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Jeg ser frem til en spændende og udfor-
drende fremtid for foreningen. 

 
Jeg blev valgt til formand for Familie-
landbruget MIDT-Jylland i marts.  
 
Jeg er 55 år, gift med Lars, vi har 3 
voksne børn. 
Vi har en malkekvægsbesætning på ca. 
45 årskøer med opdræt, og et areal på 
40 ha, hvor der dyrkes grovfoder, så-
som græs, majs og korn. 
 
Arbejdet som formand ser jeg som en 
stor, men spændende udfordring, med 
mange nye opgaver. Det gør, at der er 
mange nye ting som jeg skal sætte mig 

ind i, men foreningslivet er jo ikke nyt for mig, jeg har været med i Familie-
landbruget MIDT-Jyllands bestyrelse i 10 år, de sidste 5 år som næstformand, 
derudover er jeg med i bestyrelsen for Akurat, Viborg Amts Indkøbsforening , 
Regionsudvalget for kvæg i Midt-Østjylland, Plantning og Landskab Viborg 
Kommune og så lige Repræsentantskabet for kvæg under Familielandbruget. 
 
Jeg ser frem til en spændende, men også udfordrende fremtid for Familie-
landbruget MIDT-Jylland, hvor vore medlemmer er heltids-, deltids- og fri-
tidslandmænd, vi vil værne om; det gode liv på landet; - hvad enten man le-
ver af det eller ej, for der er rigtig meget at passe på, ikke mindst skal vi være 
gode til at passe på hinanden og give os tid til at lytte. 
 
Jeg har været til det første møde på Axelborg.  
Vi havde en drøftelse med Michael Rasmussen, som er  koncernchef i Nykre-
dit. Han skitserede kort det stormvejr og de mange reaktioner, som Nykredit 
og Totalkredit er igennem, i forbindelse med varslingen om stigningen i bi-
dragssatserne på de private engagementer. 

Nyt fra Formanden 
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Michael Rasmussen skitserede kort de forventede nye reguleringer på realkre-
ditten. de endelige kapitalkrav kendes ikke på nuværende tidspunkt, men den 
krævede fleksibilitet fordrer tilførsel af kapital - som vil ske ved børsnotering. 
 
Som det sidste vil jeg lige nævne at vi som vanligt er til stede ved Farmshow i 
Skive, den 18.juni 2016.  
I år byder vi gæsterne indenfor i teltet til dialog om fødevarer. Og der kom-
mer også lidt god mad på bordet.  

Sommerudflugten i år er torsdag den 30. juni 2016, hvor turen går mod Har-
boøre, mere herom andet steds i bladet. 
 
Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommer. 
 
Formand 
Anette Klausen 
 

Familielandbruget MIDT-Jylland på facebook 
 
Meget foregår i dag på de sociale medier, og vi er i gang med at opbygge en 
Facebook side, som supplement til hjemmesiden.  
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Generalforsamling 2016 

Den 29. marts 2016, afholdt Familielandbruget MIDT-Jylland 

ordinær generalforsamling. 

Formanden, Niels Kragh, bød velkommen 

til de 26 fremmødte, herunder gæsterne, 

Jan Winther, direktør for LMO og Nis 

Hjorth, formand for LMO. 

Jan Winther gennemgik indledningsvis ho-

vedposter fra LMO’s årsrapport og udtryk-

te betydelig tilfredshed med organisatio-

nens samlede resultat på godt 5.8 mio. kr. 

Til GF, blev Flemming Kristensen valgt 

som ordstyrer. 

Sekretæren gennemgik årsrapporten, der 

fremviste en resultatforbedring på 193.000 kr. 

Formanden fremlagde herefter beretningen, herunder ses den pressemedde-

lelse med uddrag af beretningen, der  senere blev udsendt: 

Pressemeddelelse 

Vi tror på fremtiden og det gode liv på landet 

Vi skal vise, at vi tror på fremtiden for landbruget. Vi skal vise, at vi tror på et 

godt liv på landet og vi skal vise, at vi tror på Familielandbruget. Sådan indledte 

formand Niels Kragh sin beretning på Familielandbrugets MIDT-Jyllands gene-

ralforsamling, der traditionen tro blev afholdt på Asmildkloster Landbrugsskole. 

Vi oplever desværre, at det sunde og fornuftige liv, som vi på landet er tilfreds 

med, ind i mellem bliver set ned på. Vi oplever, at det gode ikke er godt nok. 

Landbrugspakken er et skridt den rigtige vej. Nu kan vi avle ordentlig foder 
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herhjemme, uden at være nødsaget til at hente det hjem fra andre lande. Men 

noget gik helt galt med landbrugspakken. Vi må erkende, at ikke alle synes 

godt om dansk landbrug og ind i mellem kan man som landmand føle sig som 

jaget vildt. Jeg håber inderligt, at der snart falder ro på Christiansborg. En 

gang i mellem opfører nogle politikere sig som om, de deltog i et reality pro-

gram på TV3, hvor det alene drejer sig om at få omtale. 

Niels Kragh beklagede de lave priser på landbrugsprodukter og efterlyste en 

større indsats fra vore store andelsselskaber 

Men vi skal også se fremad, fortsatte Niels Kragh. Især glædende han sig over 

den store tilgang til landbrugsuddannelsen. Der er i øjeblikket en utrolig vilje 

til, blandt unge, at VILLE landbruget. Vi har alle været unge og haft ungdom-

mens gå på mod. Vi har alle en forpligtelse til at vise vilje og være med til at 

skabe fremtiden for alle unge. Han erkendte at landbrugsskolerne har en svær 

opgave. Nogle unge vil eksempelvis gerne 150 køer og andre vil 500 – hvordan 

skal man rådgive? 
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Formanden opfordrede til større solidaritet fra pengeinstitutter og kreditfor-

eninger og efterlyste løsninger, der kunne bringe landbrugserhvervet videre. 

