
Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening 

Nyhedsbrev – Marts 2021 

 
Glæd jer til Jubilæumsfest – sæt X i kalenderen den 8. oktober 
Vi tror og håber, at vi er fri af Coronaens snærende bånd, når vi kommer hen 
i efteråret. Vi har derfor bestilt Mejrup Fritidscenter, musik og 
underholdning til et brag af en fest fredag den 8. oktober. Musik og underholdning 
– ja I kan glæde jer til noget ud over det sædvanlige.  
Alle medlemmer med ledsager vil blive inviteret til festen. Vi planlægger en fest med 
mindst 500 deltagere. 
 
Generalforsamling når bøgen er sprunget ud. 
Desværre har vi ikke mulighed for at holde vores generalforsamling her i marts måned. Vi planlægger at 
afholde generalforsamlingen, når vi fysisk kan mødes først på sommeren. Til den tid kan vi forhåbentlig 
samles alle. Vi planlægger en generalforsamling, hvor der også bliver tid til kunstneriske indslag, så det 
bliver en aften for alle – naturligvis også vores ledsagere.  
 
Virtuelle medlemsmøder 
Har vi ikke lært andet af Corona krisen, har vi dog lært, at vi godt kan deltage i møder uden at 
skulle køre langt for at deltage. Sammen med L&F arrangeres løbende en lang række virtuelle 
møder, hvor alle medlemmer ganske gratis kan deltage. Vi udsender normalt information om 
disse møder, men for yderligere information om arrangementer kan du se dem på SAGRO´s 
hjemmeside her. 
 
Vandløbslaug – Savstrup Å 
I Holstebro Struer Landboforening er der et stort antal vandløb – private og offentlige. For at få en mere 
koordineret indsats omkring vedligehold og det arbejde der er omkring disse vandløb, har vi besluttet at 
lave et pilotprojekt omkring Savstrup Å. 
Når det igen bliver muligt at samles, vil alle lodsejere, der har jord til Savstrup Å, blive indbudt til møde for 
dannelse af vandløbslaug. I første omgang afholder landboforeningen omkostningerne ved etablering. Hvis 
lodsejerne finder arbejdet nyttigt, vil erfaringerne herfra blive brugt ved de øvrige vandløb i foreningens 
område. 
 
Etablering af klima- lavbundsområder. 
For at sikre fremdrift i udpegning og etablering af lavbundsområder 
har vi haft drøftelser med Holstebro og Struer Kommuner. I Struer 
Kommune er der lavet en aftale om, at landboforeningen indbyder 
til møder i potentielle områder for at orientere om de muligheder, 
der er ved etablering af klima- lavbundsområder. Der vil blive 
indkaldt til møder så snart Corona situationen åbner op herfor.  I 
ugen op til påske havde vi arrangeret en studietur for Jacob 
Ellemann og Stephani Lose fra Venstre for at give dem en forståelse 
for vores krav i forbindelse med klima- lavbundsprojekter.  
Robert Lynge Andersen i Resen, som var vært for turen, fortalte om  
de muligheder og udfordringer han oplever, når projekter skal ”løbes 
i gang” 
Da nogle politikere har luftet tanken om, at klima – 
lavbundsprojekter skal finansieres af EU midler, fik de et glas 
lavbundsjord med hjem, så de ikke bliver i tvivl om, hvordan 
projekterne skal finansieres. Det skal under ingen omstændigheder 
ske via vores egne EU-midler.  
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Flot regnskab i SAGRO og Holstebro Struer Landboforening. 
Den 10. marts godkendte SAGRO´s bestyrelse 2020 regnskabet, som på trods af alle 
udfordringer med Corona udviste et rekordresultat på 21 mio.  Det imponerende 
resultat er dels skabt i SAGRO´s primære forretningsområder. Jysk IT og de mange 
datterselskaber har igen i år leveret et imponerende resultat, som er en ikke 
uvæsentlig del af det samlede resultat.  
Da SAGRO er 100% ejet af foreningerne bag, bliver hele resultatet tilbageført til 
foreningerne. For vores forening udgør andelen af det samlede resultat godt 2,6 mio. 
Samlet set får vi et resultat på godt 1,8 mio. Regnskabet 2020 kan læses her.  
I første omgang skal vi glædes over det flotte resultat, men en del af forklaringen på 
det flotte resultat er en følge af, at vi ikke fik afholdt flere af de planlagte jubilæumsaktiviteter. 
Det er vores håb, at vi efter sommerferien, hvor landet igen forhåbentlig åbner op, kan få afviklet de 
udskudte arrangementer – festen er en af aktiviteterne. 
 
