Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening

Nyhedsbrev – Juli 2021
Landbrugsforhandlingerne følges op lokalt
En stor del af Danmark er taget på sommerferie. Det gælder også landbrugsforhandlingerne, hvor kvælstof,
klima og fordelingen af EU-midler er hovedemnerne. Det er komplicerede områder, men udfaldet er uhyre
vigtigt for vores muligheder for fortsat at kunne drive landbrug i Danmark.
Uanset regeringskonstellation ønsker vi en bred aftale, så skiftende regeringer er bundet op på en bred
aftale.
I første omgang har det været reduktion af kvælstofudledning og
klima, der har været hovedfokus på i forhandlingerne. Regeringen
ynder at fortælle, at de tager udgangspunkt i faktabaserede
beregninger.
Det vil vi også gerne gøre, men når Århus Universitets gang på gang
skiftende udmeldinger om, hvad der er fakta, står vi af. Senest er de
kommet med nye kvælstofkort, der vender tidligere udmeldinger på
hovedet. Hvordan kan vi have tillid til, at det er fakta?
For vandoplandene i den vestlige del af Jylland har vi lavet en
fordeling mellem de enkelte landboorganisationer. Holstebro Struer
Landboforening har sat sig i spidsen for vandoplandet til Nissum
Fjord. Her afvander Storåen godt 90.000 ha landbrugsland.
I første omgang stillede beregningerne krav om reduktion på 720
tons kvælstof. De nye tal, der nu meldes ud, fordobler denne mængde. Helt ærligt, hvem kan tage disse
udmeldinger alvorligt?
Vi har holdt en del møder, hvor vi arbejder på at få skabt et fagligt og politisk partnerskab. Vi vil med dette
partnerskab påtage os rollen, der sikrer god økologisk tilstand i vores vandløb og Nissum Fjord.
På klimaområdet arbejder vi sammen med Holstebro og Struer Kommuner for i fællesskab at få udtaget de
lavbundsjorde, der har de største CO2 udledninger. Udtagning af lavbundsjorde bygger på frivillighed og en
kompensation, der dækker for de indkomsttab den enkelte lodsejer må have. Jeg tror, vi i fællesskab kan
finde arealer, der hensigtsmæssigt kan tages ud af drift. Har du som lodsejere behov for erstatningsjord, vil
jordfordeling være en af de virkemidler, der også skal bringes i spil.
Jeg har hørt nogen spørge – hvorfor vi involverer os i dette arbejde? For mig er svaret enkelt – alternativet
som CO2 afgift er uoverskueligt og vil fjerne al landbrugsproduktion, derfor.
Bæveren årsag til 400 ha oversvømmes
I slutningen af maj havde jeg inviteret kollegaer, repræsentanter fra
Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen samt Landbrug & Fødevarer til formiddagskaffe.
De ni kollegaer som mødte op, har sammenlagt 400 ha, som er, eller er på vej til
at blive ødelagt som landbrugsjord på grund af bæverens adfærd ved
vandløbene, der grænser op til deres marker.
Som landmænd elsker vi naturen og det mangfoldige dyreliv, men når staten
beslutter at udsætte bæveren må de også tage konsekvensen - at erstatte de
lodsejere, der får ødelagt deres muligheder for fremadrettet at drive landbrug på de oversvømmede
arealer.
Sammen med L&F vil vi nu arbejde for løsninger, der holder disse landmænd skadesløse.
Prisen på brugsvand er erhvervsfjendsk.
Gennem snart 2 år har vi arbejdet på at få Vestforsyning til at reducere prisen på brugsvand, så de, der
aftager store mængder vand, betaler de omkostninger, der er forbundet hermed. Som det er i dag, er det
forbrugere med et stort vandforbrug, der er med til at betale for forbrugere med et mindre vandforbrug.
Det hverken kan eller vil vi acceptere. Vi vil gerne være en del af fællesskabet, men der er grænser for

