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Nu må de komme til fornuft – tak til vores borgmestre 
Det er mere end uforståeligt, at vi skal opleve, at vores 
kollegaer med mink ser deres livsværk bliver taget fra dem, 
nu hvor helt raske minkbesætninger bliver slået ned. Vi har 
forståelse for at Coronasituationen, og alles sundhed skal 
tages alvorligt, men ingen har kunnet give en faglig 
begrundelse for den strategi, der i dag følges og ødelægger 
hele minkerhvervet. 
Vi har i Holstebro Struer Landboforening arbejdet på at få 
ændret den nuværende nedslagtningsstrategi. I den 
forbindelse skal der lyde en kæmpe tak til borgmestrene H.C. Østerby og Niels Viggo Lynghøj samt Karsten 
Filsø for deres bidrag i det politiske arbejde. Endnu har det desværre ikke flyttet noget, men sammen med 
minkbranchen, Landbrug & Fødevarer vil vi fortsætte vores pres på det politiske system.  
 

Kan man spise en elefant – ja vi kan 
Bestyrelsen for vores forening var først i oktober samlet for at 
fastlægge en strategi for de lokale opgaver, der skal arbejdes med 
den kommende tid. Som det ses nedenstående, er der mange 
områder, vi arbejder med, ja nogle vil sige så mange, at det er 
umuligt – men nej. Vi kan også spise en elefant, bare vi får den 
skåret op i tilpas små stykker. Det samme er gældende med de 
lokale opgaver – hvert bestyrelsesmedlem får sin del af elefanten, 
så den bliver spist men nødvendigvis ikke indenfor den næste måned. Alle opgaver er vigtige, men også her 
er det vigtigt, at vi får det tygget igennem og når resultater. 
Elefanten har vi delt op i følgende bidder:  
 

• Kommunekontakter – for løbende dialog om de områder, hvor erhverv og kommune samarbejder. 

• Vandløbsvedligehold – sikre optimal vedligehold og regulativer der tilpasses klimaændringer. 

• Prisen på brugsvand – forbrugere af store mængder vand betaler de reelle omkostninger. 

• Vandmiljøplan 3 – kommer i høring februar 2021. Indspil der dokumentere konsekvenserne. 

• BNBO – sikre at der bliver lavet aftaler, hvor de berørte lodsejere får den rigtige kompensation. 

• Udledning af urenset spildevand – få stoppet denne udledning. 

• Jubilæumsaktiviteter – får afviklet alle planlagte aktiviteter. 

• Rekruttering og uddannelse – sikre fortsat tilgang af dygtige unge til landbruget. 

• Klimaprojekt ved Resen – sikre gennemførsel af det ”rigtige” klimaprojekt ved Resen. 

• Lavbundsprojekter – få udtaget lave urentable dyrkningsområder. 

• Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO) – sikre etableringen af MUFJO, der hvor det giver værdi.  

• Ulven uden problemer – arbejder for en forvaltningsplan som erhvervet kan leve med. 

• Aktiviteter for Deltidsmedlemmer – lave interessante netværk for deltidslandmænd. 

• Aktiviteter ved Måbjerg Kirke – skabe aktivitet der fortæller den gode historie om landbrug. 

• Blomsterstriber – så blomsterstriber ved alle indfaldsveje til Holstebro og Struer. 

• Faggrupper, SAGRO – faggrupper skal sikre god rådgivning og give politiske indspil. 

• Fremtidig produktion – inspirere medlemmerne til nytænkning, nye forbrugsmønstre. 

• Medlemsrekruttering – arbejde for at alle landmænd, store som små er med i foreningen. 

• Skolekontakt – være bindeled mellem skole og landbrug i vores område. 

• Vigepladser for tung trafik – få etableret flere vigepladser på de mest trafikerede veje. 

• Åbent Landbrug – finde og markedsføre vores landbrug gennem Åbent Landbrugsarrangementer. 



