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Af formand 

Anders Ahrenfeldt 

 

Mail: aa@hostruphovedgaard.dk 

 

Telefon: 40 46 60 53  

 

 

 

 

Nyt fra Anders - video (ca. 2 min.): 
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Spot på 
bestyrelsesmedlemmer: 
Nikolaj Salhøj Rask 

"Mit mål for bestyrelsesarbejdet er at skabe værdi for 
vores medlemmer. Det skal være attraktivt at være 
medlem. Min opgave er at være bindeled mellem det 
politiske og vores medlemmer, som skal bidrage til at vi 
bliver hørt, så vi kan videreudvikle vores 
erhvervspolitiske rammer i en positiv retning for 
erhvervet. 
 
Som ung landmand har jeg en stærk tro på det danske 
landbrug. Branchen går en spændende tid i møde, hvor 
grøn omstilling, energi- og fødevaresikkerhed og bidrag 
til den danske økonomi samt lokalsamfund bliver 
nogle af de parametre, vi i høj grad kommer til at levere 
på. 
  
Jeg er 27 år og blev valgt ind i bestyrelsen i foråret 2022. 
Jeg bor 3 km. syd for Thorning og driver planteavl og 
griseavl omkring hærvejen ved Thorning. Jeg er 
uddannet landmand med speciale i grise, udnævnt 
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konstabel i Holstebro, jordbrugsteknolog med speciale i 
økonomi og ledelse, og er undervejs med et diplom i 
regnskab og økonomi." 

  

 

Skøn og lærerig tur ved fjorden med Tour de 
Hjarbæk fjord 
Af Asmus Klith Forum, bestyrelsesmedlem 
Lørdag d. 30. april stod vi i Landboforeningen for at arrangere Tour de Hjarbæk. Vi startede ud med morgenmad 
på havnen i Sundstrup, hvor 38 morgenfriske herrer og damer var mødt op for at høre om Hjarbæk Fjord. 
Herefter bød formand Anders Ahrenfeldt velkommen, og fortalte kort om Landboforeningens arbejde med fjorden 
og årsagen til, at vi afholder sådan et arrangement. Eja Lund fra Velas fortalte herefter om fjordens udfordringer, 
hvor én af dem bl.a. er det meget store opland, som afvander til fjorden, der ikke er tilsvarende stor. En anden 
udfordring er vandudskiftning i fjorden, da fjordens tilstrømning styres af slusen, ved Virksund dæmningen.  
 
Der blev stillet gode spørgsmål, og slusen blev besigtiget, inden vi steg på cyklerne og nogle i biler, og satte 
kurs mod Kølsen enge og vådområdet. Det var en skøn cykeltur i det fantastisk solrige og stille vejr, hvor der var 
god mulighed for at få snakket sammen. 
 

Vådområdet og "license to produce" 
Ved vådområdet i Kølsen enge fortalt Eja om processen med det og hvorfor man laver det. Selve vådområdet er 
etableret for at mindske udvaskningen til fjorden, og arealerne er samtidig sat under vand, og derfor frigiver de 
ikke længere lattergas. Viborg kommune har udnyttet projektet til at skabe en skøn sti, som går fra Løgstørvejen 
og ud til den gamle jernbane. Der blev bl.a. spurgt til hvorfor landmænd ønsker at gå ind i sådanne projekter, og 
jeg kunne svare på Sandagergårds vegne, at vi har været med i et mindre vådområdeprojekt ved Nr. Rind enge, 
hvor vi har fået mulighed for at sælge noget jord fra, som dyrkningsmæssigt ikke har stor værdi for os. At give det 
tilbage til naturen, og dermed hjælpe naturen, men samtidig modtage noget goodwill ved at vise, at vi ønsker at 
arbejde med naturen, det er med til at understøtte vores "license to produce”. 
 

Nutid og fremtid på Sandagergård 
Dagen blev sluttet af på Sandagergård med sandwich, øl og vand. Herefter fortalte bedriftens 
planteavlskonsulent Bent Hedegård, Velas, om hvad vi på bedriften allerede har gjort, i markbruget, i form af 
nedfældning af alt gylle, effektive efterafgrøder, høje udbytter i marken, møg og gylle igennem biogas mv. Og i 
fremtiden påtænker vi at bruge robotter til at tromle græsmarken for at kunne lave oversigtskort til 
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præcisionsgødskning, og kunne passe på kløveren i græsmarken, som bidrager med protein. Samtidig drømmer 
man om at robotten klarer sprøjtningen for at kunne være mere præcis og spare plantebeskyttelsesmidler, og 
dermed skåne miljøet og øge indtjeningen. Deltagerne spurgte godt ind til tanker omkring biogasanlæg, 
græsprotein, grøn strøm og mælkeproduktionen.   
 
Alt i alt havde vi en kanon dag, hvor vi startede i makroperspektivet med hele Hjarbæk Fjord og opland, dykkede 
ned i vådområde projektet og problematikken omkring kvælstofudvaskning og lattergasemission, og sluttede af 
med mikroperspektivet på Sandagergård på, hvordan man driver en klimaeffektiv bedrift, som samtidig tager 
hensyn til Hjarbæk Fjord og dens behov. Se flere fotos fra dagen på facebook. 

 

  

 

Viborg Kommune efterspørger landbruget i initiativet 
Grønne Sammen 
I uge 36 og 37 sætter Viborg Kommune ekstra fokus på bæredygtighed og grøn omstilling med initiativet Grønne 
Sammen. Dagplejer, vuggestuer, børnehaver og skoler skal arbejde med den grønne dagsorden, og besøge 
virksomheder og andre interessenter, der arbejder med bæredygtighed. I 2021 deltog 30 virksomheder.  
 
Kommunen håber på, at landbruget også har lyst til at være med ved at åbne dørene for eleverne. Det kan være 
nogle få timer eller en halv dag.  
 
Selv om det kræver lidt ressourcer med et besøg, vil det også være en god mulighed for at synliggøre 
landbrugets interesser. Er man interesseret i at høre mere, kan man skrive til Thora Bundgaard Sørensen, 
tsoer@viborg.dk. 
  

Ny borgerrettet del 
Som noget nyt i år udvides Grønne Sammen med aktiviteter og arrangementer for borgere, arbejdspladser og 
foreninger mm. Der er mulighed for, at man kan spille jsin virksomhed/bedrift på banen og blive en del af Grønne 
Sammen. Det kan fx være ved at holde åbent hus, deltage i debatter, være særlig grønne som arbejdsplads, 
eller meget andet, man selv kan være med til at påvirke. Har man en god idé, skal man kontakte Jesper Aagaard 
Lauritsen, jesla@viborg.dk. Kommunen vil gerne høre mere om, hvordan man sammen kan gøre den grønne 
dagsorden synlig for borgerne. 

 

  

 

Sæt kryds i kalenderen... 

 14. juni er der sommermøde på Jakobsgård med fællesspisning og bl.a. oplæg fra Danish Crown og om 
generationsskifte 
  

 16. juni er der lodsejermøde for lodsejere i Skals Ådal med tur til lavbundsområder i ådalen 
  

 22. juni naturaften "Fra bar mark til vild natur 
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Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02  
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