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LRFs kommungrupp Laholm
Året kom att präglas av vädret. Lätta jordar, stora djurbesättningar och extremt lite nederbörd
gjorde att lantbruket i kommunen drabbade extra hårt av den extrema torkan och den gassande
solen.
Tidigt togs kontakter med kommunen. Vattentillgången till djur och människor var en av de
tunga frågorna. Men även brandsäkerhet vid skörd togs upp. Gödseltunnor med vatten och ett
drag med öppen jord för att förhindra spridning av brand var en del av det förebyggande
arbetet.
Kommunen valde tidigt att gå upp i stabsläge för att ha beredskap. Kontinuerligt diskuterades
vad som händer när fodret inte räcker, vattenfrågan, den psykiska påfrestningen på
lantbruksföretagaren och hens familj och vad kommunen kan göra för att underlätta.
Kommunen beslöt att köpa in mer nötkött än vanligt,
en symbolisk handling men ack så viktig.
Omsorgsgruppen var väl medveten om att många
kunde behöva hjälp och stöttning.

Ulrika Algothsson, LRFs kommungrupp Laholm
och Niklas Willson, Laholms kommun.

Första torkmötet var på Vallberga Lantmän i
mitten på juli. Länsstyrelsen, kommunen, bank,
slakt med flera deltog. Att det skulle bli tufft stod
klart då men hur tufft visste ingen.

Under sensommaren ordnade LRF två större
sammankomster för lantbrukare i Laholm.
Träffen på Fågelsång med många medverkande
avslutades med en skrattfest som Thomas
Petersson stod för. Viktigt med lite roligt när livet
är tungt för övrigt.
Tack och lov kom regnet i augusti!
Hösten blev mild och mycket kunde höstsås och
betessäsongen blev lång. Några djurhållare
sökte och fick tillstånd till utedrift utan ligghall.

Trivselaktivitet på Fågelsång lockade många lantbrukare i Laholm.

Följetongen IP-Only fortsätter. Trots ny personal, möten och många löften har inte så mycket
hänt.
Kommungruppens ordinarie arbete har rullat på,
bland annat med interna styrelsemöten, träff med
länsstyrelsen om deras kontroller och deltagande i
ordförandeträffen i Getinge.
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