Indsatsplan Holstebro / BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder 
I juni 2020 havde vi indbudt alle de 
lodsejere i Holstebro og Struer 
Kommuner, som har arealer i 
vandindvindingsområder – de såkaldte 
Boringsnære beskyttelsesområder – 
BNBO. På mødet blev det besluttet, at 
Holstebro Struer Landboforening indleder 
forhandlinger med kommunerne om de 
generelle vilkår, der for lodsejerne skal 
være opfyldt, inden de kan indgå i frivillige 
BNBO-aftaler.  
På arealer der i Holstebro og Struer 
Kommuner, er udpeget som BNBO må 
ikke bruges pesticider.  
Frem til 7. april er Indsatsplan for 
Grundvandsbeskyttelse i høring i Holstebro Kommune. 
I vores forhandlinger og høringssvar indgår i hovedtræk følgende:  

• Holstebro kommune skal dokumentere, at de faglige og lovmedholdelige forudsætninger er på 
plads i forhold til BNBO 

• Frivillige aftaler med den enkelte lodsejer. 
• Aftaler på ekspropriationslignende vilkår. 
• Erstatning for indskrænkninger i dyrkningsretten aftales individuelt med den enkelte lodsejer. 
• Endelig aftale om erstatning afventer afgørelse der er anket til overtaksationskomité i den såkaldte 

Beder sag 
• Hvis indskrænkninger, forårsaget af BNBO-udpegningen og de deraf afledte restriktioner, hindrer 

fortsat erhvervsmæssig drift indenfor BNBO-området og tilstødende arealer, skal lodsejer 
kompenseres, så de indkomst- og skattemæssige konsekvenser af indskrænkningen afspejles i den 
kompensation der udbetales. 

• At kommunen ikke i de udpegede indvindingsområder kan pålægge lodsejerne en pligt til at 
etablere skov eller på anden måde skabe en tilstand, der gør det lovmedholdeligt for kommunen, at 
kræve etableret skov mod lodsejernes ønske. 

• Hvis der efterfølgende kommer yderligere dyrknings- og anvendelsesmæssige restriktioner, skal der 
selvstændigt kompenseres herfor. 

• Der etableres en Vandfond mellem vandværkerne, så omkostningerne fordeles ligeligt på alle 
kommunens forbrugere. (vores krav til vandværkerne er, at det finansieres via den faste afgift). 

• Der afsættes midler til rådgiverbistand i forbindelse med indgåelse af aftalerne. 

https://www.holstebrostruerlandboforening.dk/om-os/aarsrapport-2020/


Den 11. april afholdes møde/besigtigelse hos en af de lodsejere, der har arealer i BNBO. Vi håber at 
indhente erfaringer ved dette møde, som kan bruges hos de øvrige lodsejere. 
 
 
Blomsterstriber ved indfaldsveje til Holstebro og Struer.  
Sidste års succes med såning af blomsterstriber ved indfaldsvejene bliver gentaget i år. 
Anders Ørts fra bestyrelsen har lavet aftale med ca. 20 landmænd om såning af 5.000 
meter blomsterstriber. DSV Frø er sponsor for frøene, og DLG sponserer gødning. 
Ejvind Hansen og Kristian Borup har også i år givet tilsagn om at stå for 
jordbearbejdning og såning. Vi håber at arbejdet med at få frøene i jorden kan 
påbegyndes sidst i april. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til jer medlemmer, der med dette initiativ er med til at 
skabe et godt omdømme for vores erhverv. 
 
Faunastriber kører naturligvis også videre 
Sidste år var Holstebro og Struer de kommuner i Danmark der uden sammenligning fik sået flest km. 
Faunastriber – i alt 81 km. Faunastriber har ikke samme farveflor som blomsterstriberne, men er et større 
”spisekammer” for naturens bier og insekter. Tilmelding af Faunastriber tryk her.  
 
Med håb om snarligt forår 
 
Kristian Gade 

https://www.faunastriber.dk/tilmeld-dig-faunastriber/

