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Et år på godt og ondt 
Normalt glæder jeg mig til nogle juledage sammen med familien, men i år overskygger Corona-situationen 
mange af de ting, vi normalt vil glædes ved. Trods store fremskridt for lægevidenskaben har de sidste ni 
måneder vist, hvor utroligt sårbare vi kan være. Vi havde i Holstebro Struer Landboforening glædet os til et 
jubilæumsår med et festfyrværkeri af aktiviteter, som skulle vise det bedste fra dansk landbrug. Sådan blev 
det ikke, men vi er klar og håber, at mange af aktiviteterne kan gennemføres i 2. halvår 2021. 

Senere i dette nyhedsbrev kan du se nogle små klip fra det, der lykkedes for os i 2020, for vi har også haft 
gode oplevelser. Hvad angår vækståret i marken, har vand og sol været doseret i de rette mængder med 
en god avl for alle afgrøder. I årets første måneder glædede vi os over, at vores slagteriselskab DC kunne 
udbetale en pris for grisene, som vi aldrig har oplevet. Desværre satte afrikansk svinepest i Tyskland og 
Corona en stopper for festen. Lad os håbe, at situationen er ved at rette sig. Også vi mælkeproducenter 
oplevede et fald i mælkeprisen, og ikke mindst prisen på oksekød er faldet. Den store avl af grovfoder gør 
dog, at vi håber på en fornuftig vinter. 

Ingen afklaring omkring mink 
Holstebro Struer Landboforening har sammen med de lokale pelsdyravlerforeninger og SAGRO arrangeret 
stormøde for områdets minkavlere. I Gråkjær Arena havde vi samlet 170 personer, og 50 personer deltog 
via Skype. Da vi planlagde mødet til den 2. december, var vi af den helt klare overbevisning, at vi på mødet 
også kunne orientere om, hvorledes erstatningen til minkavlerne ville være ”skruet sammen”. Sådan skulle 
det ikke gå, og det er beskæmmende, at der nu - snart to måneder efter at Mette Frederiksen beordrede 
alle mink aflivet - endnu ikke er fundet en løsning. Det er ikke i orden. Når der er en afklaring, vil vi 
sammen med SAGRO gøre, hvad vi kan for at skabe klarhed for den enkelte minkavler.  

En ny fremtid 
Mange af vores minkavlere ser nu ind i en ny fremtid. Her har det været en god oplevelse at se, hvordan 

Holstebro Kommune har været klar til at hjælpe medarbejdere og ejere.  Kommunen har søgt statslige 

penge fra en varslingspulje, der har til formål at hjælpe opsagte medarbejdere i Corona-ramte erhverv som 

minkbranchen. Pengepuljen giver gode muligheder for jobsøgningskurser, efteruddannelse og 

kompetenceløft til medarbejderne. For at kommunen kan søge om penge fra varslingspuljen, skal de vide 

hvor mange medarbejdere, I varsler opsagt. Derfor opfordrer vi jer - så snart I har overblikket - til at give 

Jobcentret besked om, hvor mange medarbejdere det drejer sig om. Ring til Jobcenter Holstebro på 9611 

3800 eller skriv en mail til jobcenter@holstebro.dk – herfra guider Jobcentret jer videre med den rette 

hjælp for jeres medarbejdere.  

Gyllebeholdere er klar til døde mink 

For nogle få dage siden henvendte Fødevarestyrelsen sig til Holstebro Kommune for at få kommunens 

vurdering af, om der kunne skaffes gylletankkapacitet til de nedgravede mink – i alt 10.000 m3. Mindre end 

et døgn efter denne forespørgsel kunne vi fra Holstebro Struer Landboforening meddele, at den 

nødvendige kapacitet var skaffet. Efterfølgende kan vi så konstatere, at nu vil ministeren spørge i øst og 

vest, inden der kan træffes beslutning om flytning. I mellemtiden fortsætter udsivning til grundvandet, ja 

jeg forstår det ikke. 

Ingen lette løsninger omkring Storåen 

I det tidligere efterår blev det besluttet at få udarbejdet en rapport, der skulle klarlægge Storåens tilstand 

og udløbet ved Felsted Kåg. Inden rapporten blev forelagt for Teknik- og Miljøudvalget i Holstebro 
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Kommune den 15. december, havde vi møde med embedsmænd i kommunen for en drøftelse af 

rapportens hovedkonklusioner. Desværre er der ingen hurtige og lette løsninger, da de største 

udfordringer opstår, når vestenvind får vandet til at stuve sammen ved udløbet i fjorden.  

