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Nyt fra Formanden
Et nyt foreningsår er startet.

V

i havde en god aften til vores generalforsamling igen i
år, det var rart der mødte så
mange op og viste interesse for vores
forening, vi fik vendt en del ting og
valgt en bestyrelse, men i den forbindelse kunne vi se, at det er vanskeligt
at finde nogle der kunne afsætte tid
til bestyrelsesarbejde, det er dog vores fornemmelse at interessen stadig
er der for vores forening.
Vi måtte i år sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer, Flemming Kristensen og Ole Wistrup, der skal lyde en stor tak til dem begge for deres store arbejdsindsats for familielandbruget, det er en glæde for os
at de trods alt stadig gerne vil hjælpe til ved vore arrangementer.
Bestyrelsen blev konstitueret og så er det jo bare om at komme i gang
med arbejdet.
Vi bruger en del tid på at finde nye medlemmer og fastholde dem vi
har, synlighed er også en ting der arbejdes med.
Vi har en rigtig god Facebook side, som sammen med vores hjemmeside orienterer om hvilke arrangementer der laves,
vi håber at se rigtig mange af jer.
Der arbejdes i øjeblikket på en strategisk udvikling af Familielandbruget, hvor følgende punkter er blevet belyst.
•

Familielandbrugets muligheder og trusler.

•

Familielandbrugets ambitioner.
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•

Kernefokusområder i forhold til synlighed, resultater, indflydelse,
holdninger.

•

Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer.

•

Alliancedannelse - opnå politisk synergi og synliggørelse, også lokalt.

•

Fakta-/holdningsark - konkrete temaer til at synliggøre Familielandbrugets politik.

•

Implementering af politiske fokusområder ude i de lokale foreninger.

I den forbindelse kom man frem til følgende kampagneområder, der kan
være med til øge synligheden - en række udvalgte politiske emner, som
vi skal have ekstra fokus på er:
•

Natur og naturpleje

•

Generationsskifte

•

Landbrugsloven

•

Bindestalde

•

Omfordelingstøtte.

Som det sidste vil jeg lige nævne at vi som vanligt er stede ved Farmshow i Skive, den 17. juni 2017, hvor vi byder på kop kaffe og en snak.
Sommerudflugten i år er torsdag den 29. juni , hvor vi kører til
Alrø. Program for turen er i bladet.

Der planlægges et medlemsmøde på Bentas Cafeteria i Højslev tirsdag
den 24. oktober 2017, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, vi håber at
se rigtig mange af jer.

Herfra håbet om en rigtig god sommer til jer alle.
Anette Klausen
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Generalforsamling 2017
Livlig debat på generalforsamlingen i Familielandbruget MIDT-Jylland

F

ormanden Anette Klausen, anslog i sin første formandsberetning en positiv tone.

Således kunne formanden for Familielandbruget MIDT-Jylland i
sin formandsberetning glæde sig over de gode mælkepriser, om end vi på
det sidste har set et lille fald. Anette Klausen glædede sig også over, at
Familielandbruget er blevet en aktiv del af landbrugets evne og vilje til at
være gode til at passe på naturen og være aktive naturplejere.
I det hele taget skal vi som forening se nødvendigheden af at pleje de forskelligheder, der præger vor medlemskreds – store og små, økologer og
konventionelle, fuldtids og deltids.
På den positive liste kunne hun også fremhæve, at det var lykkedes at
beholde tilladelsen til bindestalde frem til 2027.
Mere betænkelig var formanden ved de store fondes begyndende opkøb
af landbrugsjord. Det er fint for den ældre generation, der skal afhænde,
men gør det sværere for de unge at komme i gang.
Det vedvarende fald i antallet af landbrug over det ganske land, rammer
også Familielandbruget MIDT-Jylland, som år for år må konstatere et mindre fald i antallet af medlemmer. Antallet et nu 216 aktive landbrugsmedlemmer og 116 interessemedlemmer.
Såvel formandens beretning, samt supplerende indlæg fra viceformand
Lone Andersen, Landbrug og Fødevarer medførte betydelig debat. Skønt
Familielandbruget har påvirket mange beslutninger i årets løb, blev der
fra forsamlingen efterspurgt større synlighed af Familielandbrugets indsats.
Lone Andersen tilkendegav, at der arbejdes hårdt på at fremme
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”pantebrevsmodellen”, der vurderes som et betydelig aktiv i at lette generationsskiftet i landbruget til glæde for både sælger og køber.
Familielandbruget MIDT-Jylland har de senere år kunnet fremvise stabilitet i foreningens drift, der senest er forbedret ved, at det tidligere rådgivningscenter i Skive nu er fuldt udlejet.
Årets overskud rundende netop 1 mio. kr., hvilket anses som særdeles
tilfredsstillede.

