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Vækstvilkår og høst 
 
Trods en særdeles nedbørsfattig sommer, som gav ringe forventninger om et godt høst-
resultat, fik vi alligevel en overraskende god høst, som kun overgås af rekordåret 1964. 
Vi oplevede således her på egnen, at nogle hvedeavlere nåede op i den såkaldte ”10 tons 
klub” hvilket vil sige, at hvedeudbyttet nåede op på 90-100 hkg. pr. ha, der hvor det var 
bedst. Dette har man ikke tidligere troet muligt her på egnens sandjorder. Det skal dog 
for en ordens skyld tilføjes, at egnens vandingsanlæg har måttet køre i døgndrift og land 
manden har haft et utroligt slid med vanding af afgrøderne 3-4 gange måske mere. 
 
Motorvejsanlæg 
 
En planlagt motorvej fra Esbjerg til Kolding, vil komme til at gå gennem Bramming 
kommune. Vejdirektoratets forslag til linieføring ville ødelægge 14-16 af egnens bedste 
gårde, hvorfor Bramming Åstrup Landboforening udarbejdede et alternativt forslag til  
linieføring, som ville give langt færre gener. Vejdirektoratets motorvejskontor har set 
positivt på dette forslag, som nu skal til udtalelse i Skov og naturstyrelsen. Efter land- 
brugets mening har man desværre der alt for stor magt. Etapen gennem Bramming kom-
mune begynder i 1992 og arbejdet med vejen forventes færdig i 1996. Forinden arbejdet 
sættes i gang, vil der blive afholdt en liniebesigtigelse, formentlig i foråret 1990. 
Herefter sker godkendelse af den endelige linieføring. 
 
Vandløbsregulativer 
 
Der skal udarbejdes nye regulativer for offentlige vandløb inden udgangen af 1992 Hvor 
regulativerne kun tog hensyn til de afvandingsmæssige forhold, er målsætningen i de 
nye regulativer, også at tage hensyn til de miljømæssige forhold, for at skaffe bedre mu-
ligheder for fiske og dyreliv. Vandløbene vil derfor fremover blive mere skånsomt op- 
renset, ligesom de vil få et løb i slyngede render. 
 
Landbruget er naturligvis interesseret i et rigt og godt fiskeliv, men på den anden side 
må det være en betingelse, at de afvandingsmæssige forhold ikke forringes. Landbruget 
har sine betænkeligheder med hensyn til det sidste og har derfor nedsat vandløbslaug, 
der skal varetage landmændenes interesser og påse, at vandløbenes vandføringsevne  
holdes i orden. 
 
I Bramming kommune er der således udarbejdet et nyt regulativ for Grisbæk vandløbs- 
system og landmændene omkring dette system har nedsat deres laug. I mellemtiden ar- 
bejdes der med et nyt lovkompleks, der skal sammenfatte flere miljølove i en. Her fore- 
slås bl.a. at vandløbsmyndigheden overgår i amtets regi. Dette beklager landbruget me-
get, da vi har det bedst forhold til kommunen som vandløbsmyndighed. 
 
De økonomiske vilkår 
 
De økonomiske vilkår har i året der gik, været acceptable på kvægbrugsområdet og på 
det seneste også på svineproduktionsområdet, som har oplevet nogle tilfredsstillende 
justeringer af priserne, hvilket i høj grad var tiltrænkt efter en lang periode med helt u- 
tilfredsstillende økonomi. 



Fore rene planteavlsbrug er økonomien ofte så dårlig, at ejere af disse må tage deltidsar-
bejde og måske heltidsarbejde uden for bedriften. 
Økonomien i minkproduktionen er nu så dårlig, at mange prøver at finde overlevelse. 
 
Optimismen ved at komme tilbage 
 
Med de bedre mælke og svinepriser, er der igen ved at komme en vis optimisme ind i 
erhvervet og man ser da også igen, efter flere års stilstand, at der er ved at komme gang 
i byggeriet. Af byggerier i millionklassen kan nævnes en kostald på Dalshøj, en svine-
stald i Hunderup og to kostalde i Lourup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Kurt og Eske Bennedsens nye stald i Lourup, bygget sommeren 1989 

 


