
Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening 

Nyhedsbrev – April 2020 
 
 
Vi holder hjulene i gang 
Som erhverv er vi indtil nu forskånet for de store kriser, som Corona situationen skaber i andre 
erhverv. I den nuværende situation, hvor alle glædeligvis kan se, hvor vigtig det er, at vi har en 
fødevareproduktion i Danmark, har vi sammen med L&F besluttet en afdæmpet profil. Vi kan dog 
godt fortælle historien om, at vi er stolte og glade for at holde hjulene i gang og sikre mad på bordet. I Holstebro 
Struer Landboforening gør vi det bl.a. ved Flagkampagne og Vind en påskefrokost – se efterfølgende. Vi har fortsat 
meget fokus på, at vores medlemmer ikke kommer i klemme – oplever du steder hvor vi kan hjælpe dig – ring så vi i 
fællesskab kan sætte fokus på udfordringerne. 
 
Landbruget flager! Støt op om vores FLAG-KAMPAGNE 
Tag et fødselsdagsflag og sæt det synligt på din traktor.  
Tag et foto af din traktor med flag og læg billedet op på SAGROS Facebook i kommentarfeltet 
FLAG-KAMPAGNEN fortsætter til og med 2. påskedag. 
 
Landbruget viser på den måde: 

- At vi i landbruget er glade for at bidrage til fællesskabet 

- At vi er lykkelige over at have muligheden for at passe vores arbejde og holde hjulene i gang 

- At vi er taknemmelige over den frihed, vi oplever i traktoren 

- At vi hylder det danske sammenhold 

- At vi fejrer foråret  

Målet er – i al stilfærdighed – at fortælle danskerne, at vi er glade og stolte over at tage ansvar for landets 
fødevareforsyning. 
 
Vores 200 års jubilæum 
Som vi tidligere har skrevet om i Nyhedsbrevet, vil vi i anledning af foreningens 200 års jubilæum lave forskellige 
aktiviteter, der fortæller om fødevare produktion i Holstebro Struer området. Corona situationen gør dog, at nogle af 
de planlagte aktiviteter tidsmæssigt kan blive flyttet. Nedenstående kan du se nogle af de aktiviteter, der skal være 
med til at profilere vores erhverv. 
 

• Jubilæumsgrisene ved Måbjerg Kirke – de planlægges sat ud efter påske. Her vil alle 
have mulighed for at se grisene på friland. Samtidig er der en stor plancheudstilling, 
der fortæller om griseproduktion. Her har vi inviteret alle børn til at opleve daglige 
fodring og få en guidet fortælling om griseproduktion. 

• Traktor i Storåen – Holstebros svar på ”den lille havfrue” – primo maj udsættes 
dekoreret traktor midt i Storåen v/Musikteatret. 

• Blomstermarker ved indfaldsvejene til Struer og Holstebro – de vil blive sået primo 
maj. Når blomsterne står i fuldt flor, er du velkommen til at plukke en markbuket. 

• Landbruget kommer til byen - 26. juni. Denne dag vil landbruget indtage hele 
Holstebro bymidte med et væld af arrangementer. 

• Information om fødevareproduktion – På hjemmeside www.dinmad.nu og på 
Facebook vil der løbende være et væld af informationer om fødevareproduktion og 
dens betydning i lokalområdet. 

• Fortællinger om landbruget og fødevareproduktion – der vil hen over året være 
specielle pop up info steder, hvor der vil være fortællinger om fødevareproduktion.  

• Jubilæumsbog – der er ved at blive skrevet en jubilæumsbog, der fortæller om 
landbrug og fødevareproduktion gennem 200 år i Holstebro Struer området.  

• Landbruget på Hjerl Hede – den 26. september bliver der event i forbindelse med udgivelse af 
Jubilæumsbogen. 

• Jubilæumsfest – 17. oktober for alle vores medlemmer, sponsorer og gæster. 
 
 

http://www.dinmad.nu/


 
Faunastriber 
Husk at deltage i det populære projekt ”Faunastriber”, hvor du kan få etableret mere natur 
på dine arealer. Sidste år blev der etableret hele 239 kilometer faunastriber. Du skal blot 
vælge nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker at få etableret faunastriber. Når du har 
tilmeldt dig, kommer maskinstation med en 3-meters såmaskine og sår en frøblanding som 
består af 10 forskellige blomstrende arter. Projektet er et samarbejde blandt landbruget, de grønne organisationer 
og kommunerne, det er derfor en oplagt måde at støtte op om landbruget lokalt og dets image. Hvis du vil vide mere 
om projektet så gå ind på hjemmesiden www.faunastriber.dk  Det er også på hjemmesiden du skal tilmelding dig. 
Tilmeldingsfristen er den 24. april 2020. Alle der tilmelder sig i 2020 får i øvrigt udlevet 2 stk. 0,5 liters øl som er 
brygget på bl.a., faunastriber fra 2019.  Har du spørgsmål til Faunastriber, så kan du kontakte Natur- og vildtrådgiver 
Rasmus Filsø Løbner fra SAGRO på 96296636 eller rfl@sagro.dk.   
 
