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Udledningen af urenset spildevand må stoppe 
Udledning af urenset spildevand fra kommunernes kloaksystemer 
medfører store fosfor og kvælstofudledninger, der har den konsekvens, 
at vi må tilføre mindre og mindre kvælstof til vores afgrøder. Stort set 
ingen kommuner indberetter de korrekte udledninger af næringsstoffer 
– heller ikke kommuner i vores område. Når vi nærlæser 
indberetninger fra Holstebro kommune, er det bemærkelsesværdigt, 
at der i 2016 er indberettet mindre end tørkeåret 2018. Ligeledes er 
mængden af næringsstoffer, der udledes pr. m3 urenset vand væsentlig 
mindre end normtallene. Det har den konsekvens, at udledningen fra landbruget er 
beregnet alt for højt. Vi kan og vil ikke fortsat acceptere uklarhed om hvem, der er årsag til 
forringet vandkvalitet – hvis vi da har det. Vi har behov for en afklaring af, om det er korrekt at under 10 
pct. af vandmiljøets påvirkning stammer fra urenset spildevand fra kommunernes kloaksystemer. 
 
 
Vandafledning fra befæstede arealer 
Vi er den seneste tid blevet kontaktet af flere medlemmer, som har 
stigende problemer med vand, der sandsynligvis stammer fra 
befæstede arealer. Senest har etableringen af motorvejen skabt store 
områder med befæstede overflader. Det er vores oplevelse, at selv 
om der er etableret forsinkelsesbassiner til opsamling af 
overfladevand, er disse ikke tilstrækkeligt store. Konsekvensen 
heraf er, at store mængder vand i korte perioder skal gennem vores 
vandløb. Da disse vandløb ikke er dimensioneret hertil, kan vandet ikke 
afledes fra markerne m.m. Vi er i dialog med Holstebro kommune herom. Har du 
udfordringer som kan henføres hertil, hører vi gerne herom, så vi får alle problemområder med. Du kan 
sende mail til nkf@sagro.dk eller ringe til mig på 6176 8400. 
 
 
Orla Østerby inviteret på kaffe og efterafgrøder 
Den 7. september havde vi inviteret folketingsmedlem Orla Østerby fra de Konservative til Kaffebordsmøde 
hos Michael Kristensen i Mejrup. Hos Michal har Ytteborg anlagt forsøg med efterafgrøder. Orla Østerby 
lyttede og spurgte interesseret ind til efterafgrøder. Hans udmelding var, at han politisk ikke har de store 
muligheder for at få ændringer igennem. Hans opfordring var, at vi skulle invitere hele miljø- og 
fødevareudvalget på studietur, da deres kendskab til efterafgrøder og lovgivningen herom godt kunne 
forbedres. Med denne melding sendte vi dagen efter en invitation til udvalget. Udvalget har dog endnu 
ikke reageret på vores invitation.  
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Covid 19 aflyser igen foreningsaktiviteter 
Endnu engang har vi måttet aflyse medlemsarrangementer pga. Covid 19. Denne gang høstfesterne vi 
havde planlagt den 25. og 26. september, hvor mange af vores medlemmer sammen med os havde glædet 
sig til at fortære vores jubilæumsgrise og dertil hørende jubilæumsøl.  
Som en konsekvens af usikkerheden om forsamlingsstørrelser har vi valgt at udsætte nogle af de 
arrangementer, vi havde planlagt her i efteråret. Vi vil dog fortsat holde Kaffebordsmødet – lige nu 
planlægger vi lokale møder omkring etablering af Minivådområder. 
 
Virtuelt medlemsmøde – ”Den landbrugspolitiske dagsorden” 
På torsdag den 8. oktober kl. 13.30 kan du deltage i virtuelt medlemsmøde, hvor Morten 
Boje Hviid og Flemming Nør-Pedersen fra Axelborg har indlæg om – ”Den 
landbrugspolitiske dagsorden”. Her vil de  
give et indblik i nogle af de mange emner, som L&F arbejder og kommer til at arbejde 
med på den politiske arena i den kommende tid. Mødet vil have en varighed på 45 – 60 
min. 
Du kan tilmelde dig her https://www.seges.tv/live/64541456 efterfølgende vil du 
modtage et link med opkobling til mødet. Det fede ved den form for møde er, at du kan 
deltage fra kontoret, tage lyden med i øret mens du kører traktor, eller hvor du end må 
være.  
 
Rabat på Tivolibesøg for aktive medlemmer 
Har du et aktivt medlemskab i Holstebro Struer Landboforening kan du i perioden fra 8. – 18. oktober købe 
billetter, årskort m.v. til Tivoli. Hvis du ønsker at gøre brug heraf, skal du følge dette link 
https://www.tivoli.dk/login/logf kodeordet, der skal indtastes, er Tivoli2020 
 
 

LandmandsPension – er du forsikret? 
Hvis du er har et aktiv medlemskab i Holstebro Struer Landboforening, har du mulighed for at tegne 
LandmandsPension. En pensionsopsparing kan sikre dig og din familie økonomisk, hvis du mister evnen til 
at arbejde, eller hvis du dør, før du når pensionsalderen. LandmandsPension er opsparing og relevante 
forsikringer i en samlet pakke til en meget attraktiv medlemspris. 
 
Også til ægtefælle/samlever og ansatte  
LandmandsPension er også til landmandens ægtefælle. Mange ægtefæller/samlevere i landbruget har 
deltidsjob eller er fuldtids medhjælpende på bedriften. Det betyder typisk, at de ikke sparer op til pension. 
Med LandmandsPension kan man komme i gang med det, og få de vigtigste forsikringer med i pakken. 
Har du allerede en pensionsopsparing, så få tjekket prisen. Der kan være mange penge at spare; en 
prisforskel på 20.000-30.000 kr. om året er ikke usædvanlig. 

Vil du kontaktes for yderligere informationer tryk her. 

 

Kristian Gade  

https://www.seges.tv/live/64541456
https://www.tivoli.dk/login/logf
https://www.velliv.dk/dk/erhverv/pension-i-velliv/landmandspension/kontakt-vedroerende-landmandspension

