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Natur, miljø og klima fylder meget i debatten 

lige nu, og det gør det også i Landbrug & Fø-

devarer. Vores politik er, at vi skal tage an-

svar for miljøet – samtidig med at vi vareta-

ger erhvervets interesser, skriver Nis Kristian 

Hjort i dette nyhedsbrev.  

   

Tilslutningen var stor, da vi den 11. marts af-

viklede vores generalforsamling. Jeg vil gerne 

sige tak for opbakningen, det er vigtigt for be-

styrelsen, at medlemmerne møder op og siger 

deres mening. Vi har brug for at få en tilkende-

givelse på, om vi arbejder i den retning, med-

lemmerne ønsker. Der var genvalg til hele be-

styrelsen. Efterfølgende har vi konstitueret os, 

og Peter Buhl, Hvilested, fortsætter som næst-

formand. 

Vi har drøftet naturstrategierne både på et 

medlemsmøde og på generalforsamlingen, 

og vi arbejder i retning af, at vi skal skabe 

mere natur på de ekstensive arealer og i 

randzoner til produktionsjorden.  

Vores opfodring er, at man tænker i de baner 

og evt. får gennemført et ”naturtjek”, hvor ejen-

dommen bliver kortlagt for at finde frem til de 

gode steder, hvor der er et potentiale for dyr 

og planter og dermed for at forbedre biodiver-

siteten. LMO gennemfører disse naturtjek, og 

kan kontaktes for yderligere information. 

På generalforsamlingen blev der trukket lod 

om tre gavekort til naturtjek. De går til Poul 

Falk Thomsen, Horsted, Hans Chr. Clemmen-

sen, Gårslev og Jens Bjerre, Andkær. 

Vi oplever en interesse for at etablere minivåd-

områder, og vores oplandskonsulenter får en 

del henvendelser. Nogen er desværre blevet 

afvist, fordi det ikke kan lade sig gøre i de om-

råder, hvor det ønskes, og fordi der har været 

forskellige hindringer fra myndighederne side. 

Sidste år havde vi 8 henvendelser, og et pro-

jekt kom igennem. Vi forventer, at tallet vil 

blive større her i 2019, p.t. er der søgt om 12. 

 

Den 4/6 byder Hans Julius Skøtt Lervad vel-

kommen til 3-400 børnehaveklassebørn, der 

kommer helt tæt på kalve og køer. En god tra-

dition til gavn for både børn og landbrug. 

Den 8/6 deltager vi i Vejle Folkemøde på Råd-

hustorvet i Vejle. Emnet er ”Hvem bestemmer 

hvad du spiser”, vi ser frem til debatten. 

Den 11/6 er der markvandring hos kyllingepro-

ducent Martin Hjort Jensen, Bredal. Her har 

Martin Merrild givet tilsagn om at deltage. 

Der er dyrskue den 14-15/6 – se indlæg. 

I løbet af sommeren den 25/6 arrangerer del-

tidsudvalget bedriftsbesøg hos Finn og Morten 

Ulbæk, Daugård, der har udendørs ”kirsebær-

grise”.  

Med ønsket om et godt forår. 

Venlig hilsen Nis Kristian Hjort 
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Nye tanker bag dyrskuet 

Indlæg ved Foreningen Land & By ØSTjylland 

 

Dyrskuet i Horsens kan næste år fejre 150-års 

jubilæum – en milepæl vi er stolte over. Men vi 

har også indset, at på vejen derhen, har der 

ikke været nok fokus på det egentlige formål, 

nemlig at skabe samfundskontakt mellem land 

og by. Desuden har der været en nedgang i ud-

stillerantal såvel som antal besøgende, og der-

for har vi valgt at gå nye veje.  

Målet er at finde fælles interesseområder 

mellem livet på landet og i byen og finde 

dele i landbruget, der kan vække positiv gen-

klang i almindelige forbrugeres hverdag.  

Vi er nået frem til, at med et fokus på fødevarer 

og de gode råvarer opnår vi dette. Samtidig øn-

sker vi at involvere og aktivere vores besø-

gende, så de opnår en endnu højere lærings-

grad og kendskabsgrad til de kvalitetsfødeva-

rer, dansk landbrug kan levere 

 

Det er hovedtankerne bag det nye madmarked, 

der fremadrettet skal være med til at profilere 

dyrskuet som et moderne event, der har til for-

mål at samle land og by. Dyrskuet hedder nu 

Horsens Dyrskue & Madmarked 

Indholdet på det ny madmarked vil i år bestå af 

små og store gårdbutikker og øvrige 

fødevareaktører fordelt inde i vores gårdbutik-

telt samt ude på madmarkedsområdet. Gæster 

kan købe kvalitetsprodukter med hjem samt 

snuse til og smage på varerne og høre de gode 

historier bag. Dertil kan man deltage i vores gra-

tis workshops, hvor Frugtformidlingen giver in-

spiration med forskellige producenters fødeva-

rer til gæsternes hverdagsmad.  

 

En anden vigtig del er at gøre børn bevidste om 

de mange positive ting ved landbruget. Her står 

vi med en ny mulighed, da vores kontrakt med 

Tivoli, en mangeårig samarbejdspartner, udlø-

ber. Dermed kan vi selv skabe et børneområde 

med fokus på leg og læring, hvor børn og barn-

lige sjæle kan gå på opdagelse i nye, spæn-

dende aktiviteter, der kredser om dansk land-

brug og fødevareproduktion.      

De nye tiltag kan kun blive en succes, såfremt 

vi stadig kan levere et dybt professionelt dyr-

skue og en maskinudstilling i topklasse. Derfor 

vil vi fortsat have fokus på at udvikle disse om-

råder og generelt øge kvaliteten af de land-

brugsfaglige tilbud. Ambitionerne er høje og vi 

forventer, at de nye tiltag skal være med til at 

sikre en fremgang i såvel udstillere som i besø-

gende gæster, så skuet også kan fejre 175-års 

jubilæum i 2045.    

Vi ses til Horsens Dyrskue & Madmarked 

den 14. og 15. juni 2019. 

Formand Peter Søgaard Mortensen og  

Konsulent & projektleder Mette Hein 


