Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening

Nyhedsbrev – Maj 2020
Generalforsamling flyttet til den 17. juni
Med en forventning om, at der sker en lempelse for samlinger af mere end 10 personer, er det
besluttet, at foreningens udsatte generalforsamling afholdes den 17. juni kl. 10.00. Da mange af os
nok har fået en vis forskrækkelse for at mødes i større forsamlinger, vil vi
afvikle generalforsamlingen i Sir Lyngbjerg, hvor der vil være mulighed for
at holde god afstand. Vi starter med kaffe og rundstykker, når I kommer,
og afslutter med en sandwich og jubilæumsøl inden vi går hjem.
NB – foreningens Årsregnskab kan du læse her.
Vi skal alle være her, men…
Jeg har tidligere skrevet om, hvordan vi forsøger at få skabt
opmærksomhed og sikre en fornuftig forvaltningsplan for ulven, der
samtidig gør det muligt at have et dyrehold, uden man skal frygte angreb på
sine dyr.
Nu er der så lanceret en ny forvaltningsplan for bæver, hvoraf det fremgår, at
der tilsyneladende ikke er noget, der er hævet over bæverens fremtidige
tilstedeværelse og retssikkerhed! Det er i øvrigt værd at bemærke, at bæveren
blev genudsat efter den, forsvandt i den sene bronzealder for mere end 2500
år siden.
Nok skal vi værne om naturen og dens mangfoldighed, men hvordan skal vi
kunne drive et landbrug, hvor ulven frit kan bruge vores husdyr som
spisekammer, bæveren laver spærringer af vores vandløb, så markerne
oversvømmes ,hvor bramgæs forår og efterår hærger vores marker osv.
For at sætte fokus på disse udfordringer havde vi planlagt møde for at få hele
problematikken drøftet. Corona situationen betød, at vi måtte aflyse. Men vi kommer tilbage med en ny dato.
Afvanding – en fælles opgave
I den sidste måned har vi glædeligvis alle oplevet et fantastisk såvejr og har næsten glemt, hvor våde og
ufremkommelige vores marker var for mindre end to måneder siden. Vi ved alle, at der har været stigende
nedbørsmængder, men som erhverv kan vi jo ikke se til, mens flere af vores marker forsumper. Vi har derfor
sammen med Herning Ikast Landboforening taget initiativet til en fælles drøftelse med de tre kommuner, hvor
Storåen har sit løb. Som ansvarlige kommuner og foreninger der repræsenterer hovedparten af lodsejerne der
afvander til åen, håber og tror jeg på, at vi kan danne en Storå Komité, hvor der kan træffes beslutninger, der sikrer
en balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Total uacceptabel beslaglæggelse af § 3 arealer
Regeringens forslag om forbud mod sprøjtning og gødning af § 3 arealer er igen et anslag mod den private
ejendomsret. Vi kan og vil ikke acceptere en sådan indgriben, uden der gives fuld kompensation herfor. Mange,
specielt kvægbrugerne, har tilrettelagt en produktion hvor fuld udnyttelse af disse arealer, er en forudsætning for
deres produktion.
For at vi kan vise politikere konsekvenserne af en sådan uacceptabel indgriben i den private ejendomsret,i vil vi
gerne høre fra jer medlemmer, der kan gå hen og blive ramt. Vi har behov for de ”gode” eksempler - ring til mig 6176
8400 eller N. K. Fruergaard 4080 7200. Vi vil invitere vores lokale folketingspolitikere ud at se, hvad konsekvenserne
kan blive af det makværk, de arbejder på at få vedtaget.
Få nu ryddet op i kemilageret
Vi har desværre nogle historier, hvor landmænd opbevarer pesticider, der ikke er lovlige. De ikke lovlige midler har
givet tidligere været lovlige, men er nu klassificeret og dermed ulovlige. Ulovligt importerede pesticider tager vi
naturligvis stærk afstand til.
For vores erhverv er det nogle rigtigt trælse historier, så jeg vil på det kraftigste opfordre til at få tjekket og ryddet ud
i ikke lovlige midler. Er du i tvivl om lovligheden af et middel kan du slå op i appén Kemi Tjek – som du via dit
medlemskab kan bestille på landmand.dk – pris 150 kr. pr. år.