Niels Kragh kunne berette om en positiv besøgsrunde til de midtjyske borgme-

stre, hvor der blev udvist stor imødekommenhed og forståelse for landbrugets 

vanskelige situation. Der blev udtrykt betydelig respekt for, at landbruget er en 

vigtig del af livet på landet -  ikke mindst når det gælder landkommunerne. 

Formanden overraskede forsamlingen med at meddele, at han ønskede at stop-

pe som formand, men gerne ville forsætte det spændende arbejde i bestyrelsen. 

Familielandbruget MIDT-Jylland måtte således vælge nye formand. Det blev den 

55-årige Anette Klausen, Karup. Anette Klausen er mælkeproducent og har i 

mange år deltaget i organisatorisk arbejde, senest som næstformand i forenin-

gen. 

Som der fremgår af ovenstående pressemeddelelse, blev Anette Klausen valgt 

som ny formand. 

Som følge af det, valgtes i stedet, for det resterende år af hendes valgperiode, 

Ole Wistrup. 

Da Jens Stengaard Nielsen ønskede at udtræde af bestyrelsen, blev Niels 

Kragh valgt i stedet. 

Der var genvalg til: Ole E. Pedersen, Henrik 

Nielsen og Flemming Dollerup. 

Ved den efterfølgende konstituering, blev Hen-

rik Nielsen ny næstformand. 

Som suppleanter blev genvalgt: Henning Las-

sen og Søren Vestergaard. 

Som kritiske revisorer blev genvalgt: Henning 

Lassen og  Søren Vestergaard. 

Til deltidsudvalget blev følgende genvalgt:  

Lone Rosenkvist-Jensen, Søren Vestergaard,  

Ole Wistrup 
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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 

Flemming Kristensen, Kurt Mølgaard Larsen og Flemming Dollerup.  

Nyvalgt blev Jens Stengaard Nielsen. 

Den afgående formand takkede bestyrelsen for godt samarbejde og ønskede 

den nye formand tillykke med valget medfølgende gode råd i det fremtidige 

arbejde og rettede sluttelig en tak til Jens Steengaard Nielsen for engageret 

arbejde i bestyrelsen for Familielandbruget MIDT-Jylland.  
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”Den salme kunne far godt lide. 

Vores elskede og dybt respekterede far, der havde en grundholdning, som 

han selv efterlevede og aldrig fraveg. En far, der om nogen repræsenterede 

den oplyste bondekultur og engagerede sig dybt i det omgivende forenings og 

samfundsliv. 

Jeg har altid været, og er stadig stolt af vores far. Det tror jeg også alle mine 

søskende er.” 

Jeg skriver dette, fordi min gamle far, Johannes Karl Kristensen, døde den 

18.02.2016, efter et godt langt bondeliv 87,5 år gammel.  

Så nu har Familielandbruget et aktivt medlem mindre, når jeg nævner det er 

det fordi han blev begravet fredag den 26.02.16. Netop den dag det første 

deltids årsmøde, efter den nye struktur hvor formandsskabet i L&F ´s primær-

bestyrelse skulle stå for mødet, skulle holdes. Desuden skulle vi også vælge en 

deltids repræsentant til primærbestyrelsen for L&F. 

Det var meningen at jeg og Flemming Dollerup skulle deltage for FLMJ; men 

som det fremgår af ovenstående, kunne jeg ikke deltage. Vi havde på forhånd 

besluttet at vi fra FLMJ ville stemme på Klaus Høeg fra LandboForeningen 

Midtjylland.  

Vi fik valgt Klaus Høeg og med ham har vi virkelig fået valgt en ildsjæl, der 

helt og holdent vil deltid – afbalanceret i harmoni med heltid og dansk land-

brug som helhed. 

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, 

som jeg nu min egen må kalde. 

Du gav mig et dagværk og brød til mit bord. 

Her lever jeg trygt på dit mægtige ord, 

der taler til mig som til alle. 

Her bygtes mit bo, 

her nyder jeg ro 

og kan dig med glæde påkalde. 

Deltid 
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Klaus Høeg har allerede afholdt nedenstående deltids regionsmøde. 

Deltids-Udvalgsformænd(m.fl.) i Region Midtjylland! 

”KAFFEMØDE” 

 
 Onsdag den 27. april kl. 1800 i LMO-Huset Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. 

Hermed en lille reminder med dagsorden til ovennævnte møde (kom gerne med input, 

hvis I har forslag til flere punkter til dagsordenen). Vi bliver 12 mand, og alle foreninger-

ne i hele Region Midtjylland er repræsenteret: 

1.  Velkomst & Spisning (Sandwichburgers øl/vand) og uformel snak. 

2. Siden sidst - med orientering fra diverse møder 

(primærbestyrelsesmødemøde i Vrå med titlen: "hvad skal vi bruge 

landet til?", møde om landbrugspakken med Professor Jørgen E Ole-

sen, møde med Lars Hvidtfeldt og Flemming Nør). 

3. Drøftelse/tilbagemelding på facebook- og mailgruppen. 

4. Gruppearbejde (to eller tre grupper). 

 - Hvilke emner skal vi prioritere, dels på den korte bane og dels på lidt 

 længere sigt? 

- Hvordan skaber vi de nødvendige alliancer, så vi opnår resultater, og 

ikke ender med kun at lave "symbolpolitik"?  

5. Plenum – Prioritering af hvilke to til tre emner/ områder, der er de vig-

tigste, dels på den korte bane - dels på den lange bane?      

