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

Mini Åbent Landbrug
Har du lyst til at bidrage til et super omdømme ved at modtage tre familier, vise dem rundt og give dem et
unikt gårdbesøg den 20. september? I år planlægger vi Mini Åbent Landbrug, selv om vi godt ved, at planen
kan ændre sig hen ad vejen.

Besøgene starter henholdsvis klokken 10.00, 12.00 og 14.00, så der kun er en familie hos dig ad gangen. På
den måde kan vi sikre et fysisk møde uden at gå på kompromis med jeres og gæsternes sikkerhed. Vi sørger
via bookingside og konkurrencer at parre jer med tre familier. Du får tilsendt informations-materiale,
smagsprøver fra erhvervet og en gavepakke, du kan give familierne med hjem.

Du skal tilmelde dig som vært til Peter Buhl på telefon: 2218 0384 eller
mail: hvilestedgaard@gmail.com hurtigst muligt og senest den 30. juni – hvis det har din interesse. Husk
gårdnavn, navn, adresse, produktionsgren, CHR-nummer, mail og mobilnummer.

Reduktion af kvælstof - det juridiske spor
Der har været en del debat om det retslige i at indføre så skarpe regler omkring reduktion af kvælstof i
landbruget. Der er forståeligt, da de tiltag, vi er udsat for, er meget omfattende – og for nogle også økonomisk

belastende.

Tilbage i december 2019 vedtog vi i landsformandskredesen en 4-punkts plan for, hvordan vi skulle forholde
os til spørgsmålet om regulering af kvælstof. Punkt 1 var at forfølge et juridisk spor. Det er der arbejdet med
det sidste halve år. Der er udarbejdet et omfattende juridisk notat, der forholder sig til proportionalitet i forhold
til gevinsten og de omkostninger, det påfører vores erhverv. Der er ikke konkluderet på forundersøgelsen
endnu – konklusionen kommer i løbet af sommeren. Hvis der er en mulighed, vælger vi at køre videre med det
juridiske spor.

Det er interessant at forfølge det juridiske spor, da det har været umuligt for os at komme igennem med
faglige argumenter over for forskere og politikere. Selv om Aarhus Universitet erkender, at udledningen af
kvælstof var væsentligt højere i år 1900, end man i første omgang antog, vil man ikke ændre udgangspunkt
årstalsmæssigt. Desuden skal der – når man søger at begrænse en forurening - være et rimeligt forhold
mellem gevinsten ved det, og de omkostninger man påfører landmanden.

Gode tilbud i fordelsshoppen
Sommeren er for alvor over os, og vi drages mod haven, terrassen og altanen. I Landbrug & Fødevarers
fordelsshop kan du lige nu få ekstra gode priser på varer til sommeren og udelivet.
Du kan også fortsat købe de mange spændende designvarer inden for blandt andet interiør, lyd, rejse og
køkken til yderst attraktive priser.
Klik her, og se de gode tilbud - Klik her.
Kun bedriftsmedlemmer/aktive medlemmer kan gør brug af dette. Kontakt foreningssekretariatet og få en
kode hvis du er aktiv medlem.

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.

Rigtig god sommer og høst til alle!
Vh. Nis

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02

