
Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening 

Nyhedsbrev – juli 2020 
 
 

Nej vi har ikke sovet i timen 
Flere af jer har formentlig fulgt med i debatten om de fire landboforeninger, der havde planlagt en 
retssag mod staten om urimelighederne ved krav om ekstra efterafgrøder og begrænsninger i 
dyrkningsretten på §3 arealer. Vi er helt enige ,i at der mangler faglig begrundelse for de ekstra krav, men skal der 
føres retssag, er det noget vi beslutter i et fællesskab i L&F. Skal vi vinde sådanne retssager, skal vi ved konkrete 
eksempler vise, at enkelte landmænd rammes atypisk hårdt. Jeg vil derfor endnu engang opfordre medlemmer, der 
bliver hårdt ramt af de nye tiltag til at kontakte mig, så vi i fællesskab kan få lavet beregninger, der viser dine tab – 
det er eksempler, vi skal bruge i kampen mod det politiske makværk, hvor faglighed åbenlyst er tilsidesat. 
 

Danmarks smukkeste generalforsamling 
Det var hvad landbrugspressen efterfølgende skrev om vores generalforsamling under trækronerne i Sir Lyngbjerg. 
Den rosende omtale vil dog ikke få os til fremover at afvikle generalforsamlingen på disse lokaliteter, jeg håber 
inderligt, at vi til næste år er fri for Corona, og generalforsamlingen kan afholdes på normal vis i Nupark. I min 
beretning havde jeg valgt at fokusere på de lokale aktiviteter, der har været arbejdet med i vores forening og nogle 
af de urimelige politiske indgreb vi oplever.  
Nyvalgt til bestyrelsen blev Peter Michael Mikkelsen, Vejrum, der afløser Søren Markvorsen, der ikke ønskede 
genvalg. 

 

 
Stor interesse for etablering af Minivådområder 
I slutningen  af juni var foreningen vært ved 3 møder om etablering af Minivådområder. De tre møder blev afholdt 
for medlemmer i Handbjerg – Vinderup området. Efter en kort orientering om vores politiske forpligtigelser var det 
oplandskonsulent Karen V Thomasen, der gav det faglige indspil. Herefter blev der set på kort over mulige 
etableringssteder. Det var fantastisk at opleve det engagement, som alle lodsejere viste for etablering af 
Minivådområder. Efter de tre møder er status, at der arbejdes videre med planlægning af Minivådområder, der har 
et afvandingsopland på 600 ha. – kom ikke og fortæl mig at danske landmænd ikke vil etablere Minivådområder. 
Processen fra de første skitser til etablering af Minivådområder er ikke noget, der klares på et par dage, men 
vedholdenhed og en tro på, at det nok skal lykkes, så vi beviset på for 14 dage siden, da store entreprenørmaskiner 
påbegyndte etableringen af Minivådområde hos Ole Gade i Sir. 
Til efteråret vil vi fortsætte med at indbyde til fællesmøder om etablering af Minivådområder. 
 

  
 
 



Fuld kompensation ved etablering af Borings Nære Beskyttelses Områder – BNBO 
I Holstebro og Struer er vandindvindingsområder, der bliver omfattet af de såkaldte BNBO arealer udpeget. Den 15. 
juni havde vi indbudt alle, der har arealer i disse områder til orienteringsmøde. På mødet var der tilslutning til, at 
Landboforeningen på vegne af de berørte lodsejere søger at forhandle løsningsmodeller igennem med de to 
kommuner. Vores udgangspunkt for disse forhandlinger er, at de enkelte lodsejere skal have fuld kompensation for 
de tab, der vil opstå ved de begrænsninger/sprøjtefrie zoner, der pålægges området. Vi arbejder efter at få lavet 
frivillige aftaler. Efter møde med Holstebro kommune, er det aftalt at gummistøvlerne findes frem efter 
sommerferien, og de berørte områder i kommunen besigtiges – forhåbentligt med det resultat, at der kan findes 
pragmatiske løsninger på stedet. 
 

Multifunktionel jordfordeling ved Tim Å 
Sammen med SAGRO og Herning Ikast Landboforening har vi fået tilskud til projektet, hvor 
vi sammen med de lodsejere, der har jord  langs åen, skal forsøge at samle viden og 
praktiske erfaringer for, hvordan man sikrer en god proces i områder, hvor man ønsker at 
igangsætte Multifunktionel Jordfordeling. De første møder der har været afholdt viser en 
stor interesse for projektet. Vi har med dette projekt startet rejsen på ”Fælle Løsninger – 
for natur og landbrug” som Martin Merrild og Maria Reumert Gjerding for godt et år 
siden gav hinanden gav håndslag på skulle være et fælles indsatsområde. 
Se mere om projektet og muligheder – tryk her. 
 

