
Til alle medlemmer 

Nyhedsbrev Juli 2017 

Utilstedelig omgang med sandheden 

Folketingets vedtagelse af vandplanerne, som betyder at vi skal reducere udledningen af kvælstof med 13.000 tons 
kvælstof, er vedtaget på helt fejlagtige beregninger. Landbrug & Fødevarer vil i den kommende tid afdække hvilke 
fejl/makværk, der ligger til grund herfor. Afdækningen er benævnt som ”De 7 syndere” og vil kunne følges i 
Landbrugsavisen og andre steder, hvor det vil være muligt at få spalteplads. Desværre oplever vi gang på gang at 
landbrugets dokumentation af fejl begået af offentlige institutioner ikke finder nåde i redaktørernes forvaltning af 
nyhedsstof – senest har vi set manglende interesse for at fortælle om, at vi kun har brugt 52 procent af den ekstra 
kvælstof, vi fik mulighed for at bruge efter vedtagelsen af Landbrugspakken.  
 
Vi vil ikke finde os i denne form for manipulation - derfor skal min opfordring være, at I sammen med bestyrelsen for 
Holstebro Struer Landboforening husker at fortælle om de faktuelle fejl og mangler, vi bliver udsat for.  Vi vil i den 
kommende tid søge at fortælle om disse fejl og manipulationer i dagens avis, på vores hjemmeside, Facebook m.m. 
 
Prisen på vand 
Vi har gennem nogen tid været i dialog med Holstebro Kommune om prisen på drikkevand. Det er vores opfattelse, at 
prisen vi betaler for vand skal afspejle produktionsomkostningerne, og landbrug som storforbrugere af vand skal have en 
reduktion i prisen for det vand, der bruges i staldene og til rengøring. 

Fra Landboforeningen har vi argumenteret for en trappemodel, så prisen pr. m3 vand reduceres i takt med forbruget. Vi 
ser helst en model, hvor vi har ret og pligt til at aftage vand fra offentlige værker, men alternativt har vi have et ønske om 
at etablere egne boringer. 

Kommunerne godkender værkernes prispolitik og administrerer mulighederne omkring det at etablere egne boringer. Det 
er derfor kommunerne, der har beslutningskompetencen. Hvis ikke der snarest findes brugbare løsninger på denne 
problematik, vil det være et emne, som vi vil inddrage i debatten op til kommunevalget. 

Aktivitet op til Kommunevalget 
Vi har i bestyrelsen drøftet, hvordan vi også sætter landbruget på den kommunalpolitiske dagsorden. Op til valget vil vi 
indbyde politikere til en præsentation af vores erhverv og drøfte kommunalpolitiske emner. På nuværende tidspunkt ved 
vi at drøftelserne vil omhandle: 

 Sagsbehandling dialog og hastighed 

 Prispolitik – forsyningsselskaber 

 Administration af Landzoneloven 

 Vandløbsvedligehold 

 Sten- og jorddiger 
Har du andre kommunale emner, som du gerne vil have vi bringer op, skal du blot kontakte os. 

Et godt Landsskue 
På det netop afholdte Landsskue havde vi sædvanen tro vores politiske hjørne i det faglige telt sammen med SAGRO. Tak 
til de mange, der gæstede os og fik en snak om aktuelle politiske emner. 
Af de mere underholdningsmæssige indslag var vi deltagere i Bondedysten – resultatet giver mulighed for forbedringer til 
næste år. Tovtrækningskonkurrencen, lørdag formiddag hvor landboorganisationerne dystede med hold fra Viking 
Danmark – et resultat, vi kun kan gøre bedre til næste år. 
Den samfunds- og imageskabende rolle som Landsskuet udfylder skal, man ikke underkende – specielt er Barselsgangen 
med besøg af mere end 10.000 børn en fantastisk oplevelse.  

                                        
 
              Landsskuet – et godt mix mellem det faglige, politiske, fællesskabet og samfundsskabende aktiviteter 
 



Ulven er kommet 
Onsdag den 24. maj var foreningen medvært ved Informationsaften om Ulven i den danske natur. Efter vores vurdering en 
god og oplysende aften. 
Et af de centrale spørgsmål denne aften var mulighederne for regulering af ulven. Da mødet blev holdt, var ulvebestanden 
i foreningens sydlige område kun nogle gangske få individer.  Siden da er der kommet væsentlig flere ulve – med den 
øgede bestand, bliver det endnu mere aktuelt at sikre, at ulvebestanden ikke får yderligere negativ indvirkning på vores 
muligheder for at sikre vores husdyr. Vi vil sammen med L&F være aktive i dette arbejde. 
 
God dialog i Vandråd – Nissum Fjord 
På trods af, at fronterne har været trukket skarpt op i medierne forud for arbejdet med at udpege vandløb, der skal udgå 
af vandområdeplanerne, går samarbejdet rigtig godt i Vandråd Nissum Fjord. 

Der var fra flere sider lagt op til, at det ikke ville blive nemt at nå til enighed om hvilke vandløb, der skal ud, men 
glædeligvis har det vist sig at være en fordragelig og konstruktiv debat i arbejdet. 

Jeg har sammen med Helle Borum fremhævet landbrugets afvandingsmæssige interesser. Forslag og synspunkter, der 
langt hen af vejen er vist forståelse for fra sportsfiskerne, Danmarks Naturfredningsforening og andre organisationer.  

Det er muligt for vandrådsmedlemmer at komme med mindretalsudtalelser, men det er klart, at jo mere enigt vandrådet 
er, jo stærkere vil man stå overfor både kommunalpolitikerne og Miljøministeriet, som i sidste omgang skal godkende 
indstillingen 

Vandrådet afslutter sit arbejde i december i år.  

Landmænd skaber stribevis af naturprojekter 
Holstebro Struer Landboforening inviterede i sidste uge til besigtigelse af ”Faunastriber” hos Ulla og Martin Merrild. 
En aften, hvor vi besigtigede nogle af de 27 km. vildtstriber, der er sået i foreningens område.  
Under besigtigelsen fortalte landmand Svend Erik Jensen, Hjerm om den store interesse der er, og har været omkring 
projektet.  
Aftenen sluttede i haven hos Ulla og Martin med frankfurter og Pisner øl.  
I dagens anledning var Christian Hüttemeier, kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer kommet til Hjerm og 
fortalte historien bag Pisneren, der er brygget på korn, der er gødet med urin (pis) opsamlet på Roskilde Festival 2016.  
 

  

Husk bestilling af billetter inden den 1. august  Svend Erik fortæller og forklarer om vildtstriber  

 
Køb Billetter til Holstebro Revyen – fredag den 8. september 
I sidste nyhedsbrev skrev vi om mulighederne for at for at købe billetter til Holstebro Revyen til en meget fordelagtig pris. 
Du sparer over 100 kr. pr. billet. Vi havde desværre ikke fået skrevet tidspunkt for arrangementet – derfor frisker vi lige 
tilbuddet op. 

Den 8. september kl. 18.00  spiser vi sammen i salen, hvor revyen spilles. Vi har reserveret mange borde, så vi kan sidde 
sammen. Du har mulighed for at invitere medarbejdere og venner med til dette arrangement. Vi sælger billetterne efter 
princippet ”først til mølle” – send mail til nkf@sagro.dk senest den 1. august med angivelse af antal billetter der ønskes til 
forestillingen. Vi vil fakturere dig disse billetter som foreningsarrangement. 

Med ønsket om en fortsat god sommer 

Kristian Gade 
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