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Nyhedsbrev – Januar 2021
Vandområdeplanerne – VP3 en katastrofe for vores erhverv
Den 22. februar kommer Vandområdeplanerne for perioden 2021 – 2027 i
høring. Vandområdeplanerne er en samlet plan for, hvordan der opnås god
økologisk tilstande i vandmiljøet i hele Danmark. I vores forening er det
specielt vandoplandene til Limfjorden og Nissum Fjord, vi har fokus på. Vi har
haft mulighed for at se på de krav, der er til kvælstofreduktion for disse
vandoplande. Vi har regnet på konsekvenserne for hele området og set på
enkeltbedrifter. Med de krav der indgår, vil det kunne aflive dansk landbrug.
Ingen, absolut ingen har mulighed for at drive et rentabelt landbrug, hvis
der skal braklægges 20, ja op til 50% af den jord, der er i omdrift og
reducere kvælstoftildelingen med 20%. Vi vil derfor i den kommende tid
sætte alle sejl til, så alle der har den mindste mulighed for at påvirke
Folketinget bliver bekendt med konsekvenserne for landbruget og hele
følgeindustrien.
For at være meget præcis i dette arbejde vil vi tage udgangspunkt i
enkeltbedrifter. Vi vil derfor henvende os til mange af jer, for at kunne bruge tallene fra
jeres ejendom og vise hvilke konsekvenser, det vil have.
Undskyld Lea Wermelin hvis vi vækkede dig.
Det er utilfredsstillende og bekymrende at kunne konstatere, at vores miljøminister
Lea Wermelin kan udtale til TV Midt Vest, at hun i forbindelse med naturtiltag ved
Klimatilpasningsprojektet omkring Storåen kan udtale ”problematikken er ny for
mig, men jeg er optaget af, at finde gode, lokale løsninger….”
Fra landbruget har vi gang på gang gjort opmærksom på, at den nuværende
miljølovgivning er en hindring for at landmænd vil deltage i naturtiltag, der kan
være nok så fornuftige. Ingen landmand med respekt for sig selv, vil stille jord til
rådighed for naturprojekter, hvis det samtidig har den konsekvens, at nuværende
og fremtidige produktionsmuligheder bliver begrænset.
Med udgangspunkt i det konkrete eksempel ved Storåen, som Jyllands Posten på bedste vis har skildret, vil
vi sammen med Holstebro Kommune samt Landbrug & Fødevarer tage initiativ til at invitere
miljøministeren på besøg, så hun kan se konsekvenserne af en ubrugelig lovgivning.
Mink – lang vej endnu
I de seneste dage har der været megen presseomtale af den politiske aftale,
der nu er indgået omkring kompensation til vores minkavlere. I aftalen er
der utrolig mange delelementer, der siger mig, at nok er der en politisk
aftale, men inden den sidste minkavler kender sin situation, vil der kunne
gå lang tid, da det er individuelle og komplicerede opgørelser, der nu skal
laves. Jeg er en lille smule stolt over, at vi har en rådgivningsvirksomhed
SAGRO, der har alle de kompetencer, der kan trækkes på, så vores
minkavlere kan få hjælp til alle de opgørelser og forhandlinger, der nu
venter.
Politisk vil vi fortsat varetage minkavlernes interesser. Jeg oplever også
nu en situation, hvor alle danskere har hørt nok om mink.
Minkbranchen og landbruget har mødt megen forståelse i befolkningen. Lad os ikke
sætte den forståelse over styr med dårlig presseomtale.

Workshop for minkavlere
Sammen med Holstebro Kommune, Erhvervshus Midtjylland og SAGRO arbejder vi på at lave workshop for
minkavlere. Formålet med workshoppen er at inspirere og videreudvikle nogle af de muligheder, der kan
være for fremtidig udnyttelse af de produktionsfaciliteter og den viden, der før har været anvendt til
minkproduktion. Vi planlægger starten på disse workshops medio marts. Der udsendes senere selvstændig
invitation til vores minkavlere.
For de minkavlere, der løbende vil holde sig opdateret, afholder SAGRO forskellige webinarer. I morgen
fredag kl. 11.00 afholdes møde om det, der venter inden endelig kompensationsaftale er på plads for de
enkelte minkavlere – vil du deltage tryk her for deltagelse i Skype møde.
Valg til Dansk Kvæg – sidste frist for deltagelse 23. februar.
Som andre kongresser og årsmøder der var planlagt til
afvikling i dette forår, vil årets Kvægkongres blive afviklet
som virtuel kongres den 1. marts. I forbindelse med
kongressen skal der afvikles valg til Sektionsbestyrelsen for
kvæg. Vores egen næstformand Anders Nørgård har de sidste 2 år været vores repræsentant i
sektionsbestyrelsen. Anders har tilkendegivet at han godt vil tage en tørn mere i sektionsbestyrelsen. Jeg
håber derfor, at mange vil stemme på Anders. Deltagelse i den virtuelle Kvægkongres er gratis, men du skal
tilmelde dig for deltagelse senest den 23. februar – tilmelding, tryk her.