Ovenstående er den pressemeddelelse, der blev udsendt efter GF
Ved valget til bestyrelsen, blev Anette Klausen genvalgt som formand.
Der var genvalg til Inger Bach, Lone Rosenkvist-Jensen og Kaj Skov Pedersen, mens Flemming Kristensen og Ole Wistrup ikke ønskede genvalg.
Dette betyder at bestyrelsen er reduceret til 8 personer, men dette er ok,
da vedtægterne fastslår en bestyrelse på mindst 8 personer.
Som suppleanter blev Henning Lassen og Søren Vestergaard genvalgt.
De samme to blev genvalgt som kritiske revisorer.
Til deltidsudvalget, var der genvalg til Søren Vestergaard, Lone Rosenkvist-Jensen, Flemming Kristensen, Flemming Dollerup, Kurt Mølgaard
Larsen og Jens Stengaard Nielsen.
Ved konstitueringen blev Henrik Nielsen genvalgt som næstformand.
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Familielandbruget MIDT-Jylland
deltager også i år på MidtWest Farmshow i Skive, lørdag den 17. juni.
Du kan finde os på stand nummer 27, ved siden af Salling Grovvarer.

Et nyt tiltag i år.
Vi vil gerne se mange af vores medlemmer til Farmshow, derfor er der
fribilletter til medlemmer af Familielandbruget MIDT-Jylland!
Du finder billetten bagerst i bladet, den skal klippes ud og afleveres til
kontrolløren ved indgangen. Den giver gratis adgang for én person.

Men husk! - Ingen kopier, det skal være originalen, med din adresse på
bagsiden!
Husk så også at kigge ind på vores stand og få en snak, vi giver nok også en kop kaffe!
Du kan også deltage i en konkurrence om at vinde et gavekort på 500
kr. Du skal blot svare rigtigt på nogle spørgsmål.
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Farmshow 2016

Viborg Amts Indkøbsforening
Yder lån til
Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne.
Til køb af traktor og maskiner.
Max. lån per medlem 1.000.000

Rente på nye kontrakter fra 1. januar 2017 er 3,5%

Se betingelserne på vores Hjemmeside
Eller ring til
Kasserer Karen Carstens 87 28 25 74
Driftsleder Poul Pedersen 40 45 64 85
www.danskeindkobsforeninger.dk
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Deltid

F

redag, den 10. marts, var der deltidslandsmøde på Axelborg.
Foreningen var repræsenteret af Flemming Kristensen og Flemming
Dollerup.
Der var valg til posten som deltidsrepræsentant i Primærbestyrelsen i L&F.
Klaus Høeg blev genvalgt, denne gang for 2 år. Som suppleant blev valgt Jens
Simonsen.
Udover generel debat om deltids
forhold, var der mange gode faglige indslag, fra medarbejdere på
Axelborg.
Der blev orienteret om den aktuelle politiske status på deltidsområdet, om den nye husdyrlov, om
natur- og teknologitilskud, om
arbejdet med forskellige former
for digitalisering i landbruget, og
om L&F's store kamp for at forbedre deltidslandmænds stilling i dagpengesystemet.
Klaus Høeg, der har været i primærbestyrelsen i et år nu, har, når han har
været til Primærbestyrelsesmøder, til en mailgruppe af interesserede, sendt
"Highlights" fra møderne.
Det er om de ting, det har speciel interesse for deltidslandmænd.
Der var snak på mødet, om disse highlights nu også blev delt til de relevante
i foreningerne - det havde vi hidtil ikke gjort, det var nok en fejl, for de er
rigtig gode, og fortæller om det meget store arbejde der gøres i L&F.

Men vi har nu, tre gange, det seneste fra primærbestyrelsesmødet den 29.
maj, videresendt disse Highlights til de medlemmer, vi har mailadresse på.
Der er oprettet en mailgruppe til formålet, der er mulighed for at framelde
sig denne gruppe, men stadig modtage vores normale nyhedsmails.
Modtager du ikke nogen af vore nyhedsmails, men er interesseret, så send
venligst en mail til: admin@flmj.dk og opgiv din mailadresse, så kommer du
på listen.
Vi vil også gøre opmærksom på at der er oprettet en gruppe på Facebook,
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Danske Deltidslandmænd, det er en lukket gruppe, man skal bede om at blive
medlem.
På Facebook, søger man blot efter ”Danske Deltidslandmænd”, og beder om
at blive medlem.

Herunder gengives Klaus Høegs tilbageblik på deltidsmødet:
”Tak til alle jer, der deltog i halvårsmøde på Axelborg i fredags, og dermed også med stort engagement bidrog til, at gøre såvel netværksmødet som selve
deltidsmødet til en rigtig god oplevelse.
Tak for de mange gode inputs og ideer, som for mig er særdeles brugbare i mit
fremadrettede arbejde med deltidssegmentet.
Tak for den store opbakning, som jeg fik i form af genvalg til at skulle repræsentere deltidslandmændene i L&F’s primærbestyrelse. Jeg vil naturligvis forsætte mit tætte samarbejde med Lars Hvidtfeldt, og som jeg har forsøgt i det
første år på posten, at gøre mit bedste for blandt andet:
•
At synliggøre deltidssegmentet i tale og i skrift, sidstnævnte via indlæg i
diverse medier (forhåbentligt også i LandbrugsAvisen)
•
At repræsentere deltidslandmændenes synspunkter i relevante fora, herunder naturligvis områder relevant for deltidssegmentet i L&F’s fremadrettede arbejde.
•
At sikre væsentligt og bred information til baglandet, for derved forhåbentligt at fremme interessen for deltidsarbejdet i de enkelte foreninger.
•
At deltage i regions- og foreningsmøder rundt i landet, og dermed via
”Face to Face” kommunikation sikre ”up to date” information om, hvad
der rør sig lokalt.
•
At sikre og fremme deltidslandmændenes synspunkter i Landdistrikternes Fællesråd (hvis mit kandidatur bliver accepteret og godkendt - Jeg
afløser, som nogle måske ved, en af de ”tunge drenge” nemlig Sven Aage
Steenholdt, så vi har bestemt indtil nu, været repræsenteret i dette forum på bedste vis!)”
Note: Klaus Høeg blev valgt til Landdistrikternes Fællesråd, og har dermed
afløst Sven Aage Steenholt fra Familielandbruget.
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Nye ejendomsvurderinger:

