Af formand
Anders Ahrenfeldt
Mail: aa@hostruphovedgaard.dk

Telefon: 40 46 60 53

Nyt fra Anders
Der er rigtig mange, der afleder til Randers Fjord. Måske flere, end man lige tror.
Foreningen har indsendt høringssvar til Miljøministeriets vandområdeplaner... se
videoen (varer 1 minut):

Også Hjarbæk Fjord er der mange medlemmer i landboforeningen, der afvander til fra
det midtjyske opland. Her arbejder foreningen sammen med andre parter på at fjorden
kan få et kystvandråd, der kan få andre virkemidler end kvælstof nationalt
anerkendt... se videoen (varer 1 minut):

Planteafgiftsfond
Landbrug & Fødevarer er i gang med at oprette en planteafgiftsfond, hvor det er planen,
at der skal betales 15 kroner pr. hektar, som skal opkræves af staten. Fonden skal
finansiere forskning, forsøg og udvikling inden for plantesektoren. Det svarer til den
produktionsafgift, som vi betaler, når vi slagter fjerkræ, heste, grise og kreaturer, eller
sender dem til udlandet. Vi er blevet så vant til produktionsafgiften på vores afregninger,
at vi knap ser dem. Men for mig, som producerer slagtekvæg, er det alligevel 30 kr. pr
kreatur.
Når det er nødvendigt med en planteafgiftsfond, så er det fordi, at staten betaler mindre
og mindre til forskning, og fordi promilleafgiftsfonden, der tidligere støttede planteavl
generelt, er blevet mere politisk og styrer deres tilskud nøje i en bestemt retning.

Spot på
bestyrelsesmedlemmer:
Erik Ø. Johnsen
- Jeg har været landmand i mange år, og efter at børnene
flyttede hjemmefra, var der mere tid til at være i bestyrelse.
Jeg synes, det er vigtigt at skabe noget respekt om det vi
gør, om landbruget i det hele taget. Det drejer sig om godt
landmandsskab og fornuft i lovgivningen. Vi oplever nogle
misforhold ude i samfundet, hvor man ikke helt forstår,
hvorfor vi gør, som vi gør. Jeg vil gerne hjælpe med at
forklare det, og jeg plejer at være god til at snakke med folk
og oplever også, de godt kan forstå det, når man får
snakket. For alt hvad man vil gøre på en anden måde har jo
altid en konsekvens. Hvis vi for eksempel ikke må sprøjte
med RoundUp mere, så skal man bruge en masse diesel,
og det er heller ikke godt for miljøet.
- Jeg er konventionel landmand, men jeg vil heller ikke
bruge mere kemi end højst nødvendigt. Selvforsyning vil jeg
også rigtig gerne, og synes det er vigtigt, vi øger
selvforsyningen i landet, så vi ikke skal have transporteret
proteinfoder fra den anden ende af verden. Jeg har
malkekøer på konventionel vis, og engang forsøgte vi med
at have køerne til at gå ude, men det kunne jorden her ikke
bære, og det hele endte i mudder.
Erik Øllegaard Johnsen har 130 malkekøer og driver 140
hektar jord konventionelt, hvor det meste er til foder til
køerne, og lidt af afgrøderne sælges. Han dyrker blandt
andet hestebønner, der bruges som proteinsupplement til
køerne. Eriks og hans kones gård Tolstrupgård ligger i
Almind, og Erik er fjerde generation på gården. I 2018
oplevede Erik og hans kone en hård tur fra bankens side,
og 2018 var et tørt år, der kneb for mange, men ved hjælp
fra en privat investor kom økonomien på ret kurs igen.

Besøg på Jakobsgård
Den 14. juni havde 140 gæster fornøjelsen af at besøge familien Jakobsen i Låsby,
hvor der blev serveret helstegt gris og is fra gårdmejeri. Anders Ahrenfeldt
bød velkommen og havde blandt andet noteret sig, at slagtegriseprisen er den samme
som i 1975, men at den burde være 52 kroner, hvis den skulle være fulgt med
inflationen. Det viser, hvor dygtige danske griseproducenter er.
Flemming Nør-Pedersen, som er konstitueret administrerende direktør i Landbrug &
Fødevarer, holdt oplæg på aftenen om den aktuelle landbrugspolitiske situation. Blandt
andet de kriser, der truer landbruget, såsom CO2-afgifter, stigende energipriser,
fødevaremangel og meget andet.
Erik Bredholt, formand i Danish Crown, deltog også i arrangementet og fortalte
om visionerne for fremtidens griseproduktion, priser og markedssituationen, og om
årsagerne til det dårlige bytteforhold i griseproduktionen. Ifølge Erik vil situationen vende
igen, men man ved bare ikke hvornår.
Aften blev afsluttet med en gribende fortælling om generationsskiftet på Jakobsgård fra
Jørgen og John Jakobsen. Om planlægningen og udførslen, og alle overvejelserne set
fra sælgers side - samt konens/moderens død midt i det hele. Det er ifølge dem vigtigt at
få hele familien med i generationsskiftet, da et landbrug, hvor de fleste i familien er
uvenner, ikke er meget værd. John ser optimistisk på fremtiden for griseproducenter.
Tak til familien Jakobsen og alle gæsterne, som havde valgt at bruge en sommeraften
på dette arrangement. Man kan se flere billeder fra aftenen på vores facebook-side.

Fra bar mark til vild natur
Den 22. juni var vi på besøg hos Niels Brasen og Mette Kuhr, der viste os rundt på deres
ejendom med 10 hektar jord, som de købte i 1986. De startede med at plante juletræer,
som blev solgt efterhånden som de voksede sig store. I 2006 blev 4 ha plantet til med
løvskov, og i dag fremstår ejendommen som en fantastisk naturperle.
Aftenen sluttede med et lille bål i en lysning i skoven - et sted, som flittigt bliver brugt af
familien. Mette serverede smagsprøver på meldeblade drysset med lidt olie, salt, peber
og parmesanost. Tak til Mette og Niels for en lærerig og hyggelig aften. Se flere billeder
på vores facebookside.
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