6.  Kaffe & kage og forsat drøftelse. 

7. Eventuelt. 

8.  Afrunding og tak for i aften. 

På gensyn og mange hilsner 

Klaus Høeg  
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Vi havde et fantastisk godt møde, med gode konstruktive diskussioner; 

men vi repræsenterer mange forskellige interesser, så helt nemt er det ikke 

at finde den røde fælles tråd. Der blev dog udvalgt følgende mærkesager: 

 

Ad 4. Punkt 1 og 5:        

Vi droppede gruppearbejdet og holdt os til en plenumdiskussion om priorite-

ring af emner. Dette gav anledning til en længere drøftelse, som udmøntede 

sig i følgende 6 (ikke i rækkefølge) prioriterede emner: 

Afskaffelse af 2/3 afgrøde reglen. 

Arbejde for, at man fra Skats side altid opnår en samlet vurdering af virk-

somheden. 

Dagpenge - og efterlønsregler. 

Bagatelgrænser, herunder slagtepræmier, ungdyr, sprøjtesyn, osv. osv. 

Landdistriktspolitik, herunder lempelse af planloven. 

Gøre naturpleje til en attraktiv erhvervsgren for både store og små land- 

brug!   

Det vil Klaus så arbejde videre med. 

Vil man efterleve ægte bondekultur, skal man vel leve helt og holdent af og 

i harmoni med naturen. Som deltidslandmand indfrier man ikke dette, fordi 

man har valgt at leve af noget andet end landbruget. 

Jeg er derfor heller ikke en rigtig bonde; men en landboer, der forsøger at 

fastholde noget Bonde livsstil. Jeg vil gerne medvirke til, at så mange som 

muligt får lyst og mulighed for at leve som heltids bønder.  

Der udover tror jeg, det er et samfundsproblem at sikre at så mange som 

muligt får lyst til at leve som landboere/ deltidsbønder, altså Ikke L&F, men 

regeringen.” Det er bare min mening” 

 

Ellers blev det langt om længe forår    
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Vi pløjed og vi så'de 

vor sæd i sorten jord, Og vi fik sat kartofler. 

 

Flemming Kristensen  

Rønge 

Svar på spørgsmål om tilskudsordninger 

Som opfølgning på emner fra ovenstående ”Kaffemøde”, har Klaus Høeg rettet 

henvendelse til L&F, herunder gengives spørgsmål og svar: 

Første del besvares af Mette Trudsø Kruse, fra afdelingen der tager sig af EU, 

Miljø & Energi. 

- Hvordan fordeles disse tilskudsmidler, og hvem sidder og vurderer de enkelte 
projekter? 
 
Det er et krav fra EU, at der skal foretages en såkaldt ”aktiv prioritering” af til-
skudsmidlerne, så styrelsen laver en prioriteringsmodel, som sendes i høring i 
det såkaldte landdistriktsudvalg (hvor bl.a. Niels og jeg sidder) inden ordningen 
åbner. Det er den prioriteringsmodel, der ”bestemmer” hvem, der får tilskud. 
Vi nærstuderer altid prioriteringsmodellerne og sender høringssvar om den. Vi 
arbejder aktivt for prioriteringsmodeller, der ikke udelukkende favoriserer sto-
re/større bedrifter. 
 
Der står i EU’s landdistriktsforordning at formålet er at sikre ligebehandling af 
ansøgerne, bedre udnyttelse af de finansielle midler og målretning af foran-
staltninger i overensstemmelse med EU-prioriteterne for udvikling af landdi-
strikterne. I rigtig mange af prioriteringsmodellerne er omkostningseffektivitet 
en væsentlig parameter. 
 

- Skal projektet have en vis størrelse for overhovedet at komme i betragtning? 
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Vi har hele tiden fokus på, at der er teknologier at søge for bedrifter af enhver 
størrelse. På de fleste miljøteknologiordninger er minimumsgrænsen 300.000 
kr., men på fx økologisk investeringsstøtte og på kommende miljøteknologi-
ordning (den del der har med energireduktion at gøre) er grænsen 100.000 
kr. (Med 40% tilskud betyder det altså tilskud på 40.000 kr. og egenfinansie-
ring på 60.000 kr.) 
 
Derudover er der krav til bedriften om at der skal være et arbejdskraftbehov 
på mindst 830 timer. Vi arbejder for at 830 timers kravet først skal opfyldes, 
når tilskuddet skal udbetales og ikke når der skal søges. 830 timer svarer ca. 
til en deltidsstilling. Vi arbejder også for at økologiske bedrifters arbejdskraft-
behov, der i en lang række tilfælde er større, også beregnes ud fra andre nor-
mer end konventionelle bedrifter. 
 
Det giver mening, at der er en minimumsgrænse (der skal være en balance 
mellem tilskuddets størrelse og omkostningerne ved at søge om tilskud) men 
det er en individuel vurdering på hver enkelt ordning, hvor den ligger bedst.  
 
-  Er der overhovedet nogen mulighed for, at nogle af disse midler kunne øre-
mærkes til mindre projekter, så de mindre brug og deltidsfolket også kunne 
tilgodeses? 
 
Det er svært at øremærke udelukkende efter størrelsen, men vi arbejder som 
nævnt for at prioriteringsmodellerne ikke kun favoriserer store/større be-
drifter. 
 
- Hvis svaret er “ja” til ovenstående spørgsmål (altså, at der er muligheder) – 
hvordan skal sagen så angribes?  
 
Vi har som nævnt fortsat fokus på problemstillingen, og vi hører gerne fra dig 
ang. konkrete forslag eller refleksioner over prioritering på kommende ord-
ninger. Lige nu er miljøteknologiordningen til kvæg, svin og gartnerier, der 
åbner 1/7 fx i høring. Her kan søges tilskud på 40% til teknologier, der reduce-
rer ammoniak, energiforbrug eller pesticid- og næringsstoffer (sidstnævnte 
for gartnerier). Her er minimumsgrænsen 100.000 kr. for projekter vedr. re-
duktion af energi- og pesticidforbrug og 300.000 kr. for øvrige projekter. 
Tilskud til miljøteknologi kan eksempelvis være installation af LED-lys i stalden 
eller overdækning af gyllebeholder m.v.  
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Spørgsmålet om dagpenge og efterløn besvares af Charlotte Drachmann 
Jørgensen fra afdelingen for Erhvervspolitik (uddannelse &  arbejdsmarkeds-
politik) - hun benytter lejligheden til at præsentere sig selv.  
 
