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Klima skal ses i Internationalt perspektiv 
Landbrug & Fødevarer havde i denne uge det årlige delegeretmøde, hvor den alvorlige økonomiske 
situation var hovedtemaet - 20 % af vore landbrug er nødlidende. At landbrugserhvervet har stor betydning 
i vores samfund blev cementeret med deltagelse af fire ministre, som fra talerstolen værdsatte værdien af 
dansk landbrugseksport, arbejdspladserne vi skaber, og måden vi producerer på - dyrevelfærdsmæssigt, 
samt miljø - og klimamæssigt. Flere af ministrene fremhævede, at klima skal ses i internationalt perspektiv 
– med denne melding, har vi herefter en klar forventning om, at der ikke indføres særlige danske regler på 
området! 
 

Formiddagskaffe med Inger Støjberg 

Den 22. oktober gæstede Inger Støjberg, Munkbro Svineavl, hvor hun 

sammen med 25 HSL medlemmer drøftede arbejdskraft og mulighederne for 

udenlandsk arbejdskraft. Ingen tvivl om, at her har vi en minister der er inde i 

sit stof og ej heller er bange for at sige sin mening. Vores oplevelse var, at 

stod det til Inger Støjberg, så er det ikke her vi møder modstand mod 

udenlandsk arbejdskraft, der vil bestille noget. Sympatien for de udlændinge 

der kun vil gøre brug af det danske velfærdssystem kunne være på et meget 

lille sted.   

Landbrugets markering af Motorvejsåbningen 

Landbruget vil om nogen få store fordele af den nye 

motorvej, som blev åbnet den 29. september. Det ville vi 

godt markere ved åbningen. Vi havde til dagens anledning 

lavet en halmskulptur, som på bedste vis fortalte at 

landbruget er det absolut vigtigste erhverv i Holstebro og 

Struer kommuner. 

 

Faunastriber giver mere vildt 

I begyndelse af november havde FJD (Stående Jagthundeklubber 

Danmark) efterårets markprøve i Øster Hjerm. Her havde de svært ved 

at få armene ned over den megen vildt – agerhøns, fasaner, harer og 

rådyr, der var. Mange af deltagerne udtrykte, at de aldrig på så lille et 

areal havde set så meget vildt. Svend Erik Jensen fra Øster Hjerm er 

ikke i tvivl om, at den megen vildt bl.a. skyldes etableringen af 

Faunastriber, som er etableret som et samarbejde mellem Holstebro 

og Struer Kommuner samt en række grønne organisationer. 

Vi fortsætter med såning af Faunastriber i foråret 2019. 

 

Har du juletræer til salg? 

Alle aktive medlemmer i Holstebro Struer Landboforening har vederlagsfrit mulighed for, gennem Landbrug 

& Fødevarer at annoncere om salg af juletræer. Det eneste du skal gøre, er at sende en mail til 

nkf@sagro.dk så vil du få tilsendt en oprettelsesformular, så du kan få ekstra reklame for salg af juletræer. 

 

mailto:nkf@sagro.dk


Regionalt Planteavlsmøde den 22. november i Nupark 

Sammen med Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviteres alle foreningens medlemmer til det årlige 

planteavlsmøde. Mødets tema er ”PRODUKTION, PENGE OG POLITIK” 

Med indlederne Torben Hansen, formand for Planteproduktion, direktør for Planteproduktion Troels Toft 

samt Niels Peter Nørring og Anders Panum fra L&F, er der lagt op til en interessant og lærerig aften. Husk 

tilmelding senest den 20. november på tlf. 70 21 20 40 

Markvand  

Mange har søgt om fornyelse af vandingstilladelser og/eller 

om mere vand, end tilladelsen gav mulighed for. 

Vi har helt overordnet set oplevet stor velvillighed fra vores 

kommuner fra nord til syd, og der er givet mere vand i alle de 

tilfælde, hvor kommunen har vurderet, at det var muligt. 

I Taskforce Markvand gruppen arbejder vi fortsat på, at der 

skal være adgang til det vand, man har behov for.  

