Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening

Nyhedsbrev April 2019
Gruppesøgsmål – mod energinet.dk
Energinet.dk har nu afsluttet deres ekspropriationsforretninger overfor de lodsejere, der skal have
nedgravet kabler fra Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Som landboforening har vi fuld forståelse for, at
der skal nedgraves kabler fra disse vindmølleparker, men vi har ikke forståelse for, og vil ikke acceptere, at
der i forbindelse med de deklarationer der bliver lavet, da vil fravige fra gæsteprincippet. Vi accepterer, at
de ”gæster” vores jord, men som gæst skal man forlade jorden uden aktuelle og fremtidige gener for
landmanden. Et ikke uvæsentligt faktum er, at ønsker man som landmand på et senere tidspunkt kablet
flyttet, vil det koste mere end 20 mio. kr. pr. km.
Sammen med Vestjysk Landboforening og Lemvig Egnens Landboforening holdt vi i sidste uge møde med
de lodsejere, som skal lægge jod til dette kabel. Vi har givet tilsagn om, at betale halvdelen af de
omkostninger, et fælles gruppesøgsmål vil koste, da vi finder sagen meget principiel.

200 års jubilæum til næste år
Næste år, er det 200 år siden driftige og fremsynede folk stiftede det, der i dag er Holstebro Struer
Landboforening. For at sætte fokus på vores erhverv og landbrugets betydning i lokalområdet vil vi markere
jubilæet med forskellige tiltag. Vi håber og tror, at mange af vores nuværende og tidligere aktive
medlemmer vil være med til at forberede og deltage ved afviklingen. Vi er endnu i planlægningsfasen, men
arbejder med følgende aktiviteter.






Jubilæumsskrift der fortæller om landbruget dengang og nu i Vestjylland
Dyrkning af maltbyg til vores egen jubilæums øl
Produktion af Jubilæumsgrisen
Udvidet ”Landbruget kommer til byen”
Jubilæumsfest for alle medlemmer

Jeg håber at mange af jer har lyst til at være med i aktivitetsudvalg for en eller flere
af disse aktiviteter. Når vi lige er kommet over forårsarbejdet, vil vi holde møde for alle, der vil tage aktiv del
i disse jubilæumsaktiviteter. Er du frisk med ideer og evt. klar med en hånd med – ring da til vores sekretær
N.K. Fruergaard – 40 80 72 00 inden den 1. maj.
Fokus på vandingstilladelser
Vi oplever desværre en noget forskellig administration af vandingstilladelser i vore kommuner. Vores
ekspert ud i markvanding Helle Borum har nedenstående skrevet lidt om den praksis vi oplever i Holstebro
og Struer Kommuner. Har du udfordringer med vandingstilladelser kan du kontakte Helle på 96 29 66 39.
Praksis i Holstebro Kommune
For fornyelse af en eksisterende tilladelse i åbne områder, ses på de indberettede vandmængder for de
seneste 10 år. Der kan derefter maksimalt opnås en tilladelse på den højeste indberettede vandmængde
plus 25 %.
Ved helt nye tilladelser bibeholdes nuværende praksis således, at der som udgangspunkt gives 1.200
m3/ha i op til 15 år, med mindre der er argumentation for andet.
Tilladelser, hvor der er indberettet 0 m3 eller ikke indberettet en vandmængde de seneste 5 år, fornyes ikke
og eksisterende tilladelser kan inddrages.
For fornyelse af en eksisterende tilladelse i overudnyttede (lukkede) områder, ses på de indberettede
vandmængder for de seneste 10 år. Der kan derefter maksimalt opnås en tilladelse på den
højeste indberettede vandmængde minus 20 % - dog minimum 750
m3/ha.
Praksis Struer Kommune
Tilladelser gives op til 15 år. Generelt 1.200 m3/år/hektar til markvand uanset jordtype.
Der kan søges om mere vand i tilfælde af afgrøder i sædskiftet, der er mere vandkrævende.
Bruger som den eneste kommune ikke screeningsværktøjet BEST.

Ulykkesforsikring til landbruget
Har du et aktivt medlemskab, har vi sørget for, at du får den bedste pris på kollektiv ulykkesforsikring.
Forsikringen dækker døgnet rundt – både i arbejdstiden og fritiden.
Du kan vælge at forsikre dig selv, din ægtefælle/samlever og dine medarbejdere. Du påfører blot de navne
og cpr-numre, der skal med på forsikringen.
Tegning af forsikringen kræver ikke afgivelse af helbredsoplysninger. Forsikringspræmien er med
nedenstående summer
 Invaliditet med sum på 380.000 kr., 539 kr.
 Invaliditet med sum på 600.000 kr., 850 kr.
 Invaliditet med sum på 1.000.000 kr., 1.450 kr.
Du kan læse mere om forsikringen og foretage tilmelding ved at følge dette link
https://tryg.dk/erhverv/partner/landbrugfodevarer-ulykke

Medhjælpermedlemskab
Vi har flere gange drøftet muligheden for at få vores unge
til at interessere sig for arbejdet, der laves i Landbrug &
Fødevarer samt i de lokale foreninger. Vi kan nu tilbyde et
medlemskab til vores unge medhjælpere til en meget
fordelagtig pris.



Medlem af LU - 100 kr. plus moms
Ikke medlem af LU – 400 kr. plus moms

For dette medlemskab får de unge mennesker del i en lang række medlemsfordele – Landbrugsavisen som
e-avis, fri brug af LandbrugsInfo, brændstofaftaler og andre rabataftaler, som betaler kontingentet mange
gange. Vores ønske er, at få de unge til at interessere sig for foreningsarbejdet. Hvis du har unge, for hvem
det har interesse, send da en mail til nkf@sagro.dk med kontaktoplysninger.
Møde med EU kandidater 18. maj
Lørdag den 18. maj fra kl. 09.00 – 11.00 i maskinhuset hos Sven Agergaard,
sætter vi fokus på konsekvenserne af Brexit for landbruget i Vestjylland –
under overskriften ”Skal vi selv spise alt dansk bacon?” – vi kunne denne
formiddag komme i tanke om at servere bacon m.m.
Vi får besøg af EU parlamentariker fra Socialdemokratiet Christel
Schaldemose, EU kandidat Erik Poulsen og formanden for danske slagterier
Asger Krogsgaard – vi sender snart et mere detaljeret program – men glæd
jer til æg, bacon og ja naturligvis mødet med dem, der ved noget om hvor
vigtigt det er, at vi har et EU der fungerer.

Trafiksikkerhed – hold vejen ren
Foråret er en dejlig tid, men kan også være en farlig tid, hvis vi ikke
tænker på vores medtrafikanter. Vi bør ikke have mere travlt med
markarbejdet, end vi sikrer at vejen er rengjort og at gylle, der skal
udlægges, nu også bliver udlagt i marken og ikke på vejen.
God påske
Jeg håber i alle har nydt de sidste dages fantastiske forårsvejr. Forhåbentligt er alle kommet så langt i
marken, at der sammen med familien bliver tid til at holde nogle gode påskedage

Kristian Gade