Jeg sidder med uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik i L&F, herunder med 
samspillet mellem selvstændige og offentlige ydelser, særligt dagpenge og 
efterløn.  
  
Særligt dagpenge for selvstændige er et område som vi – i samarbejde med 
SEGES har fuldt fokus på i den kommen tid. Vi vil bl.a. inden sommerferien 
indsende et skriftligt indspil til den arbejdsgruppe under beskæftigelsesmini-
steriet, der i 2017 skal komme med anbefalinger til et nyt dagspengesystem. 
 
Lige nu har vi særlig fokus på tre barrierer i det nuværende dagpengesystem:  

Dagpengebegrænsningen på 78 uger: L&F foreslår at dagpengebegrænsnin-

gen ophæves, og man kan få dagpenge i 2 år, hvis man har haft deltids-

landbrug i 12 mdr. forud for ledighed. 

Overgang fra landbrug som hovedbeskæftigelse til landbrug som bibeskæfti-

gelse ved påbegyndelse af lønarbejde (Landbruget har tidligere været 

hovedbeskæftigelse): L&F foreslår, at arbejde i landbruget skal tælle med 

til beskæftigelseskravet og indtægt fra lønarbejde skal indgå ved bereg-

ning af dagpengesatsen.  

Arbejde halv tid som lønmodtager og halv tid som landmand (Landbruget har 

aldrig været hovedbeskæftigelse): L&F foreslår, at arbejde i landbruget 

skal tælle med til beskæftigelseskravet og indtægt fra landbruget skal 

tælle med til beregning af dagpengesatsen. 

Jeg sidder også med i et ”Fællesudvalg for selvstændige og medarbejdende 
ægtefæller” - sammen med Virksomme Kvinder, Håndværksrådet og De 
Samvirkende Købmænd, hvor vi beskæftiger os bredt med arbejdsmarkeds-, 
social- og skattelovgivning af betydning for mindre selvstændige erhvervsdri-
vende og medarbejdende ægtefæller.  
Inger Skamris er L & F’s faste repræsentant i udvalget.  
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Asmildkloster Landbrugsskole i rivende udvikling 

 

Asmildkloster Landbrugsskole har eksisteret siden 1908 og vil gøre det i 
mange år fremover. Det er en skole med stor vækst. I 2010 var der 135 årsele-
ver. I 2016 forventes 235 årselever. En vækst på ikke mindre end 74 % over 6 
år.  

 

Etablering af EUX-Landbrug 

Væksten skyldes en stigning på alle uddannelsesforløb, men specielt etablerin-
gen af EUX-Landbrugs uddannelsen har været en kæmpe succes.  

Uddannelsen henvender sig til unge, som har interesse for landbruget og som 
samtidig ønsker, at sikre sig muligheden for at læse videre på en videregående 
uddannelse. Uddannelsen til AGRO-student tager godt 4 år.  

Undervisning i landbrugsfagene foregår på Asmildkloster Landbrugsskole og 
undervisningen i de gymnasiale fag foregår på Viborg Gymnasium og HF. 
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Udvidelse af Asmild-
kloster 

Væksten i elevtal 
gør, at Asmildkloster 
er i gang med den 
største udvidelse i 
skolens mere end 
100 årige lange hi-
storie.  

Der bygges 4.400 
m2, som står klar 
primo 2017. Det nye byggeri indeholder bl.a. 70 nye værelser, undervisnings-
lokaler, administration og lærerkontorer. Endvidere etableres yderligere en 
idrætshal, fitness- og aktivitetsområder. 

Etableringen af de yderligere værelser er nødvendig, da elever fra Asmild-
kloster her i foråret har boet på blandt andet Gymnastik- og Idrætshøjskolen 
samt Golf Hotel.  
For at gøre plads til det nye byggeri er den tidligere Vestfløj nedrevet. Det var 
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et byggeri, som var nedslidt og ikke længere opfyldte de krav, som nutidens 
unge mennesker har.  

Imagekampagne for dansk landbrug 

Dansk landbrug har i 2016 fået megen omtale i medierne. Desværre har det 
meste været negativt. På Asmildkloster vil vi gerne medvirke til at skabe et 
godt image for dansk landbrug. Derfor arbejder vi på flere spændende image-
projekter.  
Asmildkloster Landbrugsskole arrangerer for første gang en SommerCamp i 
uge 26, for unge mellem 11 og 15 år. I løbet af de 4 dage vil de unge få mulig-
hed for at opleve dansk landbrug fra sin bedste side.  

Et andet initiativ er, at Asmildkloster i samarbejde med DLF Trifolium  og 
Familielandbruget MIDT-Jylland, har lavet Danmarks største blomstermark 
på 12.000 m2, på et areal ved siden af Asmildkloster og lige op af en af de sto-
re indfaldsveje til Viborg. Byens borgere vil få noget smukt at kigge på og mu-
lighed for at plukke en gratis buket blomster.  

Lars Mogensen 
Souschef 
Asmildkloster Landbrugsskole 

 
 

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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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 Familie-

landbruget MIDT-Jylland inden, hen-

holdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver be-

handlet på bestyrelsesmøde umiddel-

bart 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 bestyrel-

se eller ved foreningens 

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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Turen går til Harboøre 

Familielandbruget MIDT-Jyllands 
Sommerudflugt, torsdag den 30. juni 2016 

  
Turen går i år mod Harboøre. 
 
Afgang: 6.45 fra Asmildklostervej 11, 8800 Viborg  
Opsamling: 7.15 fra Ågades P-plads i Skive  
Opsamling: 7.30 fra Sjørup, P-plads ved brugsen  
  
     CHEMINOVA. 

