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Siden sidst...
Vi har holdt generalforsamling
Tusind tak for en rigtig god generalforsamling med stor opbakning og spændende debat. Det var en positiv
oplevelse. Jeg er meget glad for, at vi nu er på den anden side, og at det gik så godt, selv om vi ikke kunne
mødes, som vi plejer. Efter generalforsamlingen har vi konstitueret os, og Peter Buhl fortsætter som næstformand
i bestyrelsen.

Det er det blevet forår
Foråret er på vej, og det bliver varmere og lysere. Maskinerne er på marken, og vi bevæger os udenfor. Foråret er
en positiv årstid. Det er der, vi som landmænd kommer ud af vores vinterhi – det er der, vi lever. Markerne ser
flotte ud rundt omkring. Nogle er færdige med at så - andre er ikke helt endnu.

Møde med Troels Lund Poulsen og Christoffer Melson
Forhandlinger om ny landbrugsaftale, forhandlinger om ny CAP-reform, forhandlinger om ny vandplan. Det
er tre store emner inden for vores erhverv, som er i spil lige nu.

For at påvirke den politiske dagsorden og gøre vores indflydelse gældende, der hvor vi kan, er vi i dialog
med en række lokal-valgte folketingspolitikere. I sidste uge holdt Peter Buhl og jeg virtuelt møde med
Troels Lund Poulsen (V) og Christoffer Melson (V) sammen med formændene for Østjysk Landboforening
og Foreningen Centrovice.

Vi var i dialog om CAP-reformen og Vandplan 3, som er to markante dagsordener, der vil komme til at
sætte et aftryk på den enkelte bedrift. Selv om vi gør alt, hvad vi kan, er det ikke muligt at forhandle os ud
af de forandringer og den udvikling, der er i gang, men vi kan forhåbentlig være med til at påvirke, hvor stor
indflydelse, det får på vores erhverv Der er ingen tvivl om, at vi skal passe på klimaet, vandmiljøet og
biodiversiteten, men vi skal også sikre et konkurrencedygtigt landbrug, der er under udvikling - ikke
afvikling. Det arbejder vi hårdt på, og det fortsætter vi med.

Partnerskab om klima med Vejle Kommune
Som DK2020 kommune har Vejle Kommune forpligtet sig til at nå målene om 70% CO2-reduktion i 2030 og

neutralitet i 2050.

Kommunen arbejder på at indgå partnerskaber med forskellige sektorer som transport, energi og landbrug og har
vist stor interesse for at udvikle et klimasamarbejde med os i landboforeningen. Det har vi takket ja til, da det
rummer gode muligheder for at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor. Derfor arbejder vi på at få stablet et
klimapartnerskab på benene, selv om vi endnu ikke er helt skarpe på, hvad det skal rumme. Jeg forventer, vi
bliver mere konkrete, når vi forhåbentlig kan mødes fysisk i juni måned.

Et partnerskab kan være med til at gøre det lettere at finde meningsfulde placeringer til biogasanlæg,
staldbygninger og solceller. Vi har også brug for et frugtbart samarbejde om pyrolyseanlæg, udtagning af
lavbundsjorde og tilbageholdelse af vand. Partnerskabet kan indebære, at vi som landmænd skal til at udarbejde
klimaregnskaber, så vi kan dokumentere, at det går den rigtige vej.

Der er en del dilemmaer, vi skal forholde os til, når vi arbejder med klima. Dem må vi gå positivt ind i og få løst.
Jeg forventer, at vi har en aftale på plads i løbet af efteråret 2021.

Hjælp dine udenlandske medarbejdere med at lære dansk
Gratis tilbud på sprogcentrene
Sprogcentrene tilbyder gratis danskundervisning til dine udenlandske medarbejdere. Danskkundskaberne gør det
lettere for jer at kommunikere på jobbet. Samtidig hjælper det dine udenlandske medarbejdere til at møde nye
mennesker og føle sig mere hjemme i Danmark. Det er en god investering, som ikke koster dig en krone.

