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Nis Hjort
Mail: nis.hjort@gmail.com

Godt nytår
Så sluttede et på mange måder mærkeligt år, og selv om indgangen til 2021 ikke har været bedre i forhold til
Corona og smittetal, kan vi glæde os over, at der er kommet en vaccine. Forhåbentlig kan vi se frem til et forår og
en sommer, hvor vi får bugt med sygdommen, så vi kan få en nogenlunde normal tilværelse igen. I landbruget har
vi heldigvis kunnet udøve vores erhverv uden væsentlige udfordringer, hvilket dog også er en forudsætning for, at
samfundet kan fungere.

Vi har fortsat et alvorligt hængeparti fra sidste år. Minkavlerne har endnu ikke fået en erstatning, og aftalen lader
desværre vente på sig. Det er svært at forstå, at det skal tage så lang tid. Det er en forfærdelig situation,
minkavlerne er i, og jeg vil gerne opfordre dig til at være opmærksom, hvis du har en nabo eller en ven, der er i en
alvorlig situation.

Se film

Forberedelser til Vandplan 3
I 2021 er vi trådt ind i en ny vandplanperiode, hvor der stilles yderligere krav til at reducere
landbrugets udledning af kvælstof. Målet med vandplanen er at sikre et vandmiljø i god
økologisk tilstand. Udspillet til den nye vandplan - Vandplan 3 – offentliggøres sidst i februar
og skal derefter i høring. Vandplanen vedtages endeligt i februar 2022.

Jeg har svært ved at acceptere, at den nye vandplan bygger på modelberegninger, og kan
ikke forstå, at staten og Aarhus Universitet ikke interesserer sig for, hvad der lokalt påvirker
de enkelte vandoplande. Derfor har vi i foreningen - som forberedelse til Vandplan 3 besluttet os for at få lavet nogle undersøgelser, som skal belyse, hvilke faktorer der belaster
Vejle Fjord. Kvælstof fra landbruget bliver ofte fremhævet som den store synder, men
hvorfor har vores indsats de sidste 10 år så ikke haft en effekt? Der må være andre faktorer,
som presser vandmiljøet.

Undersøgelserne skal styrke os i høringsfasen og skal både brugs lokalt og landspolitisk til
at påvirke de krav og indsatser, der er rettet mod landbruget. Vi skal selvfølgelig yde vores
til, at vi forbedrer vandmiljøet, men indsatserne skal give mening og gøre en forskel.

SEGES er på opgaven, og vi forventer at have rapporterne klar i starten af februar.

Medlemsmøde 18. januar
Den 18. januar holder vi et digitalt medlemsmøde, som vi håber, du har lyst til at deltage i.
På programmet er det aktuelle arbejde med Vandplan 3, naturtjek og andre aktuelle emner.
Der vil også være plads til at komme med input og stille spørgsmål til foreningens arbejde
og politiske holdninger.

Tilmelding
Du vil først i næste uge modtage information om, hvordan du tilmelder dig.

Se film

Få tilskud til et naturtjek
I foreningen ønsker vi fortsat at have fokus på natur, og bestyrelsen har besluttet, at
foreningen betaler 60 % af et naturtjek til de første 20 medlemmer, der melder sig. Med
tilskuddet på 60 % bliver omkostningerne under 4.000 kroner for dig. Du kan høre mere om
muligheden på medlemsmødet den 18. januar. Du er også velkommen til at kontakte Bent
Lune på telefon: 2147 1939.

Et naturtjek kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvordan du kan tilgodese naturen på
din ejendom. Du får besøg af en naturplejekonsulent, der kommer med en række idéer til,
hvad du kan gøre på din bedrift, som har god effekt for naturen og biodiversiteten.
Naturplejekonsulenten har fokus på at finde løsninger, der passer bedst til dig, så natur,
økonomi og driftspraksis går op i en højere enhed.

Kontingent
Vores forening har i en årrække haft rådgivningsselskabet, Velas, til at opkræve foreningskontingentet. Det
ændres fremover, så du ved næste opkrævning i februar modtager en faktura direkte fra Vejle-Fredericia
Landboforening. Fakturaen skal betales senest 1. marts.

Hvis du ønsker en automatisk betaling af dit kontingent, skal du tilmelde fakturaen til PBS – også selv om
betalingen tidligere har kørt over PBS.

Du vil modtage en særskilt mail, som helt nøjagtig beskriver, hvad der kommer til at ske, og hvad du selv skal
gøre.

I år er der en stigning i kontingentet til Landbrug & Fødevarer, som foreningen tager økonomien på.

God weekend

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02