 
 
9.30   ankommer vi til Cheminova, hvor vi bliver budt velkommen.  
Cheminova serverer kaffe og boller, mens vi får en præsentation af 
virksomheden, før rundvisningen. 
  
Sikkerhedsregler. 
Cheminovas sikkerhedsregler siger, at man ved besøg på fabriksområ-
det skal have flade, lukkede sko på - sandaler og stiletter er forbudt.  
Øvrigt sikkerhedsudstyr udleveres før rundturen. Der gøres op-
mærksom på at en stor del af rundturen foregår udendørs, så man 
bør tage hensyn til vejret ved valg af evt. overtøj. 
  
Derefter kører vi mod Flamingo 
Naturpark i Vemb,  hvor vi spiser 
medbragt frokost, mens der vil bli-
ve fortalt om parken, derefter mu-
lighed for at nyde den spændende 
park. 
  
Eftermiddagskaffe med hjemme-
bag. 
  
18.00 Aftensmad på Borbjerg Mølle Kro.  
  
Prisen er 475 kr.  Beløbet dækker bus, entre, aftensmad. 
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Tilmelding senest den 20. juni, gerne før, til: 
  
Inger: 2637 8021 Kaj: 4054 5625 Ketty: 4025 3098  
Anette: 2395 9432 Gudrun: 2615 0148 
  

Alle er velkommen. 
Familielandbruget MIDT-Jylland, Haveudvalget og 

Seniorklubben. 

Besøg på Hedeselskabet 

Den 8. februar havde foreningen arrangeret et besøg på He-

deselskabet i Viborg. 

Der var god tilslutning, omkring 30 fik en meget interessant 

gennemgang af selskabets historie, ikke mindst aktuel, da det 

i år er 150 år siden Hedeselskabet i marts 1866 stiftedes af en gruppe fremsy-

nede mænd, med Enrico Mylius Dalgas i spidsen. 

Vi så også det særdeles interessante 

museum, hvor historien om hedens 

opdyrkning, Hedeselskabets oprindeli-

ge formål, var godt beskrevet med 

plancher, modeller og gamle redska-

ber. Et meget spændende museum, 

som ikke er offentlig tilgængeligt, det 

kræver medlemskab af Hedeselskabet. 

I dag ejer Hedeselskabet en række 

virksomheder, som udvikler løsnin-

ger til klimatilpasning, miljø, energi 

og naturpleje.  

Bl.a. HedeDanmark og Orbicon. 
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Familielandbruget vil forbrugerdialogen 
 

Ved årets Farmshow vil Familielandbruget byde gæsterne ind i teltet til dia-
log om fødevarer. Og der kommer også lidt god mad på bordet.  
Familieudvalget understøtter dialogen. 

På Farmshow tager Familieudvalget – landbokvinderne - fat i forbrugerdialo-
gen med spørgsmålet: Hvad vil du vide om din mad? – de stiller sig til rådig-
hed med deres viden og erfaringer om fødevarer fra livet på landet. De fleste 
landbokvinder har arbejde uden for bedriften og fra deres arbejde har de er-
faring med hvordan deres kollegaer forholder sig til landbrugserhvervets gø-
ren og laden. Med de forudsætninger stiller landbokvinderne op til forbruger-
dialog på landbrugets vegne. Deres styrke er håndtering af fødevarer og de 
ved, hvad ordentlig og redelig kvalitet er.  

I forbrugerdialogen tager de ofte landmænd med og laver rollefordeling. 
Det giver en troværdig dialog og samtidig en livlig dialog, hvor landbokvinder-
ne understøtter dialogen.  

Det er med det sigte, at Familieudvalget har tilbudt at komme til Farmshow 
og give Familielandbruget en hånd med aktiviteter i deres telt. 

Landbokvinderne har deres køkkenvogn med, fordi den giver nogle mulig-
heder for lettere tilberedning, og fødevarehygiejnen kan gennemføres med 
en smiley. 

Der er tale om tilberedning på feltfod – den rette betegnelse er vel nærmest 
et gadekøkken. Landbokvinderne er friske på at komme og bakke op om for-
eningens aktivitet.  

Arbejdskraften er frivillig. Familieudvalget betaler transport af køkkenvogn 
og mandskab. Udgifter til råvarer ved aktiviteterne må producenterne og for-
eningen stå for.   

Landbokvindernes eneste betingelse for at komme er, at vi mener, de kan 
gøre nytte hos os. 

I Familielandbruget tager vi den slags udtalelser som en opfordring – derfor 
skal der lyde en opfordring herfra: Har du som producent lyst til at tage del i 
forbrugerdialogen og måske ovenikøbet har et produkt, du gerne vil vise til 
skue og smagning – så tøv ikke med at kontakte Niels Kragh, der koordinerer 
aktiviteterne. 
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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  

En kort beskrivelse af Landbokvinderne: 

Landbokvinderne har 4 nøgleområder i deres arbejde: 

 Fødevarekendskab 
Kost og ernæring 
Håndtering af fødevarer 
Forbrugervendt kontakt/bindeled 

Landbokvinderne præsenterer sig over for omverdenen med flg. beskrivelse: 

Vi er landbokvinder, der bor på landet og har nærkendskab til fødevarer 

Vi har et netværk af regionale udvalg 

Familieudvalget er en del af Landbrug & Fødevarer, som underudvalg af Fa-
milielandbrugssektionen. 

http://www.lf.dk/medlemstilbud
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Økonomi 

Økonomien i mink og andet landbrug for tiden. 

Hej alle derude. 

Jeg vil lige sige noget kort omkring økonomien i landbruget.  

Først vil jeg starte med min egen driftsgren, minkerne. 

De nok så gode tider vi havde fra 2010 til 13, samt noget af 15, er ovre.  

Vi fik et godt fald i prisen til vores september auktion, fra ca. 410 kr. på juni 

auktionen, til 200 kr. i snit på september auktionen -  så det var lige en reduk-

tion på 50 procent, det er da til at mærke.  

