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Af formand 

Anders Ahrenfeldt 

 

Mail: aa@hostruphovedgaard.dk 

 

Telefon: 40 46 60 53  
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Video: Hvem er den nye formand? Hvad vil han, og hvad går han op i? Se med her 

 

 

Alle 8. klasser i Silkeborg Kommune kalder 
landbruget! 
Der er brug for flere faglærteI Det sætter Silkeborg Kommune spot på ved at rykke alle 8. klasser ind i en 
virksomhed i uge 40.  
 
Virksomheder overalt i Danmark mangler faglært arbejdskraft. Men det er ifølge kommunen svært for de 
unge at vælge en uddannelse, fordi de måske ikke har kendskab, eller måske aldrig har hørt om 
mulighederne i erhvervsuddannelserne. 
 
Uge 40 hedder derfor "Kloge Hænder" i Silkeborg Kommune, og har været gennemført siden 2018. I 
2021 involverede det ca. 1000 elever, 47 klasser og 35 virksomheder fra forskellige brancher. Dog har 
der manglet virksomheder fra landbruget. Virksomhedens opgave i uge 40 er at inspirere eleverne og 
involvere dem i dagligdagens opgaver, hvor de fx kan møde lærlinge og medarbejdere. Programmet vil 
typisk være kl. 8.30-12.30.  
 
Er du interesseret i at inspirere en elev fra 8. klasse til at blive en del af landbruget? Så kontakt Thue 
Fast Jensen på 21474730 / ThueFast.Jensen@silkeborg.dk, eller Niels Nygaard, 20281025 
/ nielsnygaard@outlook.dk .  

 

 

  

 

Spot på bestyrelsesmedlemmer: 
Bjarne Moustsen 

- Jeg vil gerne bidrage til landbrugets udvikling, og 
bestyrelsesarbejdet er nødvendigt for at varetage 
landbrugets interesser. Der skal være nogen til at 
snakke landbrugets sag. Der kommer mange regler, der 
skal rettes lidt til, så vi stadig kan drive landbrug. Lige nu 
handler det rigtig meget om miljøpolitik. For eksempel er 
der Hjarbæk fjord, der skal være renere, men der er 
andre ting end landbruget, der er årsager til fjordens 
tilstand.  
 
- Kvæg er min store interesse, og jeg sidder med i 
kvægudvalget.  
 
Bjarne Moustsen blev valgt ind i foreningens bestyrelse i 
2019, og har tidligere været i bestyrelsen i knap 10 år 
frem til 2000. Han bor lige nord for Viborg; 1 km. nord for 
kraftvarmeværket med 170 årskøer og 170 hektar. Han 
er uddannet landmand og har været selvstændig i 30 år, 
er 59 år gammel og bor med sin kone og to døtre.  
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Event: Droner og robotter i marken 
D. 19. maj kl. 13-17 inviterer Business Region MidtVest til eventet "Robotter til lands og i luften" 
på Stauning lufthavn. 
 
Eventen har fokus på robotteknologi i landbruget. Alle landmænd, landbrugsstuderende, fageksperter, 
interesseorganisationer samt øvrige, der er interesseret i landbrug, fødevarer, teknologi og fremtiden 
herfor, er inviteret til at opleve, hvordan droner og robotter kan bruges inden for landbruget. Du kan stille 
spørgsmål til de virksomheder, der producerer den nye teknologi og de nye maskiner, og møde 
landbrugsfaglige og eksperter fra universiteterne, der gør brug heraf eller har en mening herom - så du 
kan blive klogere på, hvad det kræver at implementere teknologien i din produktion. Der bydes 
derudover på burger, bajer og debat. Der vil være en ”udendørs festivalsstemning” med stande, 
dialogoplæg, demonstrationer samt mad og drikke. 
 
Tilmelding sker på mail til stine.jespersen@br-mv.dk. Det er gratis at deltage. Nærmere program for 
eftermiddagen er under udarbejdelse. 

 

  

 

Medlemsarrangement: Natur- og markvandring 
19. maj 
Kom til Ulstrup d. 19. maj kl. 18.30 og oplev traditionel planteavl, nyplantet skov og juletræsplantage hos 
deltidslandmand Johannes BItsch og skoventreprenør Christian B. Jørgensen.  
 
Vi går en tur på 3,5 km., og får bl.a. vist, hvordan man klipper og skærer juletræer, og Ulla Plougborg fra 
Velas vil fortælle om biodiversitet. Aftenen sluttes med kage og kaffe. Medbring evt. stol. Mød op på 
Dejehøjvej 3. Tilmeld dig og se mere her  
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Klimamøde: Kom og afprøv din bedrifts aftryk i 
det nye it-system 
Der er møde i Viborg d. 31. maj, hvor man blandt andet kan afprøve sin bedrifts aftryk i det nye it-system 
til landbruget, ESGreen. 
 
Nykredit og SEGES holder oplæg, og der vil blive mulighed for at spørge ind og dykke lidt ned i det nye 
it-værktøj. 
 
Deltagelse er gratis. SEGES er arrangør, det er kl. 9-14 på Asmildklostervej 11, og man tilmelder sig 
her: www.tilmeld.dk/klimadag/signup 
 
Vi opfordrer i foreningen til at møde op og tage del i dialogen om det kommende klimaværktøj. 

 

  

 

Sæt kryds i kalenderen... 
... den 14. juni, hvor Landboforeningen Midtjylland holder sommermøde hos John og Jørn Jacobsen... 
Mere information kommer på foreningens hjemmeside og i næste nyhedsbrev! :-) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02  

 

 

 

 

  

 
 
 



5

 
 

This email was sent to lje@velas.dk  
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