
 

 

                                                                                                            Vintengård den 27.2.2018 

 

Til: Chef for Fritid og Fællesskab Johan Stadil Petersen 

        Leder Per Nørmark, Natur og Miljø 

        Det samlede Teknik og Miljø-udvalg 

 

 

Først et tillykke til de folkevalgte politikere i det nye Teknik og Miljøudvalg. Vi håber, I er ved at 

finde Jer tilrette. Det er jo et stort og til tider også kompliceret område. 

 

Vi, bestyrelsen for Østjyllands Landboforening, glæder os til samarbejdet med både folkevalgte og 

den faste stab på rådhuset. 

Landbrug, fødevareproduktion, byplanlægning og naturpleje fylder en del i Hedensted kommune og 

vores berøringsflader med kommunens praktiske og politiske rammer, kommunens planlægning og 

borgernes ønsker og krav er i dagligdagen mange og meget forskelligartede. 

 

Som bestyrelse i en brancheorganisation ser vi store samarbejdsværdier i en åben dialog og et bedre 

kendskab til hinanden, os alle imellem – erhverv-kommune-landmænd-politikere/borgere-miljø-

produktion.  

 

Vi vil derfor gerne: invitere samtlige politikere i Udvalget for Teknik, chef for Fritid og 

Fællesskab Johan Stadil Petersen og leder Per Nørmark, Natur og Miljø og det samlede 

Teknik- og Miljøudvalg til et virksomhedsbesøg hos gårdejer Mads Nielsen og 

malkekvægsbesætningen på Søndergård, Søndergårdsvej 3, 8723 Løsning.  

 

Søndergård er et godt eksempel på en ung landmand, som for nylig har overtaget sine 

forældres gård med alt, hvad det kan afstedkomme af overvejelser, løbende omlægninger og 

fremtidige planer. 

Mads Nielsen har i øjeblikket 150 sortbrogede køer plus opdræt og driver 270 hektar jord, 

hvoraf han selv ejer de 150 hektar. 

 

Det bliver et spændende besøg, som helt sikkert kan inspirere til en livlig, uformel snak om både 

fremtiden for de unge i erhvervet, landbrugets aspekter og forholdet landbrug og kommune 

imellem. 

 

Vi håber, I har lyst til at møde repræsentanter for bestyrelsen for Østjyllands Landboforening og se 

dette eksempel på, hvad landbruget i Hedensted Kommune er og står for. 

 

Det er sikkert mest praktisk, at I kommer med en dato for sådan et formiddags- eller 

eftermiddagsbesøg engang i løbet af de kommende måneder. 

 

Vi ser meget frem til at høre fra Jer og ikke mindst at møde Jer. 

 

Med venlig hilsen     

 

                                                       Formand 

                                                       Østjysk Landboforening 



 

 

 

 