Fakta om omkategorisering af landbrugsejendomme

L

andbrug & Fødevarer har i vores høringssvar til den nye ejendomsvurderingslov bedt Skatteministeriet uddybe reglerne for, hvornår
en landbrugsejendom kan blive omkategoriseret.
Skatteministeriet er i lovbehandlingen nu kommet de fremtidige regler nærmere, hvilket vi redegør for nedenfor.
Det skal dog bemærkes, at ens ejendomsvurdering er en vurdering. Man kan
derfor ikke med sikkerhed sige om en konkret ejendom vil blive vurderet på
den ene eller den anden måde, da der er tale en om en konkret vurdering.
Sådan er det i dag med de nuværende regler, og sådan vil det være med de
nye regler.
Hvem kan
risikere at
blive omkategoriseret?

Skatteministeriet nævner, at en ejendom, der består af nogle få hektar, og hvor al jord er bortforpagtet, kan det være en indikation af, at
beboelsesmomentet vejer tungest.
Det vil dog ikke stå alene, men vil indgå i en samlet vurdering, hvor fx
husdyr, driftsbygninger på ejendommen vil tale i den anden retning.

Hvor mange
ejendomme vil
blive omkategoriseret?

Som led i vurderingen pr. 1. september 2019 tager SKAT stilling til
kategoriseringen af de ejendomme, der under den hidtidige vurderingsordning blev vurderet som landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.
Dette kan efter Skatteministeriets vurdering medføre, at ”et antal”
ejendomme, der hidtil har været vurderet som landbrugsejendomme
m.v., fremover vil blive kategoriseret som beboelsesejendomme. Tilsvarende kan der være ”et antal” ejendomme, der skifter kategori fra
beboelse til landbrug.

Hvad kan man
være sikker på
fortsat at blive
vurderet som
landbrug?

Det som Skatteministeriet siger klart indikerer, at der er tale om
landbrug er, at der på ejendommen er jord i omdrift og/eller erhvervsmæssig husdyrproduktion.
Til landbrugsmæssig produktion hører også produktion i gartnerier,
planteskoler og frugtplantager.
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Efter gældende praksis er ejendomme med mink-, kyllinge- og ægproduktion i et vist omfang blevet anset for andet erhverv end landbrug,
uanset om der til ejendommen hører et jordtilliggende, der drives
landbrugsmæssigt. Hensigten er, at al erhvervsmæssig husdyrproduktion skal ligestilles.
Ved erhvervsmæssig husdyrproduktion forstås erhvervsmæssig produktion af de dyrearter, som i landbrugslovgivningen betegnes som
husdyr, dvs. kvæg, svin, fjerkræ, får, geder, heste, krondyr, strudse,
mink, ræve m.v. Opdræt af kæledyr som f.eks. hunde er ikke omfattet.
Formel landbrugspligt efter landbrugslovgivningen kan indgå som et
moment i bedømmelsen, men er ikke i sig selv afgørende for kategoriseringen af ejendommene. Det er heller ikke afgørende, om driften er
overskudsgivende.

Hvad sker der
hvis man bliver
omkategoriseret

Skatteministeriet vil skabe tryghed for ejendomsejerne ved overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem. Derfor indeholder lovforslaget en overgangsordning, således at en omkategoriseret ejendom fortsat kan vurderes i sin hidtidige kategori.
Med den nye vurderingslov foreslås derfor, at alle landbrugsejendomme, som ved lovs ikrafttræden bliver kategoriseret som ejerbolig, da
vil ejeren/ejerne have mulighed for at bibeholde vurderingen som
landbrugsejendom.
Tilsvarende vil ejere af ejendomme, som hidtil har været kategoriseret som ejerboliger, og som fremover skal kategoriseres som landbrugsejendom, kunne vælge, at ejendommen fortsat skal kategoriseres som en ejerbolig.
Når valget er truffet kan det ikke omgøres og gælder frem til ejerskifte. Overdragelse mellem ægtefæller skal efter forslaget ikke betragtes som ejerskifte.
Ved ejerskifte skal også forstås delsalg, dvs. når kun en del af en ejendom overdrages til en anden.
Hvis ejendommen ændrer anvendelse, således at den hverken under
den hidtidige eller den nye vurderingsordning vil kunne anses for en
landbrugsejendom, vil dette dog være omvurderingsgrund.

