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Vær opmærksom på naturpotentialet og på 
at fremme biodiversiteten på din ejendom, 
skriver Nis Kristian Hjort i dette nyhedsbrev. 

   

Høsten er i fuld gang, og der er travlhed med 
at få afgrøderne hjem. Det ser fornuftigt ud ud-
byttemæssigt, dog nok ikke den rekordhøst, 
som der var ved at være forventning om tidli-
gere. Det har været rigtigt tørt mange steder, 
og bygerne er faldet meget uens. Men heldig-
vis en helt anden og bedre oplevelse end sid-
ste års tørkehøst, som ramte os alle.  

Høsten er en hektisk tid, hvor der er stort pres 
på mandskab og maskiner. Vær opmærksom 
på sikkerhed og arbejdsmiljø, og pas godt på 
jer selv og hinanden, når det går løs derude. 

 

 

 

 

Vi har fået en ny regering, og fra vores lokal-
område er vi nu repræsenteret med ikke færre 
end tre medlemmer af Folketinget, nemlig Ni-
els Flemming Hansen (K), Birgitte Vind (S) og 
Christoffer Aagaard Melson (V). Fra forenin-
gens side vil vi arbejde på en god dialog og et 
samarbejde med de lokalt valgte folketings-
medlemmer om de emner, der er relevante for 
os og har betydning for vores erhverv. 

Vores nye fødevareminister, Mogens Jensen, 
er kommet i gang, han har ikke megen erfaring 
vedrørende det landbrugspolitiske, og der ven-
ter en stor opgave for ham. Ligeledes er der 
mange nye medlemmer i det nye fødevareud-
valg, som nu skal til at sætte sig ind i området. 
LMO-foreningerne vil tage initiativ til et møde 
med de regionale medlemmer af udvalget, 
hvor vi vil invitere dem på gårdbesøg og efter-
følgende debat om erhvervets situation gene-
relt. Dialogen med politikerne har høj prioritet. 

 

 

 

Lige nu kan vi nyde synet at blomsterstriber 
mange steder rundt i landet. Kampagnen ”Pluk 
en blomst og tænk på din landmand” er slået 
godt an, og folk benytter sig i høj grad af mu-
ligheden. Ud over landboforeningernes tilbud 
om at så blomsterstriber er der også rigtigt 
mange landmænd, der gør det af eget initiativ. 

 
 
Af Nis Kristian Hjort, Skærup 
 
Tlf. 2022 6629 
 
Mail: nis.hjort@gmail.com 
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Et positivt tiltag til gavn for vores omdømme og 
til glæde for en masse mennesker. 

 

 

 

På generalforsamlingen blev der udloddet tre 
naturtjek i forbindelse med en konkurrence, og 
de tre vindere har haft besøg af LMO´s natur- 
og jagtkonsulent. Der var fin natur alle tre ste-
der, men også mulighed for at gøre lidt mere 
med tilskud. Vi skal tage hånd om naturen på 
vores bedrifter og fremme biodiversiteten, og 
vi skal gøre det på en måde, så det ikke går ud 
over produktion og økonomi. Det kan godt lade 
sig gøre. Vi anbefaler et besøg af natur- og 
jagtkonsulenten, og vi planlægger at holde et 
medlemsmøde om emnet. 

Vi oplever en stigende interesse for at etablere 
minivådområder, i vores område har der været 
en halv snes ansøgninger.  Forhåbentlig vil 
projekterne blive godkendt af myndighederne, 
realiseret og gøre deres virkning. 

Det er tid til at etablere efterafgrøder, og det er 
vigtigt at få dem sået. Fremover bliver der ud-
ført kontrol med satelit. Er man i tvivl om regler 
og tidspunkter, er det en god idé at kontakte 
sin planteavlskonsulent.  

Landbrugsstyrelsen åbner 1/9 for ansøgninger 
om tilskud til jordfordeling mellem landbrugs-
ejendomme. En mulighed der kan være 

interessant for mange. Det kan være en god 
idé at bytte jord, så man får større og sam-
menhængende arealer og mindre kørsel. Det 
viser sig ofte svært i praksis, men det er værd 
at overveje. Der gives tilskud til de administra-
tive udgifter, maks. 3.500 kr. pr. omfordelt hek-
tar. 

På det lokale plan har vi som forening givet 
indspil til den kommunale planstrategi både til 
Vejle og Fredericia kommuner, hvor vi har for-
holdt os til landbrugets rolle i den fremtidige 
udvikling. Der er ligeledes indsendt bemærk-
ninger til de kommunale naturstrategier. 

Den 21. november holdes der en spændende 
landbrugskonference om fremtidens landbrug 
arrangeret af de syv foreninger bag LMO. Mø-
det holdes i Jysk Arena i Silkeborg fra 15.00 til 
21.30 – sæt allerede kryds i kalenderen nu. 

3. søndag i september (15/9) er der Åbent 
Landbrug, denne gang hos Irene og Mogens 
Mikkelsen i Gårslev, der inviterer inden for på 
deres kvægbedrift med RDM-køer. Hvis nogen 
har mulighed for at give en hjælpende hånd, 
kan de kontakte Bent Lune Nielsen. 

 

 

 

Med ønsket om en god høst.  

Venlig hilsen Nis Kristian Hjort 
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