Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening

Nyhedsbrev – August 2020
Covid 19 er fortsat en udfordring, men verden skal jo gå videre
De fleste af jer har givet set og hørt, at vi har aflyst Landbruget kommer til byen, da forsamlingsreglerne
ikke som forventet blev lempet. Det er naturligvis mere end træls, da alle forberedelser var gjort. Vi
kan og vil ikke bringe vores erhverv i et dårligt lys, dersom der efterfølgende bliver rejst kritik
mod arrangementet.
Vi må rette os efter, at vi maks. kan samles 100 personer. Da vi har jubilæumsgrise og
jubilæums øl, har vi besluttet at lave høstfester, hvor vi tager behørigt hensyn til
smittefaren, uden det går hen og bliver alt for kedeligt. Se vedlagte invitation.
Vi har også måttet ændre vores planer for Åbent Landbrug, der afvikles 3. søndag i september. Hvor der før har
været flere hundrede – ja tusinde ved hvert besøgssted, vil det nu kun være tre familier, der åbnes op for pr.
besøgssted. Vi håber efterfølgende, at disse familier vil gå hjem og sprede det gode budskab om dansk landbrug. I
vores forening er det disse familier, der får besøg - Willem Dekker, Vinderup, Troels Lundby, Mejrup, Robert Lynge
Andersen, Bonnesig, Anders Ørts, Mejrup Hindkær og Frede Stefansen, Staby
Jubilæumstraktor flyttes til Struer
Fredag den 4. september bliver vores jubilæumstraktor flyttet fra Stor Åen til Struer bymidte, så borgerne i Struer
også får en kunstnerisk oplevelse samtidig med, at vi får fortalt historien om landbruget.
Ingen vand på markerne lige nu
Vi har glædeligvis haft en nem høst, hvor der ikke har været udfordringer med for
meget vand på markerne. Vi er dog nogle, der stadig kan huske sidste år. Derfor har vi
fortsat fokus på, at der ikke er hindringer for optimal afvanding af vores marker. Vi har
netop aftalt med Holstebro Kommune, at der igangsættes en undersøgelse med henblik
på at
få afklaret, om der i Storåen fra Holstebro og frem til udløbet ved Felsted Kog er forhold,
der ikke sikrer
en optimal afvanding af og til Storåen.
For at sikre en samlet vurdering af afvanding og tilløb til Storåen har vi sammen med Herning Ikast landboforening
taget initiativ til at nedsætte en Storå Komité hvor kommunerne, der har opland til åen, positivt har givet tilsagn om
at deltage. Jeg håber, at vi med disse aktiviteter på den korte og lange bane får igangsat de nødvendige initiativer.
Jeg vil dog godt endnu engang opfordre jer, der aktuelt har problemer med afvandingen i offentlige vandløb om at
kontakte Helle Borum tlf. 9629 6639 – hun er vores ekspert og har kontakten til kommunerne.
Naturstrategi Struer Kommune
Vi har netop indsendt vores bidrag til Struer Kommune. I vores indspil har vi specielt fokus på
• En ændret ammoniaklovgivning så husdyrproducenter ikke fastlåses i deres muligheder for udvikling af deres
bedrifter.
• Kortlægning og plejeindsats af den eksisterende natur før udlægning af ny natur.
• Fokus på etablering af større vådområder.
• Multifunktionel Jordfordeling.
Majsdag den 15. september hos Lars Bonde, Hodsager
Den 15. september er vi sammen med SAGRO medarrangør af Majsdag hos Lars
Bonde, Hodsager se vedlagte invitation. Dersom der bliver tilmeldt mere end 100
deltagere, vil arrangementet blive opdelt, så vi kan leve op til gældende regler.
LU vil i samarbejde med DLG være der med deres ”Feltkøkken”
Møder med Holstebro og Struer Kommuner
Vi har netop haft møde med udvalget for Natur, teknik og Miljø i Holstebro Kommune og først i september møde
med udvalget for Plan og Miljø i Struer Kommune. På møderne er det reguleringer i det åbne land,
sagsbehandlingstider og kontrolopgaver, der fylder en del. Har du/I emner, vi skal tage op ved disse møder, er du/I
altid velkommen til at ringe.
Kristian Gade