Landbrug & Fødevarer og SEGES har bakket op hele vejen, og vi arbejder tæt sammen i forsøget på at 

opnå en enklere og mindre restriktiv tilgang til vandet. 

For at dette arbejde skal lykkes, er det helt og aldeles afgørende at alle I, der markvander, støtter op om 

vores arbejde ved at håndtere indberetninger om forbrug og ansøgninger om fornyelse / mere vand med 

største seriøsitet. 

Markvand er som resultat af arbejdet kommet med som en del af tørkepakken. Det bliver spændende at se 

resultatet.  

Det er vigtigt at få indberettet vandforbruget inden 1. februar 2019. Der er stadig hvert år alt for mange, 

der glemmer at indberette. 

Når man indberetter årets forbrug, kan man samtidig se, hvornår tilladelserne skal fornyes. Det er ikke alle 

kommuner, der yder den service at meddele, når en tilladelse skal fornyes. Det er vigtigt at huske at søge 

om fornyelse af en udløbet tilladelse, da man ikke må vande uden tilladelse. Der er KO på det at have 

vandingstilladelsen i orden, når man vander. Der er ligeledes KO på forbrugt mængde. 

 

Her træffes beslutningerne – skal det være uden din indflydelse?  

Det er overskriften på Kaffebordsmøde vi holder den 26. november kl. 

10.00 i Nupark. Denne formiddag vil vi sammen med Tobias Gräs fra 

L&F kontoret i Bruxelles drøfte, hvorledes vi får størst indflydelse på de 

beslutninger, der træffes i EU. Vi er nogle, der tidligere har mødt Tobias, 

han ved om nogen, hvor beslutningerne bliver truffet, så kom til mødet 

og bliv klogere – se vedlagte invitation. 

  

Møde med Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl i Billund – 21. november 

Vi nærmer os jo med hastige skridt næste folketingsvalg. Et valg, hvor 

meningsmålingerne ikke giver os et klart billede af, hvem der skal have 

regeringsmagten efter valget. Jysk Landbrug har den 21. november indbudt 

to af dem, der efter et valg kunne få indflydelse på, hvad det er for en politik, 

der skal føres. Som medlem i Holstebro Struer Landboforening, er du meget 

velkommen i Billund denne aften – se vedlagte invitation.  



Vildtskader og bæredygtig vildtforvaltning 

Mange i vores medlemskreds har oplevet vildtskader og har ikke 

mindst en mening om vildtforvaltningen. Mange af os har bidraget med 

informationer om vildtskader. Sammen med de øvrige 

landboorganisationer i vores område indbyder vi til møde onsdag den 

28. november kl. 08.30 – 15.00 i Ringkøbing. Deltagelse er gratis, og vi 

glæder os til en dag, hvor vi kan blive mere opdateret og få en snak om 

fremtidens vildtforvaltning. Vores egen Rasmus Løbner er en af 

indlederne. Tilmelding senest 19. november – se program og tilmelding 

på www.sagro.dk  

 

Julekoncert med rabat – gælder for medlemmer med Aktivt medlemskab 

Sammen med MCH har vi lavet en aftale om rabat til julekoncert med Julie Bertelsen 

torsdag den 13. december kl. 20.00 

Julie Bertelsen byder indenfor til en julekoncert, hvor vi skal nyde julestemningen og 

varmen omkring julen fra Danmark, Grønland og resten af verden. 

En intim og smuk vokalbaseret julekoncert, akkompagneret af hendes dejlige orkester 

samt hendes dygtige korsanger.  

Du har naturligvis mulighed for at gøre brug af rabatmulighederne for familie og 

venner. Vil du bestille billetter følg dette link http://bit.ly/2O5vba7  

 

Kommende arrangementer 

 11. januar kl. 13.00 Nytårstaffel med Finansminister Kristian Jensen som taler 

 6. februar kl. 10.00 – Kaffebordsmøde hos Robert Lynge Andersen, Resen – gæst Marianne Bredal, 

Struer 

 12. marts kl. 18.15, Nupark - Generalforsamling  

 
 
Kristian Gade 

http://www.sagro.dk/
http://bit.ly/2O5vba7