ON line stormøde for mælkeproducenter 
Corona situationen har gjort  at vi har lært at gøre mange ting på en 
ny måde. Konkret havde vi i sidste uge indbudt alle 
mælkeproducenter til ON line møde for en opdatering af tiden efter 
Corona. Efter en kort indledning fra mig var der indlæg fra Martin 
Merrild  som befandt sig på Axelborg, eksportansvarlig hos Arla, der 
var på sit kontor i Århus, Lone Sørensen  der med 10 timers 
tidsforskel var med fra New Zealand og slutteligt vores egen Jacob 
Hvalkof,   der var med fra kontoret i Herning. Selv om vi gerne vil 
holde det personlige møde, åbner Skype møder en helt ny verden, hvor vi uden omkostninger kan hente eksperter 
ind fra hele verden – en fantastisk ny verden. Ja hvem kan ikke huske da vores tidligere sekretær sammen med 
landmænd omkring Struer startede med at se på dyr og planter på afstand men hver for sig. 
 

Holstebro og Struer verdensmester i Faunastriber 
81 km. Faunastriber er der i år blevet sået i Holstebro og Struer kommuner – det område i Danmark, hvor der uden 
sammenligning er sået flest kilometer. På andenpladsen kommer Herning med 73 km. Tak til jer landmænd der ved 
dette tiltag er med til at sikre biodiversiteten. 
 

Jubilæumsaktiviteterne lige nu 
Ved alle indfaldsveje til Holstebro og Struer er der sået 
blomstermarker – i alt 15 forskellige steder. Blomsterne er så 
småt begyndt at blomstre, og vi vil den næste uges tid sætte 
skilte op, hvor vi inviterer alle til at plukke en markbuket. 
Den 4. september vil landbruget invitere Holstebro midtby til 
et masse aktiviteter, der fortæller om vores landbrug. Har du 
lyst til at give en hånd med ved dette arrangement, kontakt 
da vores sekretær N.K. Fruergaard 4080 7200. 
 

Vi kan næsten se grisene gro 
Ved Måbjerg Kirke har vi lavet udendørs grise- og fårefold. Grise og lam der opfedes her, skal bruges til 
arrangementet ”Landbruget kommer til byen”. 
Da vi udsatte grisene den 15. maj, havde vi ikke været tilstrækkelig opmærksomme på det vækstpotentiale, der er i 
grisene fra Munkbro Svineavl. Med en daglig tilvækst på 1.500 gram ville grisene blive alt for store til den 4. 
september. De første hold indsatte grise er nu slagtet og nye er indsat, så vil få en mere normal størrelse til grillen. 
Med en daglig tilvækst på 1.500 gram kan man næste se grisene blive større minut for minut – fantastisk. 

https://www.seges.tv/video/63427295/multifunktionel-jordfordeling-vedhttps:/www.seges.tv/video/63427295/multifunktionel-jordfordeling-ved


 
 

Fordelshop - lange lyse sommeraftener 
Sommeren er for alvor over os, og vi drages mod haven, terrassen og altanen. I Landbrug & Fødevarers fordelsshop 
kan du lige nu få ekstra gode priser på varer til sommeren og udelivet. 
Du kan naturligvis også fortsat købe de mange spændende designvarer inden for bl.a. interiør, lyd, rejse og køkken til 
yderst attraktive priser. 
Aktive medlemmer kan gøre brug af disse medlemsfordele – send mail til nkf@sagro.dk og du vil få tilsendt koden til 
disse medlemsfordele. 

 

LU program 

 

Læs hele programmet her. 

 

 

Fortsat god sommer 

Efter nogle dage med rigelig nedbør og blæst har vi ikke behov for at skulle flytte vandingsmaskiner. Jeg håber 
derfor, at mange vil få tid til nogle velfortjente feriedage sammen med familien. 

 

Kristian Gade  

 

 
 
 
 
 

mailto:nkf@sagro.dk
https://www.h-i-l.dk/media/4007/web_midtvest-eftera-rprogram-2020-tvaerformat.pdf