Husk alle medlemsfordele 
For alle aktive medlemmer er det muligt, at benytte gode tilbud der er gennem Fordelsshoppen.  
Du skal logge ind med din mailadresse og en kode. Koden er LFshop Læs mere her. 
 
Hvis ikke du og din ægtefælle har en pensionsordning, er det højaktuelt at træffe et aktivt valg herom.  
Der er naturligvis dit helt eget valg, hvor du/I laver en pensionsaftale, men LandmandsPension har  
du mulighed for at tegne gennem dit medlemskab af landboforeningen – læs mere dette attraktive  
medlemstilbud ved at følge dette link. 
 

SAGRO og Holstebro Struer Landboforening udvikler koncept for multifunktionel jordfordeling 
Vi er en af fem rådgivningsvirksomheder, som sammen med SEGES går i gang med at finde modeller for, hvordan 
den multifunktionelle jordfordeling bedst kan foregå. Vores projektområdet ligger ved Tim Å.  
Ved en almindelig jordfordeling skifter jord hænder, så de enkelte landmænd opnår en bedre arrondering. Ved 
multifunktionel jordfordeling kombineres landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, 
klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv eller landdistriktsudvikling.  
Staten har afsat 150 mio. kr. fra 2020 til 2022 til en ny pilotordning for multifunktionel jordfordeling. Det er 
kommuner eller Naturstyrelsen, der står for projekterne, men det siger selv, at landmændene er helt centrale 
spillere i en sådan jordfordeling. Det er frivilligt for alle lodsejere, om de ønsker at deltage i en multifunktionel 
jordfordeling. 
 
Nyt ”land” for både landmænd og rådgivere  
Ordningen om multifunktionel jordfordeling er ny, og som landmænd og rådgivere har vi endnu ikke erfaring på 
området. Men det vil vi gerne have, for vi tror på, at det bliver et meget vigtigt indsatsområde for fremtidens 
landbrug. Derfor er vi meget glade for at komme med i dette projekt, hvor vi sammen med andre 
rådgivningsvirksomheder skal udarbejde redskaber og modeller, som gør landmænd og rådgivere i stand til at 
implementere multifunktionel jordfordeling. 
Har du spørgsmål eller vil du gerne deltage i projektet, så kontakt N.K. Fruergaard på tlf. 4080 7200 
 
Kaffebordsmøder om Minivådområder 
Lige inden Coronakrisen satte en stopper for alt mødeaktivitet havde vi planlagt tre kaffebordsmøder om etablering 
af Minivådområder. Møderne var planlagt sammen med Karen V Thomasen fra SAGRO. Møderne var planlagt for 
områderne Handbjerg, Hjerm og Ryde. Når situationen igen er normaliseret, vil vi udsende indbydelse igen. Er du i 
tvivl om, der kan etableres Minivådområde på dine arealer, er du altid velkommen til at kontakte Karen V Thomasen 
på tlf. 9629 6932 
 
Brugen af Facebook – vind påskefrokost 
Ja vi gør meget for at sikre fortsat accept af vores landbrug. I dag fredag vil vi i anledning af vores jubilæum lave en 
aktivitet på Facebook hvor vi udlodder en påskekurv til de familier, der skal undgå fællesskab med andre. Jeg håber, 
at I alle vil være med til at dele dette opslag. Igen en stille markering der er med til at fortælle historien om, at 
landbruget er med til at holde hjulene i gang. 
Gå ind på Facebook og synes godt om siden ”Din mad”. Deltag gerne i konkurrencen der ligger både der og på 
SAGROs facebookside. Og endnu vigtigere - del konkurrencen på Facebook med dine venner, så vi når langt ud med 
budskabet om den nye facebookside og vores jubilæum. 
 

http://www.faunastriber.dk/
mailto:rfl@sagro.dk
https://lfshop.borgbigumshop.dk/da/login
https://lf.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele#landmandspension


 
 
 
Med ønsket om en god påske til jer alle. 
 
 
 
Kristian Gade 


