
Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening 

Nyhedsbrev Juni 2019 
 
Politisk Netværk – det nytter 
Politisk interessevaretagelse kan udøves på mange måder – indenfor den sidste uge, har 
Holstebro Struer Landboforening har været medarrangør af to politiske arrangementer, for 
at sikre maksimal påvirkning af de kandidater, der bliver valgt til EU og Folketinget. 
 
EU og Bacon 
Den 18. maj var der møde i Herning, hvor Christel Schaldemose, Socialdemokratiet 
og Erik Poulsen, Venstre krydsende klinger. Brugen af Round Up, grøn omstilling, 
arbejdskraftens frie bevægelse, EU´s ydre grænser og ens konkurrencevilkår viste, at 
der trods partifarve er mange områder, hvor holdningerne er ens, men også områder 
der skiller. Hvor meget dette møde har været medvirkende til valgresultatet i går er 
givet ikke målbart, men vi lader ikke stå til! 
 
Statsministeren kom forbi Hogager 

Lørdag den 25. maj afholdte vi valgmøde hos Nørgaard Agro, Hogager, hvor lokale 

folketingskandidater og statsministeren var med til at diskutere grøn omstilling, klima 

og landbrug, arbejdskraft og ikke mindst hvordan det hele skal finansieres. 120 

medlemmer og interesserede havde taget mod invitationen, der gav et fyldt telt og en 

god debat. 

Det er fantastisk at opleve, hvordan alle partier ville det bedste for landbruget … og 

dog viste den efterfølgende debat, at Socialdemokratiet, hvis de får regeringsmagten, vil rulle dele af 

Landbrugspakken tilbage. I debatten om klima og grøn omstilling var det som om, at nogle af kandidaterne 

ikke helt har sat sig ind i stoffet. Uanset partifarve, var der stor opbakning til udtagning af lavbundsjorde og 

lade dem indgå i jordfordeling. Tilsagn om model for finansiering, her må vi håbe, at de pæne ord også vil 

blive fulgt op af konkrete handlinger.  

I skal blot nikke, hvis i er enige med mig i, at klimaudfordringer er globale og ikke lokale, og sådan blev der 

remset flere fakta op af Marin Merrild. Alle indledere tilkendegav ved deres nikken, at de var enige med 

Martin i de fremførte synspunker. 

Per Sognstrup spurgte statsministeren, om det var ploven eller sprøjten han skulle sælge, for at gøre det 

rigtigt for klimaet. Ikke uventet var svaret måske ikke så entydigt, som spørgeren havde ønsket.  

Sommermøde den 13. juni 

Invitation til vores årlige sommermøde er vedlagt – vi glæder os til at se jer alle. Husk tilmelding senest 

tirsdag den 11. juni 

 

Aftenarrangement med Maria Reumert Gjerding 
Den 24. juni gæster præsidenten for DN Maria Reumert Gjerding, Hjerm. Sæt kryds i kalenderen – udførligt 
program vil blive udsendt senere. 
 
Bliv medlem af ErhvervsForum Holstebro 
Fra Holstebro Struer Landboforening har vi støttet op om etableringen af ErhvervsForum Holstebro. Som 
det fremgår af vedlagte, er der nu mulighed for, at enkeltpersoner eller virksomheder også kan støtte op om 
arbejdet. Jeg håber, at mange af jer vil tegne et medlemskab – se vedlagte folder og tilmeld ved at følge 
dette link https://erhvervsforumholstebro.dk/bliv-medlem-2/ 
 
Medlemsfordele – få store rabatter på brændstof 
Alle aktive medlemmer kan nu gøre brug af ny forbedret rabataftalen med OK – 2.100 kr. i rabat på 
Landbrugsdiesel se mere på https://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele/ok-erhvervskort  
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