vores tålmodighed. Vi har haft møder med Vestforsynings direktion og formand, uden det har ført til
konkrete ændringer. Hvis ikke vandpriserne for de med et stort vandforbrug reduceres ganske betydeligt
for det kommende år, vil sagen ende på byrådets bord.
Danmarks smukkeste generalforsamling.
Den 16. juni blev foreningens ordinære generalforsamling afviklet i de
mest fantastiske omgivelser i Sir Lyngbjerg. Selv om rammerne var
fantastiske, håber jeg det er sidste år, vi er nødt til at afvikle
generalforsamlingen under åben himmel.
Godt 100 medlemmer med ledsagere havde taget mod vores
invitation. Min oplevelse var, at de havde en god oplevelse med tapas
under åben himmel, generalforsamling og slutteligt indlæg ved Gitte
Hornshøj som causerede over emnet ”Takt og tone – med plads til
unoder”
Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Som
suppleant var der valg til Annette Gade, Naur.
En sommeraften om Minivådområder og fagre nye verden for planteavl
Efter et års nedlukning var det godt igen at kunne mødes til
fagligt og socialt samvær hos Arne Krogh, Borbjerg og
familien Ørts, Mejrup Hindkjær.
Hos Arne Krog så vi, hvordan etablering af Minivådområde
på en gang reducerer kvælstofudvaskning og skaber en oase
af et naturområde til gavn og glæde for mennesker og dyr.
Efter dette besøg var det tid til at se og høre om, hvordan
droner og den nyeste teknologi kan være med til at
optimere gødningstildeling og reducere kravet til
efterafgrøder hos familien Ørts. Et fantastisk besøg hvor effektiv produktion kombineret med en smuk
have skaber rammerne for et godt familieliv. Aftenen sluttede med alt godt fra grillen og socialt samvær.
Østers og nye kartofler på Venø
Vi havde planlagt en aften til Venø for at se og høre om hvordan
nicheproduktion kan udvikle sig til at blive fuldtidsbeskæftigelse
og en god forretning.
Besøg hos Venø Seafood blev en oplevelse som mange sent vil
glemme med østerspisning skyllet ned med champagne.
Herefter var der besøg hos familien Thoustrup, hvor vi hørte
om, hvordan de har gjort lammeproduktion og nye kartofler til
deres levevej. Efter en tur rundt i markerne, hvor der også var
tid til at høre om honningproduktion, var der samling i
kartoffelhuset, hvor der blev serveret groft rugbrød med løgfedt og nye kartofler – det fås ikke bedre - tak
til familien Thoustrup for en fantastisk aften.
Det var desværre en af de arrangementer, hvor der ikke var plads til alle, der gerne ville med.
Spise ved Bondens Bord
I forbindelse med Mad Møde 2021 havde 5 familier i vores forening
inviteret til rundvisning, fortælling om landbrug og middag i
stuehuset. Med sådanne arrangementer for en mindre kreds får vi
mulighed for at fortælle om vores landbrug og aflivet nogle af de
fordomme, som folk kan have. Efter arrangementet er jeg sikker på,
at de besøgende vil være gode ambassadører for vores erhverv.
Tak til værterne ved arrangementet.
Karen Hyldgaard serverer

Grise ved Måbjerg Kirke
Igen i år har vi udsat grise ved Måbjerg Kirke. Formålet med grise ved
kirken er at skabe opmærksomhed om griseproduktion og
efterfølgende have grise, der kan serveres ved vores store
arrangement Landbruget kommer til Byen den 3. september.
Vi har etableret spise faciliteter ved grisefolden, hvor Kristian Borup på
opfordring fra kommunens institutioner fortæller om griseproduktion.

Ses vi i Holstebro den 3. september?
Som I ved, blev vi desværre pga. Corona nødt til at aflyse vores
planlagte arrangement Landbruget kommer til Byen i 2020.
Det råder vi bod på den 3. september, hvor vi sammen med
Holstebro Handelsstandsforening laver et kæmpe arrangement
i Holstebro midtby. Et arrangement der skal være med til at
skabe positiv omtale for vores erhverv og fortælle om vores
betydning for området. I løbet af dagen vil der være mange
arrangementer. I kan orientere jer om de mange
arrangementer i den særlige avis, der udkommer op til den 3.
september. Kommer du/I forbi Store Torv vil I som medlemmer af Holstebro Struer Landboforening få
mulighed for at smage på grisene fra Måbjerg Kirke – vi ses.
Jubilæumsfesten er nu i faste rammer
Vores udskudte jubilæumsfest bliver et brag af en fest den 8. oktober. Du/I vil efter den 25. august
modtage invitation. I det omfang vi kan få kabalen til at gå op, vil vi lave en bordplan, så I kan vælge hvem I
skal sidde til bords med. For at vi kan håndtere denne opgave, skal I lave en samlet tilmelding. Det vil
derfor være fint, hvis I inden tilmelding har fået lavet aftaler herom – vi ved der bliver rift om billetterne.
Sidste nyt om medlemsfordele
Der kommer løbende flere nye medlemsfordele. Nu hvor sommeren er på sit højeste, er det værd at
bemærke de mange rabatmuligheder der er for sommerlandet. Der er ligeledes tilføjet OK benzinkort til
privat brug.
Kig forbi Landbrug & Fødevarers hjemmeside under "Kontante medlemsfordele" her. Siden opdateres
løbende.
Sammen med dette Nyhedsbrev er der vedlagt information om relevante koder for medlemmer.

Med ønsket om en fortsat god sommer.
Kristian Gade