Hvis du ikke har tid til at deltage i Kongressen, men gerne vil hjælpe Anders med at blive valgt, skal du også
senest den 23. februar kl. 09.00 have dig tilmeldt for at deltage i afstemningen. – tilmelding for deltagelse
tryk her.
Klima – Lavbundsprojekt er det interessant for dig?
I den seneste tid har der været skrevet meget om Klima – Lavbundsprojekter,
der har til formål at udtage kulstofrige lavbundsjorde for ad denne vej at
reducere udledningen af drivhusgasser mest muligt. Med landbrugets
målsætning om at være klimaneutral i 2050 hilser vi dette tiltag velkommen.
Jeg ved, at mange har henvendt sig til vores planteavlskonsulenter for at
høre om muligheden. Når der har været stor interesse for at høre herom,
kan det ikke afvises, at beløbet på 128.000 kr. pr. ha, der har været
nævnt, har gjort det interessant. Beløbet, du som landmand kan få
udbetalt, er dog kun 30.000 kr. til 80.000 kr. alt efter jordens
dyrkningsmæssige kvalitet. Efter etablering af lavbundsprojekt er det fortsat dig, der
ejer jorden og har mulighed for at søge nationale og EU-tilskudsordninger.
Fra Landboforeningen deltager vi gerne i arbejdet med at undersøge lokale muligheder. Hvis du er
interesseret heri, kan du ringe til mig eller sende en mail til nkf@sagro.dk Hvis der er interesse, vil vi
afholde lokale Kaffebordsmøder.
Folkeskove – sådan køber COOP CO2 kvoter
Udfordringerne og kreativiteten for at blive klimaneutral kender
ingen grænser. Nu vil jeg ikke lyde som en sur gammel mand, men når
COOP og Hedeselskabet nu begynder at opkøbe jord for at etablere
”Folkeskove” kan jeg endnu engang konstatere, at mange prøver at
fiske/stjæle de muligheder, vi så som nogle af vores muligheder i
erhvervets klimaregnskab.
Aktuelt vil COOP og Hededanmark etablere en Folkeskov ved Idom på
113 ha. Som de skriver i projektbeskrivelsen, vil COOP Folkeskove A/S
etablere skoven med det formål at ”dokumentere CO2 – lagring fra projektet etableres
CO2 – kreditter, som kan bruges i klimaregnskabet”.
Dette og andre kreative tiltag gør, at vi har behov for en grundig debat af, hvem der skal tilskrives
klimagevinsterne.

Ledningsføring – Vesterhav Nord og Syd
For godt et år siden var der en gruppe landmænd, som har, eller vil få nedgravet kabel fra
Vindmølleparkerne Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, der gik sammen med Landboforeningen og anlagde
sag mod energinet.dk. Begrundelsen for sagsanlægget var og er, at energinet.dk i forbindelse med
placering af kabel ikke vil respektere det såkaldte gæsteprincip. Sagen havde vi rejst i ”halen på” en
lignende sag i Østdanmark, kaldet Krigers Flak.
Sagen Krigers Flak blev desværre tabt i Landsretten, og vil nu blive anket til Højesteret. Vi har derfor
besluttet, at vi ikke foretager os yderligere, før der falder dom i Højesteret.
Vær opmærksom på udsprinkling af ensilagesaft og restvand – pas på vores vandmiljø
Vi har fået henvendelse fra en af vore kommuner, som oplever, at der er
landbrug, der udsprinkler ensilagesaft og restvand i perioden 15.
november til 1. februar, hvor det ikke er lovligt.
Udsprinklingen har medført forhøjede værdier af organisk stof og
kvælstof i vandløbet. Samtidig har der været tydelig lugt af ensilagesaft.
Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at der ikke udsprinkles i de
perioder, hvor jorden er vandmættet, oversvømmet, frossen eller
snedækket.
LandbrugsInfo er en del af det, du får for dit kontingent.
I sidste SAGRO-nyt havde Seges en reklame for
abonnement på LandbrugsInfo til den nette sum af
2.685 kr. Som aktivt medlem af Holstebro Struer
Landboforening skal du ikke tegne abonnement herpå,
da det er en af de kontante medlemsfordele, du har via
dit medlemskab.
Mens vi venter på foråret
Ja dagene er begyndt at blive længere – dejligt. Desværre kan vi ikke som normalt mødes til de mange
faglige møder, vi normalt holder i denne tid. Selv om virtuelle møder på ingen måde kan afløse vores
fysiske møder, vil jeg opfordre til at deltage i nogle af de virtuelle møder, der arrangeres. I morgen kl. 11.00
vil jeg høre Søren Søndergaard, vores nye formand i L&F. Har du ikke tilmeldt dig, kan det endnu nås –
tilmeld dig her.
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