og det følger jeg.  

Der bliver også tænkt på de værdier, som tiltrækker mig i familielandbruget, 

der bliver kæmpet for at, det skal blive nemmere at være mindre jordbruger, 

med mindre papir og administration, som er noget tung i dag.  

Familielandbrugets politik er også bedre efter min mening, fordi der fokuseres 

mere på at bakke op om mindre og mellemstore bedrifter, som giver landet en 

sundt variation 

mellem forskelli-

ge driftsgrene, 

som jeg mener 

er meget vigtig 

for økonomien i 

dansk landbrug, 

for det er sjæl-

dent at der er 

dårlig økonomi 

ved alt. Lige i 

tiden er der 

godt nok ikke 

ret meget, der 

giver overskud, 

men mon ikke 

det kommer igen, ellers bliver det en smule træls i fremtiden.  

Vi er i familielandbruget nødt til at være dem der er oppe på mærkerne i hen-

hold til, at vi får nogle gode rammevilkår at arbejde under.  

Der mener jeg at vi er godt med, vi har sådan set fingeren på pulsen mange ste-

der.  

Det er det, der efter min mening giver lyst til at være medlem af familieland-

bruget.  
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Der skal lige lyde en stor tak til de andre i bestyrelsen, som gør det sjovt at 

møde frem til møder, det er også en del af et stærkt familielandbrug, derfor kan 

jeg kun opfordre til, at man møder op til vores generalforsamling og bakker op 

om Familielandbruget MIDT-Jylland.  

For tiden har jeg travlt på farmen, da vi er i gang med at pelse dyrene og få 

valgt de nye dyr ud til næste sæson. Håber I har fået en smule indblik i hvad der 

gør at jeg er medlem, det kan godt være lidt svært at få ordene fra hoved til 

papir, men I er altid velkommen til at spørge, hvis I skulle have spørgsmål, så 

skal jeg prøve at svare ,så godt jeg kan.  

Nu vil jeg så til sidst ønske jer alle en  

Glædelig jul og et Godt Nytår  

Med venlig Hilsen  

 

Henrik Nielsen  

Ålestrup.     
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Redaktøren var ved Stevns Klint  i høst og fangede dette motiv, 

som man kunne kalde : 

”Høst på kanten” 

Lignende bliver nok svært at finde i Midtjylland. 
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Planteavl 

Et af de helt store temaer i dansk planteavl i denne tid, er de nye gødsknings-

regler, der vedtages her i december.  Den lovbestemte undergødskning på ca. 20 

%, bortfalder som en del af den 16-punktsplan, som Landbrug og Fødevarer har 

foreslået, og som regeringen har taget til sig, og vil gennemføre.   

Ændringen gennemføres i 2 step, hvoraf det første på 2/3 træder i kraft fra fe-

bruar. Det forventes at N-normen øges med 16 %. Hvorledes fordelingen på de 

forskellige afgrøder bliver, er op til Normudvalget der som sædvanligt hvert år 

fastlægger dette. 

Vores opgave som landmænd bliver derefter at forvalte denne mulighed, i det 

omfang vi ønsker at gøre brug af den, så vi kan producere den milliardgevinst, 

som er blevet beregnet.  

SEGES er kommet frem til 2,2 mia., mens ministeriet er mere forsigtig og siger 

ca. 1 mia. 

  

Ny praksis. 

Vi har nok efterhånden vænnet os så meget til de lave normer, at vi kommer til 

at ændre lidt på praksis, for ikke at komme til at se lejesæd i større omfang, da 

sorterne vi dyrker nu om dage, er udvalgt til at klare sig med lave normer. I år 

har vi set en del hvedemarker ligge ned, selv med den lave norm, hvilket af kon-

sulenter henføres til meget tidlig såning, kombineret med gode vækstforhold og 

mildt vejr over vinteren. Ud over overvejelser omkring vækstregulering, kan det 

give anledning til øget fokus på teknikken til gødningstildelingen, for at gøre til-

delingen så jævn som mulig. I vintersæden kan man overveje at give den ad 3 
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gange. I vårsæden kan en del af mængden med fordel placeres ved såningen, 

evt. ved blot at blande gødning i såsæden, hvilket dog giver en del arbejde, også 

med rengøring af såmaskinen. 

