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Af formand Frede Lundgaard Madsen 

 

Trods udfordringer med vejret, kan vi glæde os over gode udbytter. For nogle er udbyttet måske endda det 

største nogensinde. Men travlheden har ikke lagt sagt, da vi også skal så vintersæd og etablere 

efterafgrøder. Vi er midt i en ekstrem arbejdspresset periode, og derfor skal vi huske på, at passe på os selv 

og hinanden.  

Samtidig med vi nu tager hul på en ny sæson, er den nye regering så småt ved at komme i arbejdstøjet, vi 

ser, hvordan udvalgene kommer på plads, og de nye ministre langsom træder i karakter. Vi forventer helt 

klart, at vi kommer til at arbejde endnu mere med grøn omstilling, både når det kommer til miljø, natur og 

klima. Men det kan vi godt, og derfor arbejder vi på at finde gode løsninger, der både gavner landbrug og 

samfund. Det er ikke altid nemt, og derfor er der også behov for at kridte banen op. Men løsningerne skal 

findes i fællesskab. En særlig opgave vi har fokus på nu, er drikkevandsbeskyttelse.  

Ligger dine arealer meget spredt? - Nu har du muligheden for at samle dem  
Af miljøpolitisk rådgiver Maria Pilgaard 
 
Optimering i tid og brændstof, klimahensyn og trafiksikkerhed - der er mange fordele, ved at jorden samles 

i større marker og kommer tættere på gården. 

Landbrugsstyrelsen har netop åbnet for en ordning, hvor lodsejere kan få finansieret en erhvervsrettet 

jordfordeling. Det betyder, at kan man i snit mellem landmænd reducere køreafstanden med 750 m, så er 

jordfordelingen fuldt finansieret, herunder rådgivning til forhandling og organisering. Alle handler er 

frivillige og finder sted på samme tid, når aftalerne er indgået. 

Fristen for ansøgning løber fra 1. september til 15. november 2019. 

Man skal minimum være 5 lodsejere, have tilsammen 100 ha, og reducere køreafstanden med 750 m i 

gennemsnit. Landboforeningen og LMO samarbejder om at organisere de praktiske forhold, så alle krav 

bliver opfyldt, og det bliver så nemt, for jer, som muligt. 

Er du interesseret? 

Kontakt Foreningssekretariatet, Jørgen Skov Nielsen på tlf.: 25185693 eller LMO, Per Kirkegaard ved tlf.: 

29995739, så kan vi hjælpe dig videre i processen. 

Du kan også læse mere om ordningen her, og se en kort film om mulighederne. 

https://lbst.dk/tilskudsguide/erhvervsrettet-jordfordeling/#c65667


 
Kommende arrangementer: 

3. søndag i september (15/9) er der Åbent Landbrug, Landboforeningen Midtjylland er medarrangører hos: 
Solveig og Gunnar Forum, Præstebakke 18, 8832 Skals, der inviterer indenfor på deres kvægbedrift med 
475 malkekøer. På gården er der også får. De driver 440 hektar jord, som dyrkes med majs, græs, rug og 
byg til foder. 

Joan og Hans Skovgaard, Horsbjergvej 1, 8653 Them, der inviterer inden for på deres kvægbedrift med 500 
køer, de har pølsemageri, hvor slagtere fremstiller pålæg og andre specialiteter, som sælges i gårdbutikken.  
De driver 350 hektar jord, hvor de dyrker græs og majs til foder. På den resterende del er der frilandsgrise, 
kødkvæg og høns. 

 

 

 

 


