Til alle medlemmer

Nyhedsbrev September 2018
Er der drikkevand under dine marker?
I Danmark drikker vi vores grundvand, men ved du om et af de lokale vandværke, pumper grundvand fra et magasin
under dine marker? I disse år fylder debatten om vores drikkevand meget. Mange lodsejere ved reelt ikke, om der er
et eller flere indvindingsområder under deres arealer. På de vedhæftede kort kan du se indvindingsoplandene i din
kommune. Miljø- og fødevareministeren har tidligere meldt ud, at der vil komme stramninger på området. Her er
fokus i særlig grad på de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Vær opmærksom på, at kortene kun beskriver indvindingsoplande til de almene vandforsyningsanlæg (vandforsyning
til mere end ca. 10 ejendomme). Private drikkevandsboringer samt de ikke-almene vandforsyningsanlæg
(vandforsyning til mindre end 10 ejendomme) fremgår ikke af kortet. På www.arealinfo.dk fremgår BNBO samt de
fleste af indvindingsoplandene.
Vi oplever at kommunerne i denne tid har godt gang i arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse. En indsatsplan skal i udgangspunktet beskrive, hvordan grundvandet beskyttes mod
forurening. Indsatsplanen identificerer løsninger og trusler samt indeholder en handleplan, der beskriver hvordan
grundvandet beskyttes, og hvem der er ansvarlig på området. Vi følger kommunernes arbejde med indsatsplanerne
tæt.
Har du et areal til minivådområder?
Inden 2021 skal vi på landsplan fjerne ca. 900 ton N via minivådområder. I alt skal der findes
1.000-2.000 stk. minivådområder med 50-100 ha opland.
Vi er langt fra i mål og har brug for, at alle tager et ansvar. Minivådområderne er med til at
kompensere for, at vi som landmænd får mulighed for at gøde markerne mere.
Oplandskonsulenter yder gratis rådgivning vedrørende minivådområder, hvor de hjælper med at
finde egnede områder, der giver mening for landmanden og vandmiljøet. Desuden hjælper de
med ansøgninger fra start til slut. Du kan kontakte Karen V. Thomasen på tlf. 80 80 20 40.
Der er 100 % tilskud til ordningen, og derudover ydes en kompensation for det udtagne areal.
Oplandskonsulenterne vil bl.a. lave opsøgende arbejde via breve og telefonopkald. Du bedes tage godt imod
kontakten og bidrage til at finde muligheder.
Et minivådområde placeres typisk op ad et hoveddræn, gerne lige inden udløb til vandløb. Arealet skal være drænet,
og der skal minimum være et opland på 20 ha.
Minivådområder reducerer drænvandet for kvælstof og har samtidigt også en effekt på fosfor.

Kvægrådgivning – fokus på rådgivning
Selv om rådgivningen er placeret i vores fælles rådgivningsselskab SAGRO, har vi som forening et
ansvar for at rådgivningen fungerer optimalt. Hen over sommeren har vi haft lidt udfordringer
omkring vores kvægrådgivning, hvor tre rådgivere har forladt SAGRO for at blive selvstændige
kvægrådgivere. Det er altid træls, når der sker for mange udskiftninger på en gang. Den 20. august
var vi flere kvægbrugere der var samlet til kaffe hos Henrik Grønne i Svenstrup, hvor situationen blev drøftet
igennem med dem, der er ansvarlige for kvægrådgivningen i SAGRO. Vi fik en god snak, og blev bekræftet i, at
det er vigtigt med en kvægrådgivning, der kan samarbejde med de øvrige faggrene i vores rådgivning.
Jeg er utrolig glad for, at der er ansat to nye kvægrådgivere, med en fortid i HSL samt Heden & Fjorden, der
sammen med de øvrige kvægrådgivere skal være fokuseret på den nordlige del af SAGRO området.
Velkommen hjem til Flemming Hølmkær og Bendt Bendtsen der starter henholdsvis 1. oktober og 1.
november.
Aflysning af møde med Karen Hækkerup
Den 9. oktober havde vi planlagt møde med Karen Hækkerup. Da Karen Hækkerup med udgangen af september
fratræder jobbet som adm. Direktør i L&F, er mødet aflyst. Vi arbejder p.t. med at sætte et andet møde op.

HSL – 200 års jubilæum
Oktober 2020, er det 200 år siden bønder i vores foreningsområde
grundlagde, det, der i dag, er grundstenen til Holstebro Struer
Landboforening. I bestyrelsen har vi besluttet, at det skal markeres.
Selv om, der er to år til jubilæet, er der nedsat et jubilæumsudvalg
bestående af Laurids Søndergaard og Alan Lunde, som er begyndt at tænke
store tanker. De foreløbige planer omhandler aktiviteter for foreningens
medlemmer og forskellige markeringer, der skal være med til at sætte fokus
på vores forening og erhverv. Har du gode forslag til aktiviteter eller vil du være en del af arbejdet frem til oktober
2020, kontakt da Laurids eller Alan.

Landbruget åbner motorvejen
Lørdag den 29. september foretages den officielle åbning af motorvejen.
Som det absolut vigtigste erhverv i Holstebro – Struer området, vil motorvejen få stor betydning for os. Vi vil derfor
byde motorvejen velkommen ved en åbningsceremoni lørdag den 29. oktober kl. 10.45. Her vil borgmester H.C.
Østerby og jeg i fællesskab afsløre vores bidrag til festlighederne.
Vi vil gerne invitere alle medlemmer til denne markering – vi serverer lidt champagne og kransekage ved
halmskulpturen – så kom op i marken til os på lørdag..

Holstebro Struer Landboforening repræsenterer lodsejerne
Den 12. september havde vi indbudt alle de
lodsejere der vil blive berørt af
klimatilpasningsprojektet ved Storåen. Efter en
grundig gennemgang af projektet fra Kommunens
teknikere, formanden for Teknik og Miljø Karsten
Filsø gennemgik vi fra HSL hvad vi ser, der skal med
i en kompensationsaftale, når lodsejerne i de
perioder, hvor vandstanden hæves, får
indskrænkninger i råderetten.
Efter mødet tilkendegav alle lodsejere, at de ønsker
HSL, varetager forhandlingerne med kommunen på
vegne af dem.
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