Listen er udarbejdet 24/5 2017, af erhvervspolitisk chef i L&F,
Morten Holm Østergaard.
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I

Medieundersøgelsen

december udgaven af Aktiv Familielandbrug, fortalte vi om en
”medieundersøgelse”, som skulle afdække, hvordan medlemmerne bruger Aktiv Familielandbrug og hjemmesiden www.flmj.dk, samt om medlemmerne ønsker at vi er tilstede på de ”Sociale medier” fremover.
Undersøgelsen skulle besvares ved at udfylde et spørgeskema på hjemmesiden.
Vi udsendte resultatet via et nyhedsbrev, som havde såkaldte ”Links”, som man
ved at trykke på, hoppede til hjemmesiden, hvor man så kunne se det detaljerede resultat.
Da ikke alle medlemmer har givet os deres mailadresse, og derfor ikke har set
nyhedsbrevet, gengives noget af det her:

”Desværre var der kun 24, som besvarede, det var vel som forventet, men om
vi så kan tage det som udtryk for at alle andre er godt tilfredse, ikke er på internettet, ikke har modtaget/læst nyhedsbreve eller Aktiv Familielandbrug, eller
blot er ligeglade, vides ikke!
Men tak til de medlemmer, der har deltaget i vores "Medie Undersøgelse" formålet var at finde ud af om der er tilfredshed med medlemsbladet Aktiv Familielandbrug, og om foreningen skal være tilstede på de såkaldte "Sociale medier" (Facebook o.l.).
Konklusionen er at bladet bliver læst, de fleste ville savne det, hvis det ikke længere udkom, men der er plads til forbedringer.
En tredjedel er på Facebook, de samme mener at foreningen også skal være det.
Hjemmesiden bliver også brugt, over en tredjedel besøger den mindst hver måned, den bliver overvejende opfattet som "middel", ingen mener at en Facebook
side kan erstatte hjemmesiden.
Nyhedsbrevet bliver læst, kun en enkelt læser det aldrig.
Bestyrelsen tager undersøgelsen til efterretning og arbejder videre på forbedringer,
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men vi er godt i gang med Facebook siden, den kan besøges her:
https://www.facebook.com/flmjdk/
Der er også fundet en vinder af de tre flasker vin, det blev:
Jens Børge Gaardsted i Lihme.
Vinderen har fået direkte besked.”

J

a, det var resultatet, de 24 besvarelser (og heri er bestyrelsens besvarelser ikke medregnet) lyder ikke af meget, men i forhold til tilsvarende undersøgelser er det vist ikke så ringe!

Mediebilledet er under stor forandring i disse år, folk bliver nærmest
”spammet” med informationer alle steder fra, LandbrugsAvisen, reklamer og
gratis tryksager i den gammeldags postkasse, og alt muligt fra nettet, nyhedsbreve, Facebook, Twitter, gratis aviser m.m. - dog vil vi se flere og flere nyhedsmedier kræve betaling for deres indhold, det er nødvendigt, da der bliver
færre og færre, som abonnerer på trykte aviser o.l. - journalister skal også have løn!
Alt dette betyder også at folk vænner sig til at få alt ”serveret”, uden at gøre
noget for det selv. De får nyhedsbreve i mailboksen; på Facebook o.l. får man
besked når der er nyt. Problemet er så, at med så mange ting, bliver det noget
overfladisk, man orker ikke at læse det hele, måske kun overskrifterne, ikke i
dybden.
Og det betyder for os:
En hjemmeside som vores, bliver i dag mest brugt som ”udstillingsvindue”, et
sted hvor folk går hen, når de søger informationer, eks. oplysninger om foreningen, kontaktmuligheder, aktivitetskalender m.v.
Derfor vil der ikke komme så mange dagsaktuelle ting her, de vil blive leveret
via vores nyhedsbreve og på vores Facebook side.
Her er det, for os, et problem at skelne mellem ting, folk får leveret direkte på
nyhedsbreve fra eks. L&F, SEGES o.l. og, hvis man er på Facebook eller Twitter,
fra forskellige, man ”følger” - derfor kan det ikke helt undgås at samme information kommer flere steder fra.
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Aktiv Familielandbrug kan i sagens natur ikke indeholde dagsaktuelle ting, da
det kun udkommer to gange om året, det vil blive brugt til mere generelle, ikke
dagsaktuelle ting, invitationer til sociale arrangementer, og omtaler og billeder
fra disse, indlæg fra bestyrelsesmedlemmer, annoncer m.v.
Som medlemmer, må I forvente at mere og mere kører over på Facebook, de
fleste bestyrelsesmedlemmer har i vinter været på kursus i Facebook, så alle
kan bidrage, det hele skal ikke hænge på en enkelt person.

