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Året der gik i Holstebro Struer Landboforening 
 
Julen nærmer sig og vi sender jer og vi sender jer her årets sidste Nyhedsbrev. Jeg vil derfor i det 
efterfølgende gøre status på nogle af de aktiviteter, vi har haft gang i det sidste år. 
 
Landbrugsaftalen  
Gennem hele året har der været drøftelser og forhandlinger om en gennemgribende landbrugsaftale – en 
aftale hvor landbruget og Danmark får lagt de fremtidige retningslinjer og rammer for vores erhverv, så vi 
langsigtet har noget at navigere efter. 
Som medlem af Primærbestyrelsen i L&F har jeg sammen med mine bestyrelseskollegaer givet indspil til 
formandskabet og administrationen, som herefter har gjort et kæmpe arbejde overfor alle de politiske 
partier.  
Vi kender alle resultatet – et resultat, hvor vi alle skal yde en kæmpe indsats for at sikre en fremtidig 
landbrugsproduktion. De tre hovedelementer i aftalen 
 

• Klima – reducere udledningen af CO2 

• Næringsstoffer – reducere udledningen af kvælstof  

• Implementering af EU ´s landbrugsreform 
 
Klima – reducere udledningen af CO2 – udtagning af lavbundsarealer og udnyttelse af nye teknologier 
Landbruget har tidligere meldt ud, at vi i 2050 vil være klimaneutrale. Med landbrugsaftalen er der sat mål 
for, hvor meget vi skal nå på den korte bane frem til 2030. Her skal vi alle levere. Jeg ved godt det ikke er 
lige populært alle steder, men viser vi ikke resultater nu, vil vi blive mødt af indgreb, der vil have fatale 
konsekvenser.  
Sammen med Naturstyrelsen samt Holstebro og Struer Kommuner vil vi i løbet af vinteren og foråret 
indkalde til møder, hvor vi sammen søger at finde løsninger for udtagning af lavbundsarealer. 
Pyrolyse en proces, der kan omdanne halm, slam og gylle til energi og biokul, er også udset til at kunne 
reducere udledningen af klimagasser med 50 pct. Her har vi drøftelser med Vestforsyning, som 
forhåbentligt vil resultere i, at vi snart får opstillet forsøgsanlæg i tilknytning til MEC. 
 
Næringsstoffer – reducere udledningen af kvælstof 
Som en del af landbrugsaftalen skal vi fjerne mange tons kvælstof, mængder, der er svære at forholde sig 
til, men når det bliver omsat til vores egne arealer, er det dyster læsning. Det glædelige er dog, at kan vi 
finde metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen udenfor dyrkningsfladen, kan vi undgå krav om 
yderligere efterafgrøder, øget braklægning og normreduktion. Men det forudsætter, at vi får helt 
anderledes fart på etablering af Vådområder, Minivådområder m.m. Helt konkret skal vi reducere 
udledningen af kvælstof til Nissum Fjord med godt 700 tons N – årligt. 
 
Implementering af EU´s landbrugsreform  
Her har vi stadig flere spørgsmål, end vi har svar, men vi ved, at en stor del af den direkte støtte bliver 
flyttet over til ”grønne ordninger” Disse nye ordninger kan vi søge, dersom vi lever op til kravene herfor. 
Når vi får et større overblik over de fremtidige muligheder, vil vi indkalde til informationsmøder. 
 
Samarbejde med alle der kan og vil bidrage 
Som erhverv har vi behov for at indgå partnerskaber med alle, der på den ene eller anden måde kan være 
med til at løse de opgaver, vi står overfor. Samarbejdet med vore to kommuner er blevet yderligere 



udbygget i 2021, da der er en erkendelse af, at de har mange af de samme udfordringer som os, da det ikke 
kun er landbruget, der udleder næringsstoffer til vore vandløb. 
De stigende nedbørsmængder gør det endnu mere aktuelt at sikre en ordentlig afvanding fra vore marker. 
Jeg har store forventninger til, at vi i den nye Storå Komité kan træffe de nødvendige beslutninger, der 
sikrer afvanding af sund landbrugsjord og finder praktiske og økonomiske løsninger for de arealer, der ikke 
længere giver mening at dyrke intensivt. 
 
Aktivt sammen med det øvrige erhvervsliv 
Sammen med det øvrige erhvervsliv, har vi nu fået sat farten op i ErhvervsForum Holstebro. Et netværk, 
der har til formål at sikre gode rammer for erhvervslivet i Holstebro, hvor landbruget og Fødevareklyngen 
uden sammenligning er den største aktør.  En af opgaverne for dette netværk er at lave events, hvor vi kan 
inspirere hinanden til at blive endnu bedre.  Det var med både stolthed og glæde, vi oplevede en af vores 
landmænd – Hestbjerg Økologi blive hædret med ikke mindre end tre priser ved Erhvervsdagen i oktober – 
ja vi kan i landbruget, og vi kan være stolte herved. 
 