Vand fra veje og befæstede arealer – er det vores problem – ja det er det blevet 
I sidste Nyhedsbrev efterlyste vi eksempler fra medlemmer, der oplever problemer 
med vandafledning som følge af store vandmængder fra befæstede arealer. Ikke helt 
uventet har vi fået henvendelser fra lodsejere, der oplever problemer efter 
Holstebro Motorvejen er blevet etableret. Her tyder alt på, at dimensioneringen af 
afløbene nok sikrer vandet, kommer væk fra motorvejen for efterfølgende at stuve 
op i de markdræn de afleder til, med de konsekvenser at dræn ikke kan aflede 
vandet, store mængder jord skylles væk, og bygninger og marker bliver 
oversvømmet. Vi er nu gået i gang med en kortlægning af afløbssystemerne og 
forventer, at kommune og Vejdirektoratet snarest får løst problemerne. Hvis du 
trykker her, ses nogle af de oplevelser medlemmer har. Vejdirektoratet har flere steder bygget 
forsinkelsesbassin, andre steder er det folks kældre, der bliver brugt som forsinkelsesbassiner, hvilket er 
fuldstændig uacceptabelt.  
 
Mere viden om vildtskader 
Alle har vi set billeder, og nogle af os oplever hvert år, store flokke af 
krondyr raserer marker. Udlejning af jagt og oplevelsen af de mange dyr i 
naturen er muligheder og glæder vi har som landmænd, men glæden 
bliver spoleret, når antallet af krondyr volder store skader. Vi har behov 
for en regulering, så vi undgår de vildtskader, vi flere steder oplever nu. 
For at kunne fremvise dokumentation for vildtskader har vi sammen med 
de andre SAGRO foreninger nedsat en Task Force gruppe, der skal 
indsamle dokumentation for vildtskader, som skal bruges i arbejdet for 
ændringer af nuværende jagtlovgivning. Har du indspil kan du kontakte Anders Nørgård. 
 
Følg delegeretmøde hjemme hos dig selv 
Covid 19 har medført, at Delegeretmødet i L&F afvikles som ON line møde. De delegerede fra vores 
forening samles i Nupark. Hvis du som medlem ønsker at følge mødet onsdag den 4. november fra kl. 09.30 
kan du følge dette link – tryk her. 
 
Deltag i spændende foredrag 
Da Holstebro Struer Landboforening er en del af Food & Bio Cluster 
Denmark, har du som medlem mulighed for at følge de spændende 
foredrag, der udbydes her igennem. I den kommende tid kunne 
følgende ONLINE foredrag være interessante for nogle af jer, men 
vær opmærksom på, det kan være noget teoretisk og nørdet. Du kan 
tilmelde dig – følg link der er anført ved de enkelte arrangementer. 

Fremtidens fødevarer – afslutning af Future Food Innovation Development – program og tilmelding tryk her. 

Temadag om pyrolyse af afgassede gyllefibre som miljø- og klimavirkemiddel – program og tilmelding tryk her. 

 
Til dig der sælger juletræer 
Du har som medlem af Landboforeningen mulighed for at reklamere for salg af 
juletræer. Gennem portalen vi har for Åbent landbrug, kan du oprette 

• Infoboks med adresse, åbningstider, kontaktinfo og produkter samt link til egne 
salgskanaler  

• Få del i fælles markedsføring via Facebook/aabentlandbrug med 35.000 følgere 

• Indgå i den øvrige del af julekampagne fra Landbrug & Fødevarer 
Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, så send straks fakta om dit salg af 
juletræer til nkf@sagro.dk  

 

Kristian Gade  

https://vimeo.com/473829689
https://lf.dk/delegeretmode
https://foodbiocluster.dk/events/vis-aktiviteter?PID=46207&itemId=Events:7640
https://foodbiocluster.dk/events/vis-aktiviteter?PID=46207&itemId=Events:6657
mailto:nkf@sagro.dk

