Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening

Nyhedsbrev – Oktober 2021
Ny landbrugsaftale ikke uden udfordringer
Nu skal man jo huske at glædes, når der er noget at glædes over. Jeg udtrykker derfor glæde ved, at det
lykkedes at lave en bred landbrugsaftale. Selv om det jo ikke står på forsiden af landets
aviser, har L&F ydet en kæmpe indsats – dels så det blev en bred aftale og ikke mindst
fik man afbødet de værste konsekvenser i forhold til det, regeringen og dens
støttepartier havde som udgangspunkt.
Nu, hvor vi kender de overordnede linjer i aftalen, arbejder vi intenst med at få aftalen
splittet op, så vi hver især kan se, hvad det får af konsekvenser for netop vores
landbrug. Vi håber snarest at kunne præsentere resultatet af dette arbejde.
Uanset hvilken produktion vi har, vil vi alle blive udfordret – både når det angår klima,
kvælstof og konsekvenserne af den nye CAP-aftale.
Der er viden om aktiviteter vi kan sætte i gang straks, men den største udfordring er
uden tvivl, om vi kan få udviklet og implementeret så meget ny viden, der kan hjælpe
os helt i mål. Det bliver svært, men vi har tidligere vist, at vi kan løse svære udfordringer, når vi hjælpes ad.
Udtagning af lavbundsjorde – en del af klimaløsningen
En af de virkemidler vi straks kan tage i brug for at reducere CO2 udledningen er omlægning/udtagning af
lavbundsarealer. Vi er i dialog med Holstebro og Struer
Kommuner om dette arbejde. Med den nuværende lovgivning er
det kommunerne og Naturstyrelsen, der kan/skal stå for dette
arbejde – ja som lodsejere har vi også selv mulighed for at stå
som projektejer. Som udgangspunkt tror jeg, at det vil være
hensigtsmæssigt at lade kommunerne eller Naturstyrelsen være
dem, der står som projektejere. Fra Landboforeningen har vi
givet tilsagn om at tage aktiv del i det indledende arbejde, da vi
som erhverv har en vital interesse i, at der kommer gang i dette
arbejde. I kan derfor forvente, at vi snart indbyder til møder i
områder, hvor det vil være oplagt at starte sådanne projekter.
Aftale om Storå komité på plads
Efter ønske fra Holstebro Struer Landboforening, er det nu lykkedes at etablere en Storå komité med
repræsentanter fra kommuner, fritids- og naturorganisationer og ikke mindst os fra landbruget.
Jeg har store forventninger til, at vi nu har et forum, hvor vi kan finde løsninger, der tilgodeser alle, der har
interesser i og omkring Storåen. For os, er det naturligvis af vital interesse at Storåen sikrer afvanding af de
ca. 100.000 ha, der afvander til Storåen, men vi må også være realistiske og have respekt for andres
interesser – der skal tænkes økonomisk og i helheder.
Med de stigende nedbørsmængder er vi mange, der har udfordringer med de lavere liggende arealer. Mod
fuld kompensation, vil det mest optimale være, at disse arealer tages ud af intensiv drift.
Det bliver et kæmpe arbejde for mange af os, der har lavtliggende arealer, kan ikke undvære disse arealer
til at sikre harmoniarealer nok. Jordfordeling vil derfor blive et stort arbejde til at sikre harmoni på vores
produktionsejendomme.
Valgmøde den 11. november - Nupark
I samarbejde med Holstebro Handelsstandsforening og Holstebro ErhvervsForum
arrangerer vi den 11. november kl. 19.00 valgmøde i Nupark. Ved mødet deltager
alle spidskandidater fra de enkelte partier. Jeg vil opfordre alle medlemmer med
ledsager til at møde op denne aften. Foreningen er vært ved kaffen.

Majsdag hos Lars Bonde
Majssorter, høsttidspunkt, vanding, efterafgrøder i majs og mange
andre faglige emner var på programmet, da vi i samarbejde med
SAGRO, DLG og Lars Bonde havde inviteret til Majsdag.,
Efter en grundig gennemgang ved Martin Mikkelsen, Seges og
SAGRO s konsulenter sluttede formiddagen af med frankfurtere
fra Landboungdoms feltkøkken, alt imens Henning Gade fra DLG
gav en markedsorientering for foder og gødning. En lærerig
formiddag – tak til Lars Bonde for værtskabet.