 

Gødningstest. 

I samme forbindelse vil 

øget tildelig af handelsgød-

ning, øge kravet til et godt 

spredebillede. SEGES har i 

år foretaget en ny Farmtest 

af mekanisk blandede og 

samgranulerede gødninger 

med spredning på 24 m.  

Testen viste på 3 ud af 4 mekanisk blandede, at mængden fordeles dårligt, og 

der skete en vis afblanding i tanken. Der kom i værste tilfælde, ved en tildeling 

af 150 kg N, 59 kg N mere 12 m fra sprederen, end 6 m fra sprederen. Konklusi-

on: ”FarmTesten viser at landmanden skal forvente en væsentlig større variati-

on i den udspredte næringsstofmængde, ved anvendelse af mekanisk blandede 

gødninger, sammenlignet med samgranulerede gødninger.” 

 

Ole E. Pedersen 
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Kvægavl 
Der kommer nye Salmonella regler hen over efteråret. De nye regler indebæ-

rer, at det lavprævalente område udvides til også at omfatte alt nord for Limfjor-

den, samt det østlige Jylland, ud over Fyn og Sjælland. Opdelingen følger kom-

munegrænserne. 

Samtidig strammes reglerne yderligere, specielt i ikke mælkeleverende besæt-

ninger, for at sikre, at der ikke findes Salmonella Dublin i disse besætninger. 

Dette vil betyde krav om blodprøver jævnligt i besætninger, hvor der kun er 

f.eks. kvier. Specielt i kviehotellerne vil der blive skærpede krav til blodprøvning, 

da disse har været kilde til spredning af Salmonella Dublin i flere tilfælde. 

Besøg www.salmonella.dk for opdaterede regler og vejledninger. 
Der kan man se det nye danmarkskort over høj- og lavprævalente områder. 

http://www.salmonella.dk
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Man skal også være meget opmærksom på, hvem man bruger til at tranportere 
sine dyr. Kvægbrugets erstatningsordning dækker kun, hvis du bruger eksportø-
rer tilmeldt Danish Transport Standard. 

Èt er risikoen for at få smittet sin besætning med en infektion, som vi allerede 
har i Danmark i forvejen, eksempelvis salmonella, BRSV eller mycoplasma. Noget 
andet er introduktion af sygdomme, som vi er fri for, eksempelvis IBR og BVD, 
som findes i såvel Tyskland som Holland og i de fleste andre europæiske lande. 

Husk altid at en sygdom kommer sjældent alene. Hvis en kalv får diarré er den 
fire gange så modtagelig for også at få en luftvejslidelse. Husk altid rigelig tilde-
ling af en god kvalitet råmælk hurtigt efter fødslen, da er optagelsen af anti-
stofferne bedst, evnen til at optage disse mindskes for hver time der går. 

Der er Temadage for kvæg, i Viborg den 28. januar 2016 og den 4. februar 
2016 , fra klokken 9.30- 15.30. 

God jul og godt nytår 
Anette Klausen 

 
 

Indkøbsforeningen for 

Salling og Fjends herreder 
Låner ud til køb af traktorer og maskiner. Udbetaling 25%, løbetid 5 år, 

fast rente 4,5% p.a. 

Ring eller send en mail, hvis du vil høre nærmere om hvordan 
du investerer uden at belaste din driftskredit. 

Driftsleder Kristian Vestergaard mob. 21468677  
mail: krv@lmo.dk 

Borgergade 18-4, Rødding 

7860 Spøttrup 

mailto:krv@lmo.dk
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Kongensbro Træf 

Den første weekend i juni holder Motor og Traktorklubben “Jylland” træf i 

Kongensbro. Klubben har i 2015 haft 25 års jubilæum.  

Jeg har været medlem i en del år, men så for 4 år siden var det ikke nok bare 

at læse klubbladet, vi ville også udstille på træffet. De ting der udstilles skal væ-

re mindst 25 år gamle. Forberedelserne starter lang tid i forvejen med at finde 

frem fra gemmerne - klargøre og få startet op, og tilmelde. Vi udstiller gamle 

stationære motorer og gamle telefoner. 

For os starter træffet om fredagen, vi starter med at køre af sted med cam-

pingvognen. Ved ankomst til Kongensbro udleveres der pladsnumre hvorefter 

campingvognen stilles på plads og bilen tømmes. Efter en kop kaffe, går turen 

tilbage til Møldrup, efter den i forvejen pakkede trailer. Tilbage i Kongensbro, 

hvor der nu er ved at være stor aktivitet af udstillere, læsses der af og stilles op. 

Dagen er ved at være brugt og den store grill på pladsen er tændt, så maden 

kan tilberedes og der kan spises og snakkes om fælles interesser. 

Petter A1 1952 
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Lørdag kl.10 åbner formanden træffet. På pladsen er der udstillet forskellige 

motorer - der er alle mærker af traktorer, der bliver vist frem i ringen to gange i 

løbet af dagen - der er gamle redskaber og værktøj - ja alt muligt, der har haft 

lidt med landbrug at gøre. Der er selvfølgelig også et stumpemarked, hvor man 

måske kan finde netop den ting, som kan fuldende et restaureringsprojekt  der-

hjemme.  4H og LU sørger for mad og drikke til de mange besøgende og lege-

redskaber til små og store børn. 

Det er en stor fornøjelse for os at snakke med en utrolig masse folk, om  de 

ting vi har ud-

stillet og der 

falder mange 

gode historier 

og oplysninger 

af i løbet af 

dagen. 

Lørdag aften er 

der festmid-

dag , musik og 

dans i det store 

telt. 

Søndag starter med rundstykker i teltet og derefter er der klargøring til da-

gens program, som ligner lørdagens. Træffet afsluttes søndag med at vi samles i 

ringen og synger “Skuld gammel venskab rejn forgo “. 

Derefter er der pak sammen tid. Hjem med traileren og tilbage for at hente 

campingvognen. 

Det er hver gang en fantastisk oplevelse at deltage, men vi er også noget kun 

trætte, efter to dage i røg og larm, så det kan godt kræve en fridag om manda-

gen. 

Se mere om Motor og Traktorklubben “Jylland “ på www.mtkj.dk 

Vibeke og Jens Stengaard 

http://www.mtkj.dk
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Dato Kl. Aktivitet 

7. december 17.00 Kom og mød fødevareministeren 

12. januar 19.30 Medlemsmøde på Mønsted Kro 

8. februar 19.00 Besøg på Hedeselskabet i Viborg 

29. marts 19.00 Generalforsamling i Familielandbruget MIDT-Jylland 

  Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland 
Niels Kragh (fmd.)  Nørbækvej 15,  

8920 Randers NV. 

8645 4350 

2030 4043 

nielskragh@rejstrup.dk  

Anette Klausen (n. fmd.)  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  fkr@energimail.dk  

Lone Rosenkvist-Jensen  Bøllingsøgårdvej 11 D, 

8600 Silkeborg  

8686 7528  lr@boellingsoe.net  

Inger Bach  Borrevej 24,  

8850 Bjerringbro  

8668 2421 

2637 8021 

dyrebakken@get2net.dk  

Jens Stengaard Nielsen  Hobrovej 16,  

9632 Møldrup 

40268411 
64632121 

jesne@outlook.dk  

Flemming Dollerup Stensigvej 14, Kølsen,  

8831 Løgstrup  

2068 7296 fledo@stensegaard.dk  

Arrangementer 

Læs mere om arrangementerne i kalenderen på www.flmj.dk  

Arrangement på Hedeselskabet i Viborg den 8. februar, er med seneste tilmel-

ding den 1. februar og der er et max antal deltager på 50 personer.  

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
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Afsender: 

Familielandbruget MIDT-Jylland 

Ågade 8 A 

7800 Skive 

 


