Af formand
Nis Kristian Hjort
Mail: nis.hjort@gmail.com
Telefon: 20 22 66 29

Arrangementer
Vi har desværre været nødt til at aflyse både Åbent Landbrug, dyrskue og gårdbesøg for 0. klasserne i år.
Årsagen er Corona og de restriktioner, pandemien har medført. Det er rigtig ærgerligt, men vi forventer at
komme stærkt igen næste år. Til gengæld kan du deltage i to mindre arrangementer i juni måned. Vi ved
endnu ikke, hvor mange vi må være samlet, så pladserne fordeles efter ’først-til-mølle-princippet’, hvis der er
for mange tilmeldte.
Vandretur til Rands Fjord
Tid: Den 11. juni klokken 18:00 til 21:00
Sted: Gert Lykke Jensen, Nebbegårdsvej 118, Rands, 7000 Fredericia.
Turen er for hele familien. Når vi har spist vores medbragte mad, går vi ud i det grønne. Bo Levesen fra Vejle
Kommune vil fortælle om havørnene, vedligeholdelse af enge og overdrev. Du skal selv medbringe aftensmad
og drikkevarer.
Læs mere, og tilmeld dig senest onsdag den 10. juni klokken 12.00: KLIK HER

Markvandring
Tid: Den 16. juni klokken 19.00
Sted: Poul Falk Thomsen, Horstedvej 290, 7100 Vejle
Poul Falk Thomsen har været fritids-planteavler på Horstedlund siden 1986. Han driver 70 ha med vinterbyg,
vinterraps, vinterhvede, vårbyg, græs, brak og skov. På markvandringen vil natur, planteavl og stemningen i
landbruget være hovedemner. Hanne Juncher Friis fra Velas vil fortælle om naturtjek og de fordele, der er ved
det. Foreningen sørger for mad og drikke.
Du kan læse mere og tilmelde dig her senest den 12. juni: TRYK HER.

Debat om spildevand
I øjeblikket kører der en debat om overløb af urenset spildevand i medierne. Det er en debat, vi har efterlyst
og forsøgt at rejse i mange år. Vi kommer ikke selv til at stå forrest og være dem, der fører ordet i debatten,
men vi hjælper politikerne med baggrundsviden og fakta. Vores eget medlem Knud Jeppesen har samlet et

super godt baggrundsmateriale, som med hjælp fra Landbrug & Fødevarer bliver indarbejdet i debatten. Du
kan se Martin Merrilds indspark på Facebook.
Vi har valgt at stå på sidelinje af debatten, da overløb af urenset spildevand er et følsomt emne, som nemt kan
ramme os med samme kraft i landbruget. Vi har også udledning af næringsstoffer, som vi arbejder med. Alle i
samfundet skal arbejde på at nedbringe forureningen, og at fokus lige nu er rettet mod spildevand, gør ikke
landbrugets opgave nemmere. Det er ærgerligt og urimeligt, at vi nu får flere kvælstof-begrænsninger. De
kommer, da vi ikke har fået etableret de minivådområder og og vådområder, vi har lovet. Vi har gerne villet,
men det har ikke været muligt, da der både har været forhindringer i Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen.
Selv om det er helt urimeligt, er vi nødt til at fortsætte det gode arbejde.
Lokalt har vi i årenes løb spurgt ind til, hvor store afledninger og overløb der er i Vejle Fjord. Kommunen har
haft meget fokus på overløb, men nok mest for at bevare det gode badevand. Derfor har kommunen brugt UVbelysning, der slår bakterier ihjel. Den metode har dog ingen effekt på næringsstoffer i vandet. Det er en
udfordring, vi vil forfølge lokalt.

Projekt Sund Vejle Fjord
Et nyt projekt skal forsøge at genskabe den naturlige balance i Vejle Fjord. Ved at kombinere en række marine
virkemidler skal projektet genstarte nogle af de naturlige processer i havmiljøet. Vi har nu fået etableret
muslingebanker og er i gang med at genskabe ålegræsbede. Senere skal vi have lavet stendrev.
Det er Vejle Kommune, der står i spidsen for projektet, som har fået en donation på godt 15 millioner kroner
fra Velux Fonden. Vejle Kommune bidrager selv med ni millioner kroner. Landboforeningen er med i
følgegruppen, da arbejdet med at genskabe en sund fjord er et sted, hvor vi gerne lægger vores kræfter og
hjælper til. Projektet løber over fem år.

På vej mod ny struktur i Landbrug & Fødevarer
Hen over sommeren og efteråret skal der udarbejdes en analyse af den måde, primærsiden i Landbrug &
Fødevarer er organiseret på. Jeg ser frem til, at vi får strikket en struktur sammen, hvor bestyrelsen i højere
grad bliver en aktiv spiller i den politiske dagsorden på Axelborg. Det kommer formodentligt til at kræve, at
bestyrelsen bliver reduceret, og at vi får inddraget formændene fra alle foreninger i et tættere forløb. Det vil
kunne styrke forståelsen for arbejdet i Landbrug & Fødevarer og sikre, at de problemstillinger, vi oplever lokalt,
når til Axelborg.

Det kommer til at blomstre
I år har vi sået 1700 meter blomsterstriber, som foreningen har betalt. Det er rigtig flot. Derudover er der en
del andre medlemmer, som selv har sået blomsterstriber, så alt i alt kommer vi noget højere op. Det er der er
mange i vores område, der bliver rigtig glade for og sætter stor pris på.

Følg os på

Hvis du ikke allerede følger os på Facebook, vil jeg opfordre dig til at gøre det. På Facebook kan du løbende
følge med i aktuelle politiske sager, hvad der sker i vores forening og inden for vores erhverv. Du har også
mulighed for at kommentere og give din mening til kende. Den er vi altid interesseret i at høre.
Du finder os på her på Facebook.

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02

