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Tak til Åbent Landbrugs værterne 

Mere end 84.000 besøgte Åbent Landbrug 
bedrifterne den 15. september. Arrangementet er 
en god anledning til at skabe dialog mellem land og 
by om klima, miljø og landbrugserhvervet.  
Bag den store succes ligger et kæmpestort 
forarbejde hos værterne. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 

værterne i vores område for deres store indsats! 

Sandagergaard v. 

Solvieg Littrup K. Forum 

og Gunnar Forum 

Se billeder fra stedet på: 

https://www.facebook.com/LandboForeningenMidtj

ylland/  

   

 Skovgaard v. Joan Fjord 

Tarbensen og Hans 

Skovgaard 

https://www.facebook.com/LandboForeningenMidtj

ylland/ 

Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige, som 

var med til at hjælpe før, under og efter 

arrangementet. 

Når I alligevel er inde og kigge på siden, så give lige 

siden et like  til siden😊 
 

Virksomhedspraktikant 

Foreningssekretariatet har 

frem til d. 08.11.2019 Maja 

Klaaborg Jensen i 

virksomhedspraktik, hun er 26 

år gammel, hun blev i sommer 

uddannet cand.scient. i 

jordbrug, miljø og natur fra 

Aarhus Universitet. Hun har 

altid interesseret sig for landbrugets samspil med 

miljøet. Hun skrevet speciale i samarbejdede med en 

frøvirksomhed om at produktudvikle grønne tage 

vha. mykorrhizasvampe. Hun har tidligere været 

ansat i Atkins, hvor hun blandt andet har arbejdet 

med forundersøgelser til vådområder og 

lavbundsprojekter. 

Hun skal primært følge Maria Pilgaard og arbejde 

med opgaver som relatere til drikkevandsbeskyttelse 

og BNBOer. 

Ny kontingentmodel fra 2020 

Medlemskontingentet, som foreningen opkræver 

hos medlemmerne, er sammensat af et kontingent 

til L&F og et kontingent til Landboforeningen 

Midtjylland.  

I en årrække har kontingentet taget udgangspunkt i 

medlemmets landbrugsmæssige omsætning.  

L&F kontingentet ændres nu, så alle betaler et 

grundkontingent plus et individuelt kontingent, som 

udregnes på baggrund af medlemmets hektar og 

husdyrproduktion. 

Kontingentet til Landboforeningen Midtjylland vil 

også blive omlagt, fordi de nuværende 

omsætningskategorier forsvinder.  

Bestyrelsen arbejder med et par forskellige 

modeller. Målet er, at alle medlemmer kommer til at 

bidrage i rimeligt omfang til det erhvervspolitiske 

arbejde.  
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Landbruget bakker op om Viborg Kommunes 

initiativ med en Landskabsstrategi i Nørreådalen 
Af virksomhedspraktikant Maja Klaaborg Jensen 

 

I foråret 2019 gennemførte Københavns Universitet 

interviewundersøgelser med lodsejer af over 150 

ejendomme med jord nede i Nørreådalen. 

Resultaterne blev præsenteret på et 

informationsmøde den 18. og 19. september.  

Problemer med våde enge og marker i Nørreådalen 

har fået Viborg Kommune til at opstarte et projekt 

omkring en landskabsstrategi for Nørreådalen. 

Projektet skal bruges som redskab til at kigge på, 

hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden, og 

bygger på et tæt samarbejde med alle interessenter. 

Det betyder at både jordejere, lokalsamfund, 

erhverv og bosiddende er inddraget i 

beslutningsprocessen, og afgørende for projektet 

udvikling og gennemførelse.  

Læs mere her: Landmand som naturforvalter.pdf 

 

L&F beder Landbrugsstyrelsen om at bruge den 

sunde fornuft 

Landbrug & Fødevarer har sendt brev til 

Landbrugsstyrelsen vedrørende årets udfordringer 

omkring etablering af efterafgrøder. På grund af de 

store nedbørsmængder i perioden frem mod sidste 

frist for etablering den 7. september, har 

etableringen af efterafgrøderne været meget 

udfordrende i nogle dele af landet. 

Læs mere her 

 

Overløb af spildevand 

Miljøminister Lene Wermelin har på et åbent 

samråd i sidste uge pointeret, at 

der skal bedre overblik over 

udledningen af spildevand til 

vandmiljøet.  

Denne gang drejer det sig ikke 

om udledning fra landbruget, 

men om udledning på grund af overløb fra 

rensningsanlæg.  

Jeg kan kun bakke op om ministerens opfordring til 

kommunerne om at få styr på denne uacceptable 

udledning af spildevand. 

Samtidig ser jeg frem til, at man får set på den 

model, der bruges til at kortlægge overløbene. 
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