For os er det dog ikke en løsning ikke at gøre noget. Derfor igangsættes der undersøgelser, der skal 

afdække mulighederne for at fjerne vand fra fjorden ved etablering af pumper ved sluserne ved 

Thorsminde foruden en vurdering af de fremtidige dige løsninger. Vi har aftalt med Holstebro Kommune, 

at så snart Coronasituationen giver os mulighed for fysisk at mødes, vil vi afholde et møde med alle 

lodsejere, der afvander til Storåen, så vi kan få aftalt nogle langsigtede løsninger. 

Lavbunds og klimaprojekter efterlyses 

Med den netop vedtagne finanslov er der afsat ekstra midler til udtagning af jord til lavbunds- og 

klimaprojekter. Vi har netop nu drøftelser med Struer Kommune om et sådant projekt ved Resen, men jeg 

vil opfordre alle medlemmer til at være opmærksom på de muligheder, der er for at tage jord ud til 

sådanne projekter. For jer, der har behov for arealet for at opfylde harmonikrav, er jordfordeling en del af 

ordningen. Giv mig eller vores sekretariat et praj, hvis du/I ser områder, der kunne være aktuelle. Hvis/når 

der er den nødvendige interesse, vil vi arbejde for, at der bliver lavet forundersøgelse.  

 

En af de større sejre 

For godt et år siden fik vores politiske sekretariat en henvendelse fra et medlem, der var blevet dømt til at 

betale 116.000 kr. tilbage i EU-støtte. Påstanden var, at der ud af et samlet areal på ca. 800 ha var dyrket 

og søgt arealtilskud til 0,37 ha §3 jord. Vores påstand var, at beløbet på de 116.000 kr. ikke på nogen måde 

var proportionel med forseelsen. Sammen med L&F har vi nu sikret, at direktoratet har ændret praksis, og 

beløbet er tilbagebetalt. Se video om sagens forløb – tryk her. 

 

Nytårsmøde med Inger Støjberg aflyst 

Desværre må vi aflyse vores nytårsmøde med Inger Støjberg den 8. januar. Vi håber, det senere i det nye år 

bliver muligt at holde møde med Inger Støjberg. 

 

Jubilæumsbogen – fortid og nutid mødes i spændende beretninger 

I anledning af vores 200-års jubilæum blev det aftalt, at vi i et samarbejde med Holstebro Museum ville 

udgive en bog, der fortæller om landbruget på vores egn de sidste 250 år. Bogen er nu færdig – og ja, vi er 

lidt stolte af, at vi kan være med til at formidle historie og nutid. Jeg håber, at alle medlemmer har 

modtaget et eksemplar af jubilæumsbogen og vil få tid til at læse heri i den kommende tid. Tak til 

redaktionsudvalget – Laurids Søndergaard og Alan Lunde og ikke mindst bogens forfatter Søren Toftgaard 

Poulsen. 

 

Tak for i år 

Jeg vil slutte nyhedsbrevet med at ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. På den 

efterfølgende side er samlet lidt billeder, der illustrerer nogle af de aktiviteter, vi trods alt fik gennemført i 

2020. 

 

Kristian Gade  

 

 

https://vimeo.com/488032654/dc066ffe6f


Året der gik 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nytårsmøde Pia Kjærsgård i Ulveland 

 

Pia Kjærsgård på besøg i 

ulveland 

HSL og Anker Bjerre sikrer traktorkørekort 

Klima konference 

Møde om fremtidens 

produktionsformer 
Møde om efterafgrøder 

Kaffebordsmøde om Minivådområder Kaffebordsmøde om Minivådområder 

Generalforsamling i Sir Lyngbjerg Minkkrise og traktordemonstration 

Virtuelt delegeretmøde 170 til minkmøde i Gråkjær Arena 

Robert Lynge forklarer om høst af umodent korn Hjerm - Spor i landskabet og Faunastriber 



  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På gensyn i 2021 

Vinder får overrakt påskekurv Så serveres der gris og jubilæumsøl til gadefest 

Jubilæumstraktor i Storåen og i Struer – tak til Anna Caroline og Troels 

Grise ved Måbjerg Kirke 

Blomsterstriber – tak til Ejvind, Kristian og Anders 

.. og så blev Jubilæumsbogen færdig 