Her til april auktionen har vi solgt til 250 kr. i snit, så vi er på vej op igen 

håber jeg, for vi skal op på ca. 300 kr. pr skind for at der bliver et lille over-

skud.  

De andre grene af landbruget har også nogle meget store udfordringer i 

henhold til pris på deres varer, jeg læste lige at Arla satte mælkeprisen ned 

igen, det er en smule træls læsning, da det ikke gør udfordringerne mindre 

for kvægbrugerne.  

Mælkekvoterne skulle nok ikke have været givet fri, da det ligesom holde 

prisen oppe fordi at der var mindre mælk på markedet end der blev forbrugt. 

Nu er det vendt så der er rigelig med mælk, så derfor de vigende priser. De 

danske mælkeproducenter er særlig hårdt ramt, da de jo har noget støre om-

kostninger end deres kollegaer i de andre lande. 

Jeg har sagt det før, det kan vel ikke blive ringere, for så er da der slet ikke 

basis for en mælkeproduktion i Danmark.  

Økologerne får deres varer betalt godt, men det kan vi jo ikke være alle 

sammen, for så går prisen jo også ned her, da der vil blive mere end der 

efterspørges, så vi kan vist godt sige uden at overdrive, at det er en smule op 

ad bakke. Svineprisen fik et lille nøk op nu her hvor grill sæsonen startede, 

men det er ikke helt nok de har også brug for en bedre notering for at få det 

til at køre.  
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Hvad angår marken er det lidt spændende om de nye gødningsnormer giver 

et plus eller det giver for meget korn på markedet, så det forbliver i et lavere 

prisleje, men det må tiden jo vise.  

Nu vil jeg slutte om-

kring økonomien, da 

det ikke er så sjovt at 

skrive om i tiden, 

men vi må håbe der 

er lys for enden af 

tunnelen, da det er 

meget svagt lige nu.  

I øjeblikket er der 

travlt med at passe 

mink, da de har hval-

pe, som skal ses til.  

Så har bestyrelsen 

fået mig overtalt til at 

åbne dørene for jer 

medlemmer, det bli-

ver allerførst i august, 

da det var der det 

passede mig bedst.  

Så jeg håber at der er 

mange, der har lyst til 

at se, hvad jeg går og roder med.  

Nå det var nok det jeg kunne vride ud af mit hoved for denne gang -  god som-

mer og på gensyn. 

Med venlig hilsen  

Henrik Nielsen 
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”LivSalling” 

Det økologiske landbrug som 

drivkraft i lokal udvikling 

Produktionshøjskolen Marienlyst i Skive har i samarbejde med en række ak-

tører fået bevilget støtte fra VILLUMFONDEN og VELUX fonden til et 5 årigt 

udviklingsprojekt i Østsalling. Det samlede støttebeløb udgør 4.825.000 kr. 

Projektet hedder LivSalling, fordi det gerne skulle give endnu mere liv i Salling 

området. 

Projektets formål er at demonstrere mulighederne for bæredygtigt mindre 

økologiske landbrug med henblik på at tiltrække nye landbrugere til området, 

således at der kan etableres en klynge af op til 20 mindre landbrug i Østsalling. 

Ved at udvikle en lokal klynge af nye landbrug er det forventningen, at der vil 

blive skabt en dynamik omkring økologisk landbrug og bosætning i lokalområ-

det, der vil give positive konsekvenser på natur og befolkningsudvikling. 

Østsalling er valgt som udviklingsområde, fordi det er tæt på det økologiske 

Thise mejeri, og fordi området besidder både befolkningsmæssige og natur-

mæssige kvaliteter, der kan gøre det attraktivt at flytte til og drive landbrug. 

Produktionshøjskolen Marienlyst har i 27 år været aktivt involveret i uddannel-

se af unge, og har værksteder, der omfatter økologisk jordbrug samt café og 

køkken.  Produktionshøjskolen har valgt at gå aktivt ind i projektet for at styrke 

udviklingen af lokale arbejdspladser indenfor økologi og fødevarer. 

Tidsplan 

Projektets første fase er en dokumentation af driftsøkonomi af mindre økologi-

ske bedrifter med konkret udgangspunkt i eksisterende malkebrug i størrelsen 

40-50 ha. 

På baggrund af dokumenteret driftsøkonomi er det hensigten, at der skal er-
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hverves 1-2 demonstrationsbrug, hvor der etableres en daglig drift, som kan 

stå som forbillede for kommende etableringer af nye landbrug i området. 

Med henblik på at holde etableringsomkostningerne nede for de nye landbru-

gere vil der blive etableret en jordfond, som kan foretage jordinvesteringer. 

I løbet af projektets forløb er det forventningen, at nye landbrugere vil etable-

re sig lokalt og blive en del af en bosætningsklynge, hvor der både vil være et 

stærkt fagligt, arbejdsmæssigt og socialt fællesskab. 

Langsigtede mål i projektet: 

Det helt overordnede formål med projektet er at vise nye veje til, hvordan vi i 

Danmark udnytter vores jordressourcer bedst muligt  samtidig med, at vi giver 

liv i landdistrikterne og værner om naturen. Igennem LivSalling projektet er 

det målet at inspirere andre dele af landet til at gennemføre tilsvarende ud-

viklingsprojekter. 
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Projektets aktører: 

Inspiration til projektet er kommet igennem dialog med Poul Pedersen og Ing-

rid Arnborg, som driver et mindre økologisk malkebrug i Østsalling. 

Projektet er udviklet fra idé-fasen i samarbejde imellem Produktionshøjskolen 

Marienlyst og projektet ”Det samfundsnyttige landbrug”, som har base i Øko-

logisk Landsforening.  

