
Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening 

Nyhedsbrev – juni 2020 
 
Smårapseri eller gement tyveri 
I sidste Nyhedsbrev skrev jeg om indskrænkninger i brugen af § 3 arealer og efterlyste medlemmer, 
som blev ramt heraf. Da jeg ikke havde fået henvendelser fra jer medlemmer, havde vi i bestyrelsen 
en drøftelse af de mange små og store indgreb, vi bliver udsat for – og Helge Nielsen, Skave har jo 
fuldstændig ret, når han så rammende konkluderer, at det er de mange små indgreb - som begrænsninger i 
anvendelsen af § 3 arealer, begrænsninger i gødningsanvendelsen, begrænsninger i anvendelsen af 
veldokumenterede pesticider, øgede krav til efterafgrøder summer sammen og får bægeret til at flyde over. Som et 
enkeltstående tilfælde kunne vi nok leve hermed, men det er de mange store som små indskrænkninger, der gør 
situationen uacceptabelt.  
 
Administrativ slendrian og nidkær administration årsag til nye krav om kvælstofudnyttelse 
Vi har de sidste to år arbejdet intenst med etablering af vådområder og 
minivådområder, men administrativt bøvl har betydet, at arbejdet hermed er 
blevet forsinket. Ikke desto mindre stilles der nu krav til udnyttelsen af kvælstof i 
husdyrgødning fra 1. august. Hvor er faglighed og en mulighed for at kunne 
foretage driftsmæssige tilpasninger og er det takken vi får for, at vi de seneste 
måneder dagligt har leveret fødevarer til danskerne og sikret en stor 
valutaindtjening. Endnu engang – vi er klar til at levere, men det skal ske ud fra 
fakta og ikke følelser! 
 
Møde – BNBO 
Den 15. juni har vi indkaldt alle de lodsejere i Holstebro og Struer Kommuner vi 
kan se, der har areal i de såkaldte Borings Nære Beskyttelses Områder – BNBO. På 
mødet vil vi give en orientering om konsekvenserne for de, der har arealer i 
vandindvindingsområder og samtidig en drøftelse af, hvordan du som lodsejer har 
ret til kompensation. Hvis du ikke har fået indbydelse til mødet, men har arealer i 
BNBO områder, er du meget velkommen til at deltage i mødet. Du kan tilmelde dig 
ved at sende en mail til nkf@sagro.dk inden den 12. juni. 
 
Multifunktionel Jordfordeling – noget for dig?  
I forbindelse med ”Tørkepakken” blev der afsat 150 mio. kr. til Multifunktionel 
Jordfordeling – MUFJO. For dig som landmand kan MUFJO give dig mange 
muligheder og fordele. I første omgang ser jeg store muligheder for jer med 
humusholdige lavbundsjorde, hvor disse lavbundsjorde bliver jordfordelt med 
højereliggende og mere dyrkningssikre arealer. Hvis I er en gruppe af lodsejere, 
der kunne overveje dette, vil vi gerne indbyde til møde, hvor vi fortæller om 
mulighederne. Efterfølgende er det jer, der træffer beslutning, om det er noget 
for jer. Ring til vores sekretær N.K. Fruergaard 4080 7200 for aftale om møde. 
 
Oddesundbroen – reducering af vejbredde i forbindelse med malingsarbejder juli-september 2020 
Banedanmark vil i perioden juli – september foretage malingsarbejde på Oddesundbroen. Arbejdet gennemføres i 
sommermånederne for at sikre, at malingsarbejdet kan udføres ved acceptable temperaturer og fugtforhold.  
I forbindelse med arbejdet skal der opstilles et stillads, der skal give adgang til buekonstruktionerne. Dele af 
stilladset skal opstilles på broens kørebane. Det betyder, at bredden af kørebanen vil blive reduceret fra ca. 5,7 m til 
4,0 m. 
 
Husk tilmelding til Generalforsamlingen den 17. juni 
Vi har tidligere udsendt indbydelse til generalforsamling den 17. juni som afvikles i Sir 
Lyngbjerg – stedet hvor der hvert år bliver holdt sommerarrangementer. Tilmelding på tlf. 
7021 2040 inden den 12. juni. 
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Flere nye medlemmer 
17 nye aktive medlemmer har vi fået i foreningen det sidste år – velkommen til jer nye medlemmer. Vi har dog plads 
til flere, og har du kendskab til naboer, der ikke er medlem af foreningen, giv dem da et praj om, at vi også varetager 
deres interesser, og fællesskabet styrkes jo flere vi repræsenterer. Hvis du giver os en henvisning, der ender med et 
medlemskab, er vi fluks på vej med en kasse jubilæumsøl. Du skal blot kontakte vores sekretær på 4080 7200 med 
navn, så tager vi over. 
 
Klimatilpasningsprojekt – kontakt til alle lodsejere 
De sidste udfordringer for klimatilpasningsprojekt ved Storåen skulle nu være 
ryddet af vejen. De godt 50 lodsejere, der vil blive berørt af projektet, vil blive 
direkte kontaktet af Holstebro Kommune. 
 
Traktoren er i Åen og grisene er på marken 
Jubilæumsaktiviteterne, som har vært bremset lidt af Corona, afvikles nu igen – 
dog efter en ændret tidsplan. Vi har med stor mediebegivenhed fået den Grå 
Ferguson sat i Storåen, Der er chokoladegrise som børnene kalder den udsat ved 
Måbjerg Kirke. 
Den næste større begivenhed bliver når Landbruget kommer til Byen 
den 4. september.  
Jubilæumsfesten, som var planlagt til oktober, har vi udsat til den 19. 
marts 2021 – sæt kryds i kalenderen så vi fælles kan fejre vores  
forening ved et kæmpe brag i Skave Fritidscenter.  
 
 
 
 
Medlemsfordele 
Vi har nedenstående fremhævet to af de medlemsfordele som 
kunne være aktuelle hen over sommeren. 
 
Tivoli – her kan du i perioden 8. juni til 22. juni købe entre bilet, 
turpas eller årskort. Billetterne kan bruges i hele sæsonen. 
 
Legoland - du kan også få rabat på din entrebillet til 
LEGOLAND. Vær obs på at det ikke er muligt at kombinere med 
andre rabatter.  
Rabatten kan benyttes af aktive medlemmer. Vil du gøre brug 
heraf, send da mail til nkf@sagro.dk, du vil da straks få tilsendt 
link og kode. Her i sommerperioden kunne der være andre gode medlemstilbud – se dem alle ved at trykke her. 

 

Dejligt med 50 mm vand 
Selv om verden ikke altid går vores vej har de sidste dages nedbør jo ikke gjort det ringere at være landmand lad os i 
fællesskab glædes herved. 
 
 

Kristian Gade 
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