Til alle medlemmer

Nyhedsbrev Juni 2018
Markvanding
Med udsigten til endnu 14 dages hedebølge vil
vandingsmaskinerne køre i døgndrift, hvor det er muligt.
Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor stor
vandingstilladelse man har.
Det spænder i SAGRO området fra 750 – 1500 m3 / ha.
Ved du på nuværende tidspunkt, at din nuværende
tilladelse er for lille til at række vandingssæsonen ud, så er
du nu, du skal søge om mere vand.
Vi har ringet rundt til kommunerne, og indtrykket er, at
man vil gøre alt for at foretage en hurtig sagsbehandling,
hvis du søger om mere vand.
Fra Holstebro Struer Landboforening gør vi hvad vi kan, for at få kommunerne til at udvise størst mulig fleksibilitet.
Der er desværre ingen umiddelbare dispensationsmuligheder, så der skal vurderes på, om der er mulighed for, at
give mere vand i det enkelte tilfælde.
Det er især boringens afstand til vandløb og/eller våd § 3 beskyttet natur samt boringens dybde, der er afgørende
for, om der kan tillades et større vandforbrug.
Har du brug for hjælp til ansøgningen kan du kontakte SAGRO, hvor Nina Laudal Jensen tlf. 96 29 66 37 vil være
behjælpelige. Tager du kontakt til kommunerne – se nedenstående.
Holstebro kommune:
Send en mail til Lise Kristensen Lise.Kristensen@holstebro.dk eller ring 96 11 78 07 / 51 66 05 27 med ønsket om
mere vand. Så ser kommunen på det.
De nye tilladelser lyder på højeste indberettede forbrug i 10 år + 25 %.
Mailen skal som minimum indeholde relevante oplysninger om ønsket vandmængde, allerede forbrugt vandmængde
pr boring, begrundelse for ønske om mere vand.
Struer kommune:
Send en mail til struer@struer.dk til Dennis Rosenblad Noe eller ring 96 84 84 46 så finder vi en løsning skriver
Dennis.
Ansøgningen skal som minimum indeholde relevante oplysninger om ønsket vandmængde, allerede forbrugt
vandmængde pr. boring, og begrundelse for ønske om mere vand.
Planteaften på Ytteborg den 20. juni kl. 18.30
Vi viser bl.a. markedets største og mest spændende gyllegrej samt gylleforsøg.
Dyrkningskonkurrencen Ytteborg Cup er dog uden gylle, da der dystes i maltbyg.
Program:
 Forsøg med forskellige gylletyper før og efter fremspiring
 Gyllevogne/bomme og selvkørende udlægger
 Ytteborg Cup, maltbyg
 Sorter, vår- og vintersæd
 Etableringsforsøg i vinterraps
Efter det faglige program tænder LandboUngdom op i grillen. DLG leverer markedsnyt og er hovedsponsor for
aftenen
Husk tilmelding til Familie og Grill aften
Husk det er i morgen fredag den 15. juni som er sidste frist for tilmelding til Familie- og Grill aften hos Jesper
Hedegaard, Borbjerg den 21. juni. Vi glæder os til at se jer alle denne aften.
/ Kristian Gade