Landbruget kom til Holstebro den 3. september
Aldrig før har landbruget været så synlige i bybilledet som fredag
den 3. september, hvor et fantastisk vejr var med til at skabe de
bedste forudsætninger for et godt arrangement.
I anledning af vores jubilæum havde vi sat alle sejl til med
aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften.
Ved de mange levende stande og ”skolekøkken” blev der arbejdet
med alt fra fremstilling af mad, fåreklipning, se kyllinger komme til
verden, reb produktion, maling af korn til mel, produktion af
småballer m.m. Kæmpe halmrutchebane var et aktiv fra tidlig
morgen hvor alle byens børneinstitutioner havde sat hinanden
stævne. Gamle traktorer og maskiner sammen med de nyeste
traktormodeller viste hvilken udvikling vi har været igennem.
Musikalsk underholdning af Tørfisk og Grandfætters gjorde ikke
dagen mindre underholdende. Vores største enkeltaktivitet var
produktion af burgere fra vores grise, der sommeren over havde
vokset sig store ved Måbjerg Kirke. Sammen med kyllinger fra
Rose Poultry var de en del af indholdet i de 2.000 burgere, der
blev produceret og uddelt på Store Torv – en imponerende
præstation hvor frivillige producerede 300 burgere i timen.
Jeg er ikke i tvivl om, at med dette arrangement fik vi skabt mange
ambassadører for vores erhverv.
En kæmpe tak til alle jer der var med til, at denne dag blev en
succes.

Landbruget var også i Struer den 1. oktober
Om end med en væsentlig mindre udstilling, var vi også
repræsenteret i gaderne i Struer, da Struer Handelsstandsforening
holdt Open By Night den 1. oktober. Selv om vejret ikke var med os
denne aften, fik vi gode snakke med mange, der gæstede vores
udstilling.

Opgradering af skolekontaktarbejdet
Selv om vi har god aktivitet med besøg af skoleklasser havde
udvalget, der står for dette arbejde – Anders Ørts og Robert
Lynge Andersen et ønske om at give langt flere skolebørn
mulighed for at besøge landbrug i vores område.
I samarbejde med Holstebro kommune og Marianne Hestbjerg,
Hestbjerg Økologi blev der den 15. september afholdt Stormøde
med overskriften ”På med gummistøvlerne” hos Hestbjerg
Økologi.
Det var en fantastisk dag, hvor næsten 50 lærere fra skoler i
Holstebro og Struer Kommuner på bedste vis oplevede, hvad
indhold og muligheder er, når de gør brug af de skoletilbud, som
vi sammen med L&F og næsten 50 landbrug tilbyder.
Efter arrangementet har vi oplevet en sand strøm af skoleklasser,
der ønsker at besøge landbrug. I sidste uge besøgte 5 klasser
landbrug, og lærte hvordan fødevarer produceres i Danmark,
hvordan vi arbejder med bæredygtighed, klima og dyrevelfærd.
For os er det vigtigt, at disse besøg har et klart indhold og ikke
bliver ”sodavandsbesøg”
Et brag af Jubilæumsfest den 8. oktober i Skave
Efter mange udsættelser var det en kæmpe oplevelse at holde
jubilæumsfest for næsten 450 medlemmer, ledsagere og gæster.
Med hjælp fra mange frivillige, blev hallen i Skave omdannet til de
ideelle rammer for en fest, som jeg sent vil glemme.
Aftenen bød på taler ved Søren Søndergaard, Martin Merrild og
H.C. Østerby.
Som en del af underholdningen havde vi inviteret Mick Øgendahl –
det var ikke kedeligt. En aften med fantastisk mad fra Skave
Hallens køkken, dans til orkestret OS3 og ikke mindst hvor der blev
snakket ved bordene, ja alle steder. Festen blev afsluttet med
festfyrværkeri sponseret af DLG. Også her en tak til alle frivillige,
der gjorde denne fest mulig.
Udebliver Landbrugsavisen
Desværre er der nogle af jer der engang imellem ikke får leveret Landbrugsavisen. For at vi kan følge op på
de manglende leveringer, er det vigtigt vi får meddelelse om Landbrugsavisens udeblivelse – derfor, får i
ikke Landbrugsavisen ring til Fruergaard, tlf. 4080 7200, så fejlen straks kan blive rettet.
Kontante medlemsfordele
Som en del af dit medlemskab kan du gøre brug af de ”Kontante medlemsfordele” der tilbydes gennem
Landbrug & Fødevarer. Du kan altid følge de aktuelle tilbud – tryk her.
Nogle af de nyeste medlemstilbud er ny aftale med OK hvor der er mere end 2.500 kr. i rabat på 1.000 liter
fyringsolie og aftale med Thiele hvor der er 25% rabat på briller.
Vil du gøre brug af disse medlemsfordele send da mail til nkf@sagro.dk og få kode/rekvisition tilsendt.

Nu vil vi gerne have lidt tørvejr så det sidste græs og majs kan blive ensileret.
Kristian Gade

Billeder fra nogle af sommerens og efterårets aktiviteter
”Landbruget kommer til byen”

Ingen kan som Ole Kjærsgaard skabe interesse for
grisevæddeløb

Jubilæumsfest 8. oktober