Vil du se mere om, hvordan Facebook og Twitter
virker, så gå ind på vores
hjemmeside www.flmj.dk
- på forsiden, i højre side,
findes der felter med såkaldte ”Tweets”, fra Lone
Andersen og Karen Hækkerup.
Disse tweets opdateres
automatisk når det kommer nyt.
Klikker man på navnet,
ses personens fulde
Twitterside.
Der er ”links” til vores og
Martin Merrilds Facebook
sider, klik på dem og se
siderne.

Lone Andersen
tweets

Karen Hækkerup
tweets

Facebook
links

Med venlig hilsen
Flemming, redaktør og
webmaster.
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D

Kvæg
er er i øjeblikket meget fokus på halte køer, det er dårlig dyrevelfærd og betyder lavere mælkeproduktion. Derfor skal det være slut
med at acceptere halte køer.

Som mælkeproducenter er vi stolte af det, vi laver - den gode mælk og de gode produkter mælken bruges til. Vi passer på vores dyr, og vi holder af dem.
Men vi kan gøre det endnu bedre, vi har stadig for mange halte køer i vore løsdriftsstalde, mange af dem ender som taber køer, det er der ikke megen økonomi i, derfor er det at vi skal have endnu mere focus på klovsundhed, end vi allerede har. Men argumenterne for, hvorfor det er en god ide at holde køerne
godt gående står nærmest i kø

Heldigvis hænger det sådan sammen, at en ko, der har det godt, giver mere
mælk. Så det handler også om god produktionsøkonomi. Derfor giver det rigtig
god mening at få fuldstændig styr på klovsundheden i besætningen.
Samtidig er gode ben og klove en afgørende forudsætning for at nå et andet
strategisk mål, nemlig at reducere ko dødeligheden fra 4,9 pct, som den er i
dag, til 3,5 pct. Så der er noget at gå i gang med.
Det handler også om kvægbrugets image.
En anden ting som er meget vigtig for at få stærke dyr, er en tilstrækkelig
mængde råmælk til den nyfødte kalv, så hurtig efter fødslen som muligt, det er
ikke altid nok at lade kalven gå ved koen, og tro den nok selv skal sørge for at få
råmælk nok i tide. Råmælkens indhold af antistoffer reduceres med 3,5 pct. pr.
time efter kælvningen og, at indholdet af antistoffer falder markant fra første til
fjerde udmalkning. Derfor skal kalven have råmælk hurtigst muligt efter fødslen.
En hurtig indsats er også nødvendig, da kalvens evne til at optage råmælk nedsættes markant fire til seks timer efter fødslen.
Så husk nu, pas godt på de små, det betaler sig.
SEGES tilbyder fortsat et gratis besøg fra dyrlæge Betina Tvistholm til besætninger som ikke er i salmonella status 1. Der er fortsat 7,6 pct. af besætningerne, der har salmonella Dublin.
Kom nu ud af busken. Send bud og få hjælp til at lave en handlingsplan for at
komme fri af salmonella.
Det er ikke flovt at bede om hjælp, det betaler sig på den lange bane.
Anette Klausen.
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Beercycling er langt mere end en gimmick

N

ar Landbrug & Fødevarer indsamler urin og brygger øl, er det mere end underholdning og branding. Det handler om at italesætte
landbrugets evne til recirkulering og ressourceudnyttelse pa en
made, der giver genlyd.
Det er ikke det rene pjat, at Landbrug & Fødevarer i 2015 indsamlede ca.
50.000 liter urin pa Roskilde Festivalen. Urinen skulle bruges som gødning,
og nu
brygger
Nørrebro
Bryghus øl
af den
maltbyg,
der er blevet gødet
med urin
fra glade
festivalgæster.
Det er et
sjovt projekt, som far masser af omtale og opmærksomhed, men det er langt mere
end en gimmick.

Projektet er skabt for at vise fødevareklyngens evne og vilje til nytænkning og ideer om, hvad cirkulær økonomi og bæredygtighed er. Ikke kun i en
dansk kontekst – men ogsa i forhold til hele den store verden,
Brug for bæredygtig produktion
For i 2050 består verdens befolkning af ca. 9 mia. mennesker. Det stiller nogle
store spørgsmål, som hvad skal de 9 mia. leve af, og hvordan skal man håndtere
det affald, som 9 mia. mennesker producerer?
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Spørgsmål som fødevareklyngen kan og skal være med til at besvare, siger
adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup.
”I Danmark har vi formået at producere mere med færre ressourcer – altså en
bæredygtig produktion. Og fødevareklyngen har allerede i dag både fokus på
og viden om at udnytte restprodukter og affald. Det affald som de 9 mia. mennesker skaber, må ikke bare være affald. Det skal være en ressource. I fødevareklyngen handler cirkulær økonomi bl.a. om høj ressourceeffektivitet og recirkulering.”
Beercycling gør recirkulering forståelig
Når Landbrug & Fødevarer har kastet sig ind i Beercycling-projektet, er det
ifølge Karen Hækkerup bl.a. fordi Landbrug & Fødevarer arbejder på at skabe
rammerne for, hvordan fødevareklyngen kan arbejde endnu mere bæredygtigt
i fremtiden.
”Der er allerede mange steder i fødevareklyngen, hvor man arbejder bæredygtigt: Virksomheden Daka i Horsens fremstiller biodiesel af slagteriaffald.
Arla arbejder eksempelvis med fremstilling af højværdiprodukter på basis af
valle, som er et restprodukt fra produktionen af ost. Beercycling har den enorme mulighed, at man kan fortælle om cirkulær økonomi til den brede befolkning på en håndgribelig og sjov måde. Med Beercycling bliver recirkulering
nærværende og letforståeligt for alle. Det er en af de her sjældne kommunikationsmuligheder, man ikke må gå glip af,” siger Karen Hækkerup.
Ud over at urin fra festivalgæster er blevet til maltbyg, der bliver til øl, der
kommer tilbage til festivalgæsterne, så var projektet også til gavn for kloaksystem og rensningsanlæg i Roskilde, der i forvejen i festivalugen er belastet af
festival urin.
Man fik i stedet udnyttet potentialet i at anvende urinen, og fik næringsstofferne tilbage i kredsløbet.
I marts 2017 begyndte Nørrebro Bryghus brygningen af øllet, der bliver
af pilsner-typen. Øllen kommer til at hedde ’Pisner’, og i juli bliver den leveret tilbage til de danskere, som selv har leveret gødningen til den.
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E

