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Vækstbetingelser
Bortset fra ringe nedbør i maj måned var afgrøderne begunstiget af gode vækstbetingelser i resten af vækstsæsonen. Desværre blev en sen høst særdeles vanskelig på grund af
ustadigt vejr med regn og haglbyger.
Alt i alt blev der dog høstet gode udbytter i alle afgrøder. En undtagelse var dog ærter,
der blev høstet meget varierende udbytter. På trods af de næsten værst tænkende forhold
for ærtehøsten, lå dækningsbidraget dog for denne afgrøde gennemsnitlig på samme niveau som for korn.
Det økonomiske resultat bedret
Sidste års særdeles gode høstresultater, har betydet en væsentlig bedring i dette års regn
skabsresultater. den gode avl i dette år vil givetvis på lignende måde slå igennem i næste års økonomiske resultat.
Resultatet fra årets lokale regnskaber viste da også, at udbyttet af gældfri ejendom, var
det største set over en tiårig periode og for første gang i denne periode blev der penge til
konsolidering. Når regnskabsresultaterne vurderes, må der imidlertid tages højde for, at
der bag disse resultater ligger en meget stor arbejdsindsats af hele familien på bedriften.
Set under denne vinkel er timelønnen næppe misundelsesværdig.
Arbejdskraftparadoks også i landbruget
Specielt dette har der fra landbrugets side været efterspurgt arbejdskraft bl.a. på grund
af den bedre økonomi, men også fordi mange er så arbejdskrævende, at det er en belastning når familien alene skal klare arbejdet. Ca 25 til 30% af landbrugene i Bramming
kommune har en besætning mellem 40 og 75 køer, ca 3% har over 75 køer og 5 ejendomme har over 1000 svin. Samtidig med etablering af stor besætning er indkøbt eller
tilforpagtet jord, for at klare den nødvendige forsyning med hjemmeavlet foder.
Desværre har man måttet konstatere, at det har været umuligt at skaffe den nødvendige
arbejdskraft, selv om et stort antal unge går ledige. ? Hvad kan årsagen være.
Den lokale landboforening har sammen med landboungdommen gennem
udvalgsarbejde forsøgt at klarlægge årsagerne, samt prøvet at formulere evt. løsninger.
Følgende spørgsmål er stillet :
1 Skyldes det samfundets hetz mod landbruget?
2 Er uddannelsen for løst struktureret ?
3 Er lønforholdene for dårlige ?
4 Er arbejdstiden for lang ?
5 Ønskes en anden boform
Et responsum vedrørende disse spørgsmål er tilstillet hovedorganisationen, som ventes
at arbejde videre med problemerne.

