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Århundredets tørke 

Selv i København har man registreret, at det har været tørt 
denne sommer – græsset i Fælledparken er gult. 
Ja vi har haft pressens og befolkningens bevågenhed og 
glædeligvis, har det været en positiv bevågenhed, hvor der er 
stor forståelse for, at landbruget skal hjælpes.  
Regering og Folketing har også været ude med tilsagn om støtte, 
bare det ikke koster statskassen noget. Så kan det måske blive 
svært at se, hvorledes man vil hjælpe, da nogle af dem, der er 
mest berørt af tørken givet på et tidspunkt vil komme i en situation, hvor de ikke er i stand til at 
tilbagebetale hvad der måtte være ydet i støtte. 
Men når det kommer til stykket er tørkehjælp jo ikke det, vi ønsker, nej vi ønsker at være i en situation, 
hvor vi kan have en indtjening og muligheder for konsolidering, der gør at vi kan klare vejrmæssige udsving 
og andre udsving, der betyder at indtjeningen enkelte år vil være for lave – vi skal være mere økonomisk 
robuste! 
Vi har derfor behov for fjernelse af de byrder, der gør, at vores konsolidering ikke er god nok.  
Vi arbejder derfor med at bruge den nuværende forståelse, til blandt andet at få fjernet jordskatterne, 
ingen tinglysningsafgift ved jordfordeling, pesticidafgifterne og ja ikke at forglemme det datotyranni, som 
dagligt giver os udfordringer.  
Løsningerne, der her er nævnt, er løsninger, der på den lange bane kan give os lettelser. Løsninger, der her 
og nu kan hjælpe, er en udskydelse af terminsydelserne til kreditforeningerne – en udskydelse, hvor staten 
garanterer for disse ydelser. 
For de af vore medlemmer der er hårdest ramt, vil jeg på det kraftigste opfordre til, at der er en tæt dialog 
med deres pengeinstitutter, så man i det omfang det er muligt, får aftalt løsninger der kan sikre at man 
kommer gennem den nuværende situation. 
Senere i eftermiddag er der i Landsformandskredsen telefonmøde, hvor der vil blive orienteret om de 
foranstaltninger L&F ser som løsninger her og nu. Jeg vil opfordre til, at man da læser de informationer, der 
kommer fra L&F. 
 
 
Aulum dyrskue 
I lørdags havde vi sammen med Familielandbruget og SAGRO en stand 
på dyrskuet i Aulum. Snakken på standen, med de medlemmer som 
kiggede forbi, var jo ikke unaturligt vejret og tørken. Som der har 
været tradition for de seneste år, regnede det også i år på 
dyrskuedagen – måske skulle vi havde arbejdet for at Aulum Dyrskue 
skulle havde været afviklet tidligere i år.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Torvedag – Ikast 
Mere end 5.000 mennesker gæstede Torvet i Ikast her i lørdags, 
hvor der var indbudt til Torvedag. Vi var naturligvis med på 
Torvet, hvor vi fortalte om landbruget. Udstillingen af kalve, 
traktor, vandingsmaskine, håndmalkning, sted hvor der kunne 
males mel, produktion af små halmballer og ikke mindst 
nuværende og seniorlandmænd, der havde travlt med at 
fortælle om, hvordan det er at drive landbrug. Jer er jeg sikker 
på, at det er vigtigt at deltage i den slags aktiviteter, så vi til 
stadighed får skabt forståelse for vores 
erhverv.   

 

 
 
 
 
Vanding 
 
Har du udnyttet din vandingstilladelse, er det vigtigt, at dersom der er behov for mere vand, at der da 
tages kontakt til kommunen for at få ekstra vand. Vi er bekendt med, at der er givet afslag på ekstra vand i 
særligt sårbare naturområder. Hvis du har fået afslag, uden at afslaget har været velbegrundet, vil jeg 
gerne, at du kontakter Helle Borum på tlf. 96 29 66 39, da vi har behov for tilbagemeldinger fra jer 
medlemmer, så vi kan bruge det i drøftelser vi løbende har med kommunen 
 
Besøg hos FREA 
 
Sammen med DN har vi tirsdag i næste uge lavet arrangement hos fiskevirksomheden FREA. Det bliver et 
meget interessant og lærerig aften, hvor vi ser en virksomhed med stor produktion uden miljøbelastning.  
Jeg håber, at vi i fremtiden kan lave flere fællesarrangementer sammen med DN, så vi ad denne vej kan få 
skabt en mere frugtbar dialog og forståelse for vores erhverv. Indbydelsen til dette arrangement er 
tidligere sendt til dig. 
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