Familielandbruget
t utrolig dejligt navn, der næsten fortæller alt.

Familielandbruget, bærer sit navn med rette. Kort sagt, det er for
hele familien, trivsel og velvære for alle.
Det er noget vi sætter pris på. Møder, ind imellem kursus, dyrskuer, årlig heldags/udflugt, foredrag, aftenture/udflugter til spændende emner, som f. eks
besøg, hos en vinavler, hvor der fremstilles vin af egne dyrkede druer. Spændende at høre om, og senere få serveret smagsprøver.
Besøg hos en minkavler, endda hos en af bestyrelsen. Mink er smukke dejlige
dyr, i mange farve variationer.
Man får helt lyst til at kramme dem. Men det går bare ikke. Selvom de er søde
at se på, er de bestemt ikke kæledyr.

Forskellige besøg og fremvisning på nogle af vore landbrug i familielandbruget, høre om forskellige driftsformer her, havebesøg / vandring, i vore dejlige
og alsidige haver, grillaftener rundt i regionen. Det er et lille udpluk af hvad
Familielandbruget også byder på.
Disse tilbud er selvfølgelig for hele familien, også børnene,
Efter vinter kommer vår. Nu er sommeren over os. Blomster og blomster, et
myldrende liv, farverigt og frodigt. Endnu har haverne ikke råbt på vand. Men
det er dog ved at være tørt i overfladen. At plante forårsblomster ud nu, er
ikke en nem opgave, hvis vi ikke snart får lidt byger. Havejorden er ved at være
tør i overfladen og der skal helst i øjeblikket være mulighed for at vande nyplantede blomster, hvis de skal have en chance for at gro.
Det kan jo hurtigt blive en halv dyr affære, hvis vi allerede nu skal til at vande
for at kunne plante ud af, hvad vi selv har sået og fremstillet til senere udplantning i haven. Men der er dog ved at falde byger, nogle steder.
Markerne rundt omkring står i fuldt flor. Rapsen knaldgul og duftende, et flot
syn på vore marker. Kornet der bølger og er allerede langt fremme i væksten.
Nyslået hø, der dufter fantastisk, græssende kvæg på marken.
Det er dansk landbrug , som vi kender og elsker, i vort dejlige Danmark.
Inger Bach, Haveudvalget
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Og så lige et par opskrifter

BLONDEKAGER
RØDEKRO KRINGLE

250 g melis
125 g mel

250 g margarine
125 g lys sirup
4 æg

150 g havregryn

75 g gær

Det hele æltes sammen,

2 spsk. melis

sættes på en bageplade

300 g smør

med en ske, i små toppe.

ca. 500 g mel

Flyder meget ud, bages

Det hele æltes sammen, gæren opløses i en

ved 225 grader, til de er

lille smule vand først.

gyldne.

Remonce af
300 g smør
2 kop melis
kardemomme
Mandelessens
Rulles ud og kommes i, og bages i, 3
lagkageforme. Gem en 1/4 af dejen og lav
strimler til at lægge som fletværk ovenpå
kringlerne. Drysses m. snittede mandler og
lidt melis. Stilles til hævning et lunt sted et par
timer . Bagetid ca. 15—20 min. Er fryseegnet.
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JORDBÆR MED CITRONSAFT
Til 4 personer
750 g friske små jordbær
saft af en halv citron

4 - 6 spsk. sukker
Jordbærrene deles en gang og vendes i en skål med sukker og citronsaft.
Herefter trækker de en times tid i køleskabet inden servering.
En frisk og liflig dessert, hvor citronsaften på forunderlig vis fremhæver

jordbærsmagen.
Dette er en italiensk opskrift - prøv den!

