Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening

Nyhedsbrev – Januar 2020
Ulveangreb – nu må der findes løsninger
Vi har nu igen været vidne til ulveangreb på store fåreflokke. Billeder fra disse angreb
forarger os alle og noget må der gøres og desværre tror jeg ikke, der findes en ”kvik fix”
løsning i alle situationer. For får og andre husdyr, der bliver brugt til naturpleje på
permanente naturarealer, vil løsningen være rigtige ulvesikre hegn, og ikke det
makværk man i dag kalder ulvesikre hegn.
For dyrkede arealer, hvor får gør et nyttigt arbejde med afgræsning, f.eks.
frøgræsmarker er det ikke praktisk og økonomisk realistisk at opsætte ulvesikkert
hegn. Staten og formentligt et flertal i den danske befolkning har besluttet, at der
skal være plads til ulven. Med denne beslutning, er det min helt klare opfattelse, at
så må de også anvise os, der har husdyr nogle praktiske og økonomiske
muligheder, så vi ikke fortsat skal se disse uacceptable ulveangreb. Jeg er derfor tilfreds med, at ministeren
bliver kaldt i ulvesamråd – vi skal ikke som erhverv finde os i, at andres ønsker om ulve, skal terrorisere
vores medlemmer, som gør et godt stykke arbejde med deres får.
Er man klog nok, må man godt lave regnefejl – nu må det høre op!
300.000 ha ekstra efterafgrøder, det er konsekvenserne af den regnefejl, som Århus Universitet har lavet
over landbrugets kvælstofudledning, men regnefejl får ikke Miljøministeren til at ændre kravene til
landbruget.
Bliver der lavet regnefejl for min bedrift, har det ofte økonomiske konsekvenser.
I forrige uge fik vi endnu engang bevis for, at arbejder man på Århus Universitet, betyder en regnefejl på
3.000 tons kvælstof ikke noget, landbruget har bare at rette ind.
Det katastrofale i denne sammenhæng er, at Miljøministeriet bruger disse forkerte resultater og stiller
stigende krav til landbruget om yderligere kvælstofreduktion – en reduktion, vi har leveret, men som følge
af regnefejl fra Århus Universitet ikke er registreret.
Det er ganske uacceptabelt, da vi som følge af regnefejl bliver pålagt ekstra krav om etablering af flere
arealer med efterafgrøder.
For tre uger siden var den også gal, da blev 100.000 ha lavbundsjorde ændret til 170.000 ha, som skal
tages ud af intensiv drift. Hvordan skal vi som erhverv have tillid til de beregninger og krav, der bliver os
pålagt, når vi gang på gang ser fejl – og hvad værre er, fejlene får ikke konsekvenser, vi har bare at rette
ind.
Det er menneskeligt at fejle, men det er ikke rimeligt, at landbruget bliver pålagt øgede krav om
kvælstofreduktion som følge af regnefejl, nu må det høre op!
Nytårskur med Vanopslagh
Traditionen tro startede vi det nye år med nytårskur den 3. januar.
Som gæstetaler havde vi inviteret formanden for Liberal Alliance, Alex
Vanopslagh, som jo er født og opvokset i Struer. Han fortalte om sin vej
fra Struer til Christiansborg. Et meget inspirerende indlæg, der ikke
efterlod nogen tvivl om, at han trods sine kun 28 år har en solid viden –
også i komplicerede landbrugsforhold. I den efterfølgende debat
diskuterede forsamlingen mulighederne for en fælles politik fra blå blok,
så de næste mange år ikke bliver en endeløs ørkenvandring med rødt
flertal og ensidig mistænkeliggørelse af landbrugserhvervet fra pressens side.
Alex Vanopslagh var i sin tid studentermedhjælper hos Landbrug & Fødevarer,
og Martin Merrild konstaterede ved nytårskuren, at det er glædeligt, at den unge
politiker ad den vej har fået en god indsigt i landbrugets forhold.
75 deltog i nytårskuren, hvor jeg også omtalte de mange aktiviteter, foreningen
har sat i søen i anledning af landboforeningens 200-års jubilæum. Vi ser jubilæet
som en fantastisk mulighed til at sætte fokus på landbruget og dets betydning i
vores område.

VIGTIG - Ny ansøgningsrunde til minivådområder
Vi er langtfra i mål med at finde tilstrækkeligt med minivådområder for at opfylde målet. Målet er, at nå en
reduktion på 900 ton N/år med minivådområder, men indtil videre har vi kun nået ca. 180 ton N/år. Arbejdet
skal derfor fortsætte for at undgå yderligere stramninger fra regeringens side og gerne med større
hastighed end indtil videre. Det er derfor rigtig vigtigt, at du byder ind nu for at få undersøgt dine
muligheder for et minivådområde.
Vi har haft udfordringer med afsyning af gravede projekter i efteråret, hvor der var problemer med at få
tilskud udbetalt. Disse udfordringer er nu løst og vi har fået en fornuftig afsyningskontrol og kan derfor trygt
realisere de ansøgte projekter fra 2019. Det forventes, at der vil blive gravet en del af disse i foråret eller
efter høst i 2020.
Kontakt derfor snarest din oplandskonsulent, Karen V. Thomasen – 9629-6932 for at afsøge mulighederne
på din ejendom og få mere viden om minivådområder.
Ansøgningsfrist er sat til d. 28. april i 2020.
Landboforeningen sikrer mulighed for traktorkørekort
Siden lukningen af jordbrugsdelen på UCH, er muligheden for at
erhverve traktorkørekort også forsvunden i vores område. Det anser vi
for en ganske uholdbar situation og har derfor afsøgt flere muligheder.
Jeg er derfor glad ved at vi sammen med Holstebro Ungdomsskole og
Anker Bjerre har fundet en løsning, så unge igen har mulighed for at
tage traktorkørekort i vores område. Aftalen betyder at Anker Bjerre
sponserer traktor og vi som landboforening indkøber vogn.
De første 10 elever venter på at undervisningen kan starte i uge 8.
Spise ved Bondens Bord
Som en af de aktiviteter der skal være med til at skabe bedre forståelse for vores erhverv, har vi i
samarbejde med Business Region MidtVest aftalt et arrangement den 16. maj vi kalder ”Spise ved
Bondens Bord” Som I kan se af vedlagte, håber vi at mange af jer medlemmer vil være vært ved disse
arrangementer. Tilmelding og yderligere information kan du få ved N.K. Fruergaard – ring til ham inden den
10. februar.

Rabat til Tivoli
Hvis du har et aktivt medlemskab, har du mulighed for at besøge Tivoli med rabat.
Send mail til vores sekretær nkf@sagro.dk og han vil straks sende dig adgangskode til ”Tivoli med rabat”

Kristian Gade