Dine medarbejdere kan deltage på landmandshold, som kun er for internationale landbrugsmedhjælpere. De kan
også deltage på hold med kursister fra andre brancher. Undervisningen kan enten være online eller ved
fremmøde på sprogcentreret eller på din bedrift.

I denne film kan du se mere om samarbejdet mellem landbrug og sprogcentre: Film.

Hvis du vil vide mere om de muligheder, der er for undervisning af udenlandske medarbejdere, kan du kontakte:

Sprogcenter Midt
Virksomhedskonsulent Karina Sindahl på mail: Karina.s@sprogcentermidt.dk eller telefon: 5185 4306.

Sprogcenter Vejle
Souschef Sofus Teislev på mail: sopte@vejle.dk eller telefon: 3068 2265

Tilskud til at sløjfe boringer og brønde
Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune har vedtaget, at du kan få op til 7.500 kroner, hvis du har en gammel og
ubenyttet boring eller brønd på din jord - og sløjfer den. Ordningen skal lukke huller i jorden, så pesticider ikke har
direkte adgang til at sive ned og forurene grundvandet. I første omgang tager ordningen fat i det opland, hvor
vandværkerne indvinder grundvand.

Hvis du har en ubenyttet boring eller brød på din jord, som du ønsker at få sløjfet, skal

du kontakte Hanne Hegested på telefon: 7681 2414 eller mail: haheg@vejle.dk.

Sådan prioriterer Vejle Kommune
1. Først vil kommunen sløjfe ubenyttede boringer og brønde i områderne, hvor
vandværkerne ikke har mulighed for en nødforbindelse.
2. Dernæst kommer turen til områderne omkring Trefors kildepladser og centerbyernes
vandværker, hvor der er problemer med pesticider i vandet.
3. Derefter tager man fat i de områder omkring Trefors kildepladser og centerbyernes
vandværker, hvor man ikke har fundet pesticider.
4. Til sidst er det de øvrige vandværkers indvindingsområder.

Klage over fredning af Vejle Ådal
På landbrugets vegne har vi i foreningen klaget over det juridiske og holdningsmæssige i at frede hele Vejle Ådal.
Landbruget er en stor del af Vejle Ådal, og lodsejerne er stolte af – og tager ansvar – for landskabet. En fredning
vil give store begrænsninger over rådigheden på arealerne. Det er vi stærkt utilfredse med.

Du kan læse vores klage på vores hjemmeside.

Få dit landbrug til at blomstre
Foreningen har sørget for, at der er blevet sået blomsterstriber på udvalgte steder i foreningens område. Vi vil
gerne være med til at styrke et aktivt liv af bier og insekter og tilbyde, at så mange mennesker i vores lokalområde
får glæde af blomsterne og mulighed for at kunne plukke en buket med hjem.

Måske har du også en kant af din mark, hvor du ønsker at så en blomsterstribe? Velas sår de første 100 meter til
1450 kroner inklusiv udsæd. Herefter er prisen 1000 kroner pr. 100 meter.

Du kan nå det endnu – fristen er den 20. april.
Læs mere og bestil din blomsterstribe her: https://velas.dk/blomsterstriber.

Du kan nå det endnu...
Styrk naturen på din ejendom med et naturtjek
De første medlemmer, der har bestilt et naturtjek, får i den kommende uge besøg af naturplejekonsulent Hanne
Juncher Fris, der skal kaste lys over, hvordan de kan styrke naturen og biodiversiteten på ejendommen.

Du kan stadig nå at blive en del af ordningen og få få betalt 60% af et naturtjek, hvis du søger om tilskuddet
senest den 1. maj. Det betyder, at du kun selv skal betale 4000 kroner.

Er du interesseret?
Kontakt Bent Lune på telefon: 2147 1939.
Et naturtjek hjælper 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.

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02