Indkøbsforeningen for
Salling og Fjends herreder
Låner ud til køb af traktorer og maskiner.
Udbetaling 25%, løbetid 5 år, fast rente 3,5% 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
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Søg legat til landbrugsuddannelsen!
Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts Husmandsskolefond) 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 bruges til ophold på en godkendt
landbrugsskole.

Ansøgningen indsendes til Familielandbruget 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 foreningens sekretær på brj@lmo.dk eller sendes til adressen, Ågade 8 A, 7800 Skive.

Yderligere oplysninger
ved foreningens bestyrelse eller ved foreningens
sekretær, Bent R. Jensen
brj@lmo.dk – tlf. 22 33
57 42.
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Familielandbruget MIDT-Jyllands
Sommerudflugt
torsdag den 29. juni 2017
Turen går mod Alrø.
Afgang:

07.00 Fra Mønsted Busser, Fuglevænget 22,
Mønsted, 8800 Viborg
Opsamling: 07.30 Fra Ågades P-plads i Skive
Opsamling: 08.00 Fra LMO, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.
09.45 Kaffe og rundstykker hos Morten Laursen, Århusvej
345, 8300 Odder, hvor vi skal høre om hans Naturafgræsning
med Stude.
Morten deltager herefter på turen, hvor han vil guide os.
12.00 ankommer vi
til Alrø, hvor vi skal
spise frokost, og hvor
maden i år er inkluderet i prisen.
Morten Korch har
boet og arbejdet på
Alrø i perioder, han
lod sig inspirere af
omgivelserne på øen
og gårde som Bakkegården og Møllegården.
Efter en tur rundt
på øen, kører vi mod
Ejer Bavnehøj, hvor
vi skal have eftermiddagskaffe med det
sædvanlige gode
hjemmebag, i det fri.
22

17.30 Aftensmad på Pejsegården i Brædstrup.

Ca. hjemkomst: 20.30 Viborg, 21.00 Skive, 21.30 Mønsted.
Prisen er 495 kr. Beløbet dækker bus, rundstykker, frokost,
aftensmad og gave.
Tilmelding senest den 20. juni, gerne før, til:
Inger
Gudrun

26 37 80 21
26 15 01 48

Kaj
Anette

40 54 56 25
23 95 94 32

Alle er velkommen.
Familielandbruget MIDT-Jylland, Haveudvalget
og Seniorklubben.
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H

Økonomi
ej alle, her følger lige en hilsen fra pelsavleren fra Ålestrup.

For tiden er der travlt med at se til unger på farmen. Det går sådan set godt, de trives og har det godt. Men der har bare været
for mange tomme tæver og for mange tæver, der ikke har kunnet passe deres
hvalpe, så de har mistet dem.
Så i forhold til sidste år mangler der ca. 450 hvalpe, det er lidt træls men sådan er det jo når man arbejder med dyr. det går ikke altid lige godt.
Grunden til det er nok at vi havde det noget koldt i slutningen af marts og
først i april, hvorved at tæverne var mere aktive, så gav jeg dem mere foder
med det resultat at der var nogle af dem som blev lige vel fede. Det giver så
problemer med fødsler, der bliver lidt for langtrukne, så de ikke kan overkomme at passe deres hvalpe.
Der har også været nogle hanner, der ikke har været gode nok til at parre og
måske ikke har haft så god sædkvalitet, hvilket kan komme fra at de måske har
været lidt for tykke, eller for tynde i januar, der hvor deres sæd bliver udviklet.
Der er mange ting som skal gå op i en højre enhed, så det er lige med at få
det til at falde i hak.

Økonomien er ved at blive lidt bedre rundt omkring i landbruget, der er en
fornuftig pris på mælken, ligeså på grise og minkene er også ved ar stabilisere
sig. Nu mangler det bare at vi får nogle gode priser for det der gror ude på
markerne, men mon ikke der ku ske at det retter sig, man her da lov at håbe.
Jeg havde omtalt i nogle af de foregående indlæg, at det var lidt svært at se
lys for enden af tunnelen. Det er blevet lidt lysere nu, men det kræver stadig
nogle år med gode priser, før de huller er dækket, som blev skabt i de dårlige
år. Men lad os nu se lyst på fremtiden.
Nu vil jeg her til slut ønske jer en god sommer, en god høst og på gensyn på
Farmshow i Skive.
Med venlig hilsen, Henrik Nielsen, Ålestrup
24

Økologi
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

D

et er på høje tid at komme i gang med bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. På økologiske bedrifter er afgræsning og mekanisk bekæmpelse de eneste muligheder.

Fra 2015 er bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke omfattet af krydsoverensstemmelse. Du har dog pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis kommunen
har vedtaget en indsatsplan for bjørneklo.
På økologiske bedrifter må der ikke ske kemisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo, og det er ikke muligt at søge dispensation fra kravet. Forbuddet gælder
også bekæmpelse med fx hvidløgsprodukter og lignende, og det omfatter alle
arealer, inklusive hegn, skel og skrænter på bedriften.

