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Tørkehjælp – krisepakker  
Om ikke andet, så har tørken været med til at sætte 
landbruget på den politiske dagsorden og langt hen ad 
vejen, er der en god forståelse for vores situation. 
Gennem L&F bliver der arbejdet til højre og venstre for at 
finde løsninger der kan hjælpe her og nu og specielt på 
den lange bane. 
For de landbrug der er mest udfordret pga. af tørken, vil 
det ikke være realistisk at forvente de mange 
”tørkepakker” – som også ofte er knyttet sammen med alt 
for meget bureaukrati og andre modydelser. 
I Landboforeningen arbejder vi med udgangspunkt i den 
aktuelle situation på, at få skabt nogle vilkår, der på sigt 
kan være med til at gøre os langt økonomisk robuste. 
Her og nu vil jeg opfordre til, at have en løbende dialog med egne kreditgivere, så der bliver lavet aftaler 
om, hvordan der vil være tilstrækkeligt med likviditet, når følgerne af tørken rammer indtjeningen. 
 
Manglende godkendelse - vandingstilladelse 
Som mange af jer har oplevet, har kommunerne udvist velvilje til at tildele ekstra markvand denne sommer. 
Vi har dog også hørt om enkelte tilfælde, hvor velbegrundede ansøgninger er blevet afvist. Da vi har 
løbende dialog med kommunerne i vores område, vil vi gerne have indberetninger fra dig, hvis du har haft 
en velbegrundet ansøgning, der er blevet afvist. Du bedes kontakte vores Landboretsmedarbejder Helle 
Borum på 29 67 94 35  
 
Åbning af motorvejen  
Lørdag den 29. september foretages den officielle åbning af motorvejen. 
Som erhverv har vi store forventninger til motorvejen. 
Landboforeningen, DLG og Arla har derfor besluttet at byde motorvejen 
velkommen, ved en lille happening i forbindelse med åbningen mellem 
kl. 12.00 og 13.00. Skulle din vej falde forbi, vil vi bag vores 
halmskulptur trylle med lidt forplejning.   
 
Klimasikring – Storåen 
Holstebro Kommune og Vestforsyning er nu ved at være så langt i 
processen omkring etablering af dæmning og sluse øst for stedet, hvor 
motorvejen passerer Storåen, at de ønsker aftale med lodsejerne på 
plads. Området, der vil blive berørt af projektet, omfatter ca. 150 ha som 
ejes af 40 lodsejere. Holstebro Struer Landboforening har påtaget sig 
opgaven med at forhandle på vegne af disse lodsejere. Den 12. 
september holdes møde, hvor vi håber at kunne få den endelige 
bemyndigelse til at kunne færdiggøre aftalen med kommunen.  
 
Karen Hækkerup i Nupark  
Den 9. oktober kl. 19.00 vil Karen Hækkerup ved møde i Nupark, diskutere hvorledes landbruget får vilkår, 
der gør os økonomisk robuste, så vi kan komme i en situation, hvor vi kan klare de økonomiske 
udfordringer, som tørke, udsving i afsætningsvilkår og andet som erfaringsmæssigt rammer vores erhverv. 
Vi arbejder på at få nogle af ordførerne fra folketingets partier til at være med denne aften – Sæt X i 
kalenderen – indbydelse udsendes senere. 
 
Kristian Gade 