Skabe interesse for vores erhverv 
I dag er det ikke en selvfølge at folk udenfor vores erhverv har relationer til os. Vi har derfor et behov for 
løbende at øge kendskabet til vores erhverv – dels for fortsat at have retten til at producere og ikke mindst 
tiltrække medarbejdere og kommende ejere til vores landbrug. Vi gør derfor et stort arbejde med det, vi 
kalder skoletjenesten. Vi havde i september måned samlet 50 lærere og uddannelsesvejledere for at 
fortælle dem om muligheden for at besøge landbrug. Tak til jer godt 20 landmænd, som åbner jeres 
landbrug for de mange skoleklasser. 
Sammen med Asmildkloster Landbrugsskole vil vi intensivere arbejdet for at tiltrække unge. Jeg vil 
opfordre alle, der har muligheden for at ansætte en skoledreng til fritidsjob at gøre det – her er der 
mulighed for at få løst noget praktisk arbejde, men ikke mindst få vist at landbruget kunne være en 
fremtidig arbejdsplads. 
 
Et brag af jubilæumsaktiviteter 
Heldigvis fik vi i år mulighed for at afvikle mange af de jubilæumsaktiviteter, som vi på grund af Corona ikke 
kunne gennemføre i jubilæumsåret.  
Største arrangement var ”Landbruget kommer til byen”, der blev afviklet i Holstebro midtby den 3. 
september. Fantastisk vejr og et væld af arrangementer var med til at sikre aktiviteter fra tidlig morgen til 
sen aften. Madskolen, der blev besøgt af mere end 400 børn, grisevæddeløb, kalve, kyllinger, fåreklipning, 
halmrutchebane – næsten lige så stor som kirken, Burgerbar hvor vi serverede vores frilandsgrise fra 
Måbjerg Kirke, nye og gamle maskiner, samt Hjerl Hede var med til at vise noget af den udvikling, vi har 
været igennem. Jeg er stolt og taknemmelig over, at vi kunne lave et sådant arrangement, tak til alle der 
gjorde det muligt. 
 
Vores jubilæumsaktiviteter blev afsluttet med et brag af en fest i Skave Fritidscenter for 450 medlemmer 
og gæster med ledsagere. 
 
Respekt om vores landbrug 
Selv om vi en gang imellem møder udfordringer, og nogle på den yderste venstrefløj vil afskaffe 
landbruget, glæder jeg mig over, at langt den største del af befolkningen har respekt for vores erhverv og 
den måde, vi driver det på. Ændrede forbrugertrends, hvor nogle efterspørger flere vegetabilske fødevarer 
vil ikke være noget problem, vi producerer det, markedet efterspørger. 
 
Tak for stor og loyal opbakning til vores forening. Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Kristian Gade 
 



Billeder fra året det gik 

  

Årets generalforsamling blev endnu engang afholdt i Sir Lyngbjerg 

 

 

 

 

 

 

Bæveren er fortsat et kæmpe problem – vi mangler resultater fra tællinger så en ordentlig regulering kan 

iværksættes. Ingen kan være tjent med vederlagsfrit at levere spisekammer til bæveren.   

 

 

 

 

 

 

 

Blomsterstriber – Ejvind Hansen, Kristian Borup og Anders Ørts gør et kæmpe stykke arbejde for at forskønne 

indfaldsvejene til Holstebro og Struer – i år blev det til 8 kilometer. 

 



 

 

 

Udtagning af lavbundsarealer. 
Robert Lynge Andersen forklarer Lose og Ellemann at det 
skal finansieres med penge fra finansloven 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sikre forståelse – gennem hele året har vi kørt kampagner på pylonerne ved indfaldsvejene til Holstebro. 

 

 

 

 

 

 

Hvor svært kan det være – igen i år grise ved Måbjerg Kirke – Anders laver aftaler, Jacob leverer og Kristian 

passer – grisene blev til arrangementet Landbruget kommer til byen omsat i 2.000 burgere. 

 

Den 3. september var vi med til at give Holstebro en oplevelse ud over det sædvanlige – fra tidlig morgen 

til sen aften var landbruget repræsenteret i hele Holstebro midtby. 

 



 

 

 

 

 

Landbruget var også til Open By Night i Struer  