Afgræsning er den mest effektive måde at bekæmpe kæmpebjørneklo på.
Afhugning eller afpudsning gennem
sæsonen kan modvirke frøsætning,
men metoden er tidskrævende, og du
skal være opmærksom på, at kæmpebjørneklo vil sætte skærmen lavere og
lavere jo flere gange den bliver afhugget.
Der er dog set gode resultater med
afgræsning flere steder.
Nogle steder betragter køerne næsten
bjørneklo som en slags slik.
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Familielandbrugets Seniorklub i Skive

Kæmpe tilbud Senior velvære

F

amilielandbrugets Seniorklub har fået et enestående tilbud fra Sørens
Rejser på en Wellness tur til Polen, men da der har været stor efterspørgsel på omtalte tilbud pga. indhold og pris, og ikke mindst ønsket
fra alle dem der deltog i år, så har vi fået reserveret en hel bus kun til os.
Turen foregår fra 26.02 til 02.03 2018 til den lave pris af 2198,00
Alt dette er med i prisen:
4 x hotel overnatninger
4 x små velvære behandlinger
4 x morgenmad
3 x frokost
4 x aftensmad
Fri adgang til spa/pool/sauna m.m.
1 x aften med musik og mulighed for dans
1 x eftermiddag med kaffe/kagebuffet
1 x dags udflugt til Kamien Pomorski
Entre & orgelkoncert i Kamien Pomorski
Skulle du/i ønske at høre mere, eller have tilsendt en folder for at se alt det du/I
får for små penge, så skynd jer at give besked til undertegnede pr. mail
kad@lmo.dk eller telefon 2333 9087 eller til Bent Søgaard på tlf. 9753 4252.
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Generalforsamling i Seniorklubben

V

i har overstået vores årlige generalforsamling, hvor der mødte 62 op.

Formanden fremlagde en udførlig beretning om årets arrangementer
og medlemsudviklingen, som var gået lidt tilbage, det skyldtes at der
er blevet ryddet op i kartoteket og dem med manglende kontingentindbetaling
var blevet slettet, men efterfølgende er der kommet 14 nye medlemmer, så vi
igen er over 100 medlemmer.
Regnskabet for 2016 gav et overskud på kr. 5518,00 som må siges at være flot,
egenkapitalen udgør herefter kr. 81033,00.
Igen i år hædrede vi en del af vores medlemmer, der i siden sidste års generalforsamling, har haft rund fødselsdag eller guldbryllup, se billedet.
Den nye bestyrelse består nu af: Formand Kristian Vestergaard, Næstformand
Bent Søgaard, øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Irma Kristensen, Lis Nielsen
og Margrethe Pedersen, Margrethe erstatter Jørgen Futtrup, som ønskede at
holde. Vi takkede ham mange gange for hans store arbejde i alle de år, han har
været med. Som suppleanter blev der genvalg til Viggo Kristensen, og ny blev
Ellen Sørensen valgt.
Det hele sluttede af med hyggeligt samvær, dejlig mad, og ikke mindst så blev
der som altid afleveret en del forslag til nye arrangementer. Her kan vi allerede
løfte sløret for et par stykker, der allerede er planlagt:
En wellness Tur til Polen i februar og vores 10 års jubilæum i november.
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LandmandPension – et godt tilbud

U

den at der er ændret på hverken indhold eller priser, er LandmandsPensionen pr. 1. oktober 2016 blevet endnu bedre. Ændringen er, at
man nu kan begynde at spare op til pension med bare 1.000 kr. om
måneden i indbetaling. Det er ikke en pension man bliver fed af, men til gengæld får man den unikke pensionspakke, der er en del af LandmandsPension.
Med Kom-i-gang-pakken får du en pensionsopsparing, uden at forpligte dig til
store månedlige indbetalinger. Og du har fuld adgang til at tegne meget attraktive tillægsforsikringer. Hermed er du og din familie godt sikret, hvis der skulle
ske dig noget. For eksempel hvis du pludselig ikke kan arbejde. Hvert år er der
desværre adskillige landmænd, der bliver syge eller kommer til skade, og får
brug for deres forsikring. Der er mange der tror, at den offentlige sygesikring er
nok, man det er ofte ikke tilfældet. Derfor er forsikring ved Tab af Erhvervsevne
obligatorisk i Kom-i-gang-pakken. Læs mere på http://www.lf.dk/formedlemmer/tilbud-til-landmaend/landmandspension/kom-i-gang-pakke.
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Arrangementer
Dato

Kl.

Aktivitet

17. juni

MidtWest Farmshow i Skive

29. juni

Sommerudflugt - turen går mod Alrø

24. oktober

Medlemsmøde på Bentas Cafeteria i Højslev

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

Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland
Pr. 28/3 2017
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

henielsen1000@gmail.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

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

Flemming Dollerup

Stensigvej 14, Kølsen,
8831 Løgstrup

2068 7296

fledo@stensegaard.dk
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Denne fribillet giver adgang
for én person til
MidtWest Farmshow 2017

Klip billetten ud af bladet, langs de stiplede linjer,
og aflever den til kontrolløren ved indgangen.
OBS! Må ikke kopieres!!
Navn og adresse skal være synlig på den anden side.
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Afsender:
Familielandbruget MIDT-Jylland
Ågade 8 A
7800 Skive
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