Arbejdsgruppen omkring projektet 

består af: landbruger Ingrid Arnborg, 

økologikonsulent Thorkild Nissen, se-

niorforsker Aarhus universitet Mette 

Vaarst og Egon Noe, projektleder Lone 

Andreasen og forstander Sven Irgens-

Møller Produktionshøjskolen Marien-

lyst. 

Produktionshøjskolen Marienlyst er 
projektansvarlig. Projektleder er for-
stander Sven Irgens-Møller. 

 

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 
er almennyttige fonde, der støtter 
forskning, miljø, sociale og kulturelle projekter i ind- og udland. I 2015 uddelte 

de to fonde tilsammen over 800 mio. kr. til almennyttige formål. Begge fonde er 
stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer 
i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø 
ind i menneskers hverdag. 

     S
ven

 irg
en

s-M
ø

ller 
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Økologi 
I dag, 20. maj blev naturpakken præsenteret.  

Samtidig hørte vi her til morgen at danske mælke og svineproducenter i gen-

nemsnit må imødese et driftsunderskud på 120.000 kr. i 2016. Svineproducen-

ternes usikkerhed forværres desuden af usikkerheden om Englands tilknytning 

til EU.  

Som kommende nye baconeksportmarkeder blev nævnt Japan, Kina og Austra-

lien. 

LMO Økologi annoncererede i begyndelsen af maj en omlægningskampagne 

til økologi, som indeholder gratis omlægningstjek, sparring og uvildig rådgiv-

ning. 

Landbrug Nord meddelte 3. maj at Miljø- og Fødevareministeren afsætter 90 

mio. kr. til eksportfremme for økologiske produkter. For os økologer er det et 

fremskridt at danskerne i 2015 købte 12 % mere økologiske fødevarer end året 

før og økonomien for økologerne tegner generelt bedre i 2016 end for land-

bruget generelt. Faktisk kan den danske produktion ikke følge med efter-

spørgslen – især på grønsager og kød. 

I november 2015 udkom en 400 siders rapport om økologiens bidrag til sam-

fundsgoder. Den er skrevet af 70 forskere og 

eksperter og koordineret og redigeret af 

ICROFS, (Internationalt Center for Forskning i 

Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) på 

Foulum.  

Større økologer i Sønderjylland er blevet forpagtere af egne gårde for et pen-

sionsselskab, som har investeret i dem. For fondsmidler eksperimenteres der 

på disse gårde med afgrøder, sociale dimensioner og nye ejer former. 

Beslutningen om forlængelse af godkendelse af glyphosat (Roundup) i EU er 

udskudt yderligere i 1,5 måneder. 

Ole Wistrup 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHl4-ctPfMAhXC_iwKHZKkA5sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnaturerhverv.dk%2Ftvaergaaende%2Foekologi%2Fbaggrund-og-fakta-om-oekologi%2Foekologimaerker%2F&psig=AFQjCNElYKq1H
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Familielandbrugets Seniorklub i Skive 

Vi har siden vores start i 2007, haft en stadig stigning i antallet af medlem-

mer, det er noget vi er meget glade for, det viser at den ide vi dengang fik, var 

rigtig. Næste år kan vi så holde det første runde jubilæum, nemlig 10 år. 

10 år med så mange skønne oplevelser, både med foredrag, endags ture, Dan-

marks ture og udenlands ture.  

Vi har netop overstået vores årlige generalforsamling, hvor der mødte 60 

mennesker op, bestyrelsen blev genvalgt, så den er næsten identisk med dem 

der blev valgt tilbage i 2007, kun en enkelt er blevet udskiftet. 

Bestyrelsen består nu af formand Kristian Vestergaard, næstformand Bent Sø-

gaard, øvrige bestyrelsesmedlemmer Jørgen Futtrup, Lis Nielsen og Irma Kristen-

sen.  

De har i 2015 lavet et godt og alsidigt program, ud over div. foredrag og en-

dags ture, var vi på en 4 dages tur til Sydfyn og Ærø, og en 10 dages tur til 

Sydengland.  

Efter generalforsamlingen fortale og viste Ellen Sørensen billeder om hendes 

oplevelser fra en tur i et Ulands Projekt i Zambia, det var fantastisk og levende 

at høre om 

hvordan de 

greb et land-

brugsprojekt an.  

Siden 1. januar 

2015 og til vo-

res generalfor-

samling har der 

været en del 

der har rundet 

eller har haft 

guldbryllup, og 

det markerede 

vi denne aften ved at forære dem en god flaske vin.  
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I 2016 har vi allerede haft foredrag med tidligere sognepræst Jørgen Frost, 

hvor der mødte 57 op, og så har vi selvfølgelig også vores ugentlige Bowling 

hvor der også møder mange op.  

I april var vi med på Hanstholm Rejsers åbningstur, en tur helt ud over det 

sædvanlige.  

I juni tager vi til Mariager Saltcenter og Hvidsten Kro og med Familielandbru-

get MIDT-Jylland og Havebrugsudvalget på sommerudflugt til Cheminova og 

Flamingohaven. 

Og endelig til august tager så 30 på tur til Harzen. 

Karen Dalsgaard 
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Ny skarp digital profil med udvidet kundeservice  
 

  
FRØSALGET har i mere end 100 
år – helt nøjagtigt siden 1913 – 
serviceret dansk landbrug ved at 
informere om og levere markfrø 
af meget høj kvalitet. 

  

Frøsalget a.m.b.a der er ejet af en række landboforeninger, herunder dansk 
familielandbrug, har gennem det sidste års tid arbejdet med virksomhedens 
digitale forretning. 
  

”Vi har i bestyrelsen, med afsæt i vores kerne kompetencer inden Økologi og 
planteavl, fokuseret på hvordan vi kan udvikle forretningen, så vi servicerer vo-
res naturlige kundesegment, som jo er vores ejers egen medlemmer, med langt 
større produktsortiment end det vi er kendte for” udtaler bestyrelsesformand 
Johan Schmidt. 
  
Succes med frø på WEBShoppen: 
Frøsalget åbnede en ny WEBbutik med Økologiske-, Konventionelle frø og så-
sæd’s produkter. Som noget helt nyt valgte man at offentliggøre alle priser også 
på frø og såsæd, hvilket ikke er normalt for branchen. 
”Det har kunderne taget rigtig godt imod, da vi fra dag 1 har modtaget rigtig 
mange ordrer på frø, i det hele taget har kunderne taget godt i mod vores nye 
webshop” udtaler direktør Vagn Christensen. 
  

 Produktsortiment hos Frøsalget udvides i øjeblikket kraftigt, for at betjene 
vores naturlige kundekreds bedst muligt. Ved siden af heltids landmanden har 
Frøsalget også rigtig mange deltids- og hobbylandmænd, som er flittige brugere 
af webshoppen og hvor varesortimentet fremadrettet vil være tilrettet så denne 
gruppe vil finde shoppen rigtig interessant. 
  

Fokus Økologi: 
Siden 1998 har afsætningen til økologiske jordbrug udgjort en meget stor andel 
af vores totale afsætning af markfrø. Frøsalget er kendt for at være eksperter 
når det drejer sig om økologi. Salget af økologiske frø har de seneste år udgjort 
godt halvdelen af Frøsalgets omsætningen. Desuden har der været et stigende 
salg af andre økologiske nicheprodukter. 
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Nye Produkter: 
Som det seneste har vi udvidet produktsortimentet indenfor nedenstående 
områder: 
  

Kvæg (kalve, malkning, yverpleje, klovpleje, fodertilskud...) 

Hygiejne (stald, smittebeskyttelse, papir) 

Beklædning (handsker, støvler, fodtøj, kitler...) 

Veterinær (beklædning, desinfektion, mælkeprøver…) 

Kvæg (kalve, malkning, yverpleje, klovpleje, fodertilskud...) 

Gården og Marken (folie, ukrudtsbekæmpelse) 

Kvalitetsprodukter til fair pris. 
 
Der foretages en løbende udvikling af produktsortimentet, hvor der lægges 
vægt på at finde kvalitetsprodukter til en konkurrence dygtige priser og med 
hurtig levering. 
  
Vi vil opfordre dig til at besøge vores webshop nu og i den kommende tid for 
at finde og gerne købe nogle af vores produkter. Vi udvider løbende vort sorti-
ment og tager gerne imod dine forslag til produkter, som du synes vi skal have i 
butikken. 

Besøg www.frosalget.dk, eller ring til os på 75 38 17 44. 

http://www.frosalget.dk
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Indvielse af nyt vådområde i Kølsen enge 

I 1941 blev der indviet et landvindingsprojekt i Kølsen enge, hvor Skals å, på 

strækningen mellem Løgstør vejen og Hjarbæk fjord, blev rettet ud, der blev 

lavet et dige på sydsiden af åen og etableret en pumpestation. 

Men nu, nu er tiden en anden, nu skal der tilbageholdes kvælstof! 

Den 26. maj 2016, blev det nye projekt indviet, med deltagelse af flere 

hundrede interesserede. 

Ideen med projektet er, at der skal udledes mindre kvælstof til Hjarbæk 

fjord, ved at forsinke van-

det rejse mod fjorden.  

Projektet har været fire år 

undervejs, der er tildækket 

21 kilometer drængrøfter, 

åen er ført tilbage til sit løb 

før afvandingen, ved at ska-

be to nye slyng. En bæk er 

nedlagt, mens to bække er 

ført tilbage til deres gamle 

løb.  

Ved at gennembryde diget to steder, samt snævre åens løb, vil 40% af van-

det blive tvunget ud over engene, hvorved der skabes en lavvandet sø på ca. 

60 ha. Hele projektet omfatter 

ca. 245 ha. Det har kostet 27 

millioner, hvoraf størstedelen er 

gået til jordfordeling og erstat-

ninger. 

Kommunen har planlagt at 

etablere stier og broer, så bor-

gerne kan komme ud i området 

og nyde den nye ”natur”. 
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Dato Kl. Aktivitet 

15. juni 08.15 Heldagstur til Mariager Saltcenter og Hvidsten Kro 

18. juni 09.00 MidtWest Farmshow i Skive 

30. juni 06.45 Sommerudflugt - Turen går mod Harboøre 

15. - 18. aug.  Seniorklubbens Harzen rejse 

7. september 19.00 Besøg på Vranum Vin 

  Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland 
Anette Klausen (fmd.)  Åhusevej  52 

7470 karup 

9745 6170 

2395 9432 

klausen_cows@hotmail.com  

Henrik Nielsen (n. fmd.)  Evaslundvej 4, Østerbølle 

9620 Ålestrup  

2078 0153 

9865 8335 

henielsen1@hotmail.com  

Ole E. Pedersen  Møllebakken 18,  

8850 Bjerringbro  

8668 3267 

2388 4360 

oleep@post.tele.dk  

Niels Kragh Nørbækvej 15,  

8920 Randers NV. 

8645 4350 

2030 4043 

nielskragh@rejstrup.dk  

Kaj Skov Pedersen  Bækkegårdsvej 27,  

8800 Viborg  

8664 5622 

4054 5625 

kaj-skov@live.dk  

Flemming Kristensen  Slotsvej 19,  

8860 Ulstrup  

2120 8899 

8646 0280  

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  

Ole Wistrup  Kærbyvej 28, Nr. Rind 

8832 Skals 

8669 6245 ole.wistrup@gmail.com  

Flemming Dollerup Stensigvej 14, Kølsen,  

8831 Løgstrup  

2068 7296 fledo@stensegaard.dk  

Arrangementer 

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

mailto:klausen_cows@hotmail.com
mailto:henielsen1@hotmail.com
mailto:oleep@post.tele.dk
mailto:nielskragh@rejstrup.dk
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 

 