Så er jubilæumsaktiviteterne i gang
I sidste Nyhedsbrev skrev vi om Coronakrisens indvirkning på afvikling af vores
jubilæumsaktiviteter. Den har vi måttet lave en yderligere revidering af, da vi
under ingen omstændigheder vil lave aktiviteter, der kan bringe folkesundheden i
fare. For ikke løbende at skulle skrive om ændringer, vil vi kun skrive om de
aktiviteter, som vi med sikkerhed forventer, der afvikles indenfor den næste
måned.
Påskekurven gjorde stor lykke hos Britta M Laursen, Holstebro, da Kristian Gade
tidlig påskelørdag overraskede med en kurv fuld af gode landbrugsprodukter.
Blomstermarker ved alle indfaldsveje til Holstebro og Struer har Kristian Borup
og Ejvind Hansen, Naur sikret, da de i sidste uge ved 12 indfaldsveje såede i alt
5 km blomstermarker. Nu håber vi, at frøene får optimale betingelser til
spiring, så vi om nogle måneder kan invitere alle borgere til at gå ud og plukke
markbuketter. Frøene til de mange km. er sponseret af DSV – frø.
Grise ved Måbjerg Kirke udsættes i første halvdel af maj. Her har Jacob Nielsen
fra Idom lavet en fold til frilandsgrise, som kommer fra Munkbro Svineavl. Der
er opsat informationstavler, borde og bænke. Alle skoler, børnehaver og dagplejemødre er indbudt til at få
yderligere information om griseproduktion. Der vil også være mulighed for en guidet tur på stedet.
Traktor i Storåen bliver en begivenhed, der gennem sommeren vil være med til at skabe opmærksomhed om
udviklingen i vores erhverv. Dagen for udsættelse vil vi melde ud, når vores kunstner og smeden i Skave melder klar
til ”søsætning”.
De mange tiltag håber og tror vi, vil være med til at skabe en positiv interesse for landbruget og fødevareproduktion.
Har vi først befolkningen og forbrugernes tillid, ja så har vi også politikernes
forståelse. Ja, og så vil vi også gerne være med til at tegne et lidt frisk billede af
vores erhverv.
Har du en god historie om landbrug, vil jeg gerne du ringer til vores sekretær
Niels Kristian Fruergaard 4080 7200 – så vi her i jubilæumsåret kan få bragt
mange positive og fortællende historier om vores erhverv. Det kan vi gøre på
de sociale medier og pressemeddelelser til vores lokale presse.

Opret din gårdbutik – der efterspørges lokalt producerede produkter
Der er glædeligvis en stigende interesse for lokalt producerede fødevarer, senest har COOP udmeldt at de vil satse
mere på dansk producerede fødevarer. Hvis du har produkter, du sælger fra din gårdbutik – æg, kød, kartofler,
honning mv. har du som medlem af landboforeningen mulighed for at oprette din egen gårdbutik, stor eller lille på
nettet.
På hjemmesiden www.aabentlandbrug.dk er gårdbutikkerne samlet på et Danmarkskort, så det er nemt for den
enkelte dansker at finde en gårdbutik i nærheden af dem.
Jeg opfordrer alle medlemmer med gårdbutik til at melde sig. Den 1. maj skyder vi nemlig en kampagne i gang, der
skal få danskerne ud på landet og købe friske produkter direkte fra gårdene. Det er helt gratis at være med – drift og
markedsføring er del af dit medlemskab hos os.

Et fantastisk forår
Sjældent har jeg brugt så mange timer på at udbedre skader på dræn, som blev kørt i stykker ved efterårets arbejde
– træls, men nu, hvor der igen er træk i drænene, har det jo været et fantastisk forår, hvor vi næsten uden stop har
kunnet så markerne til. De sidste to dages regn har også været velkommen. Mit håb for den kommende tid skal
være, at vi nu får lukket samfundet op – ikke kun i Danmark, men hele verden så vi igen kan få produktionen og
eksporten i gang.
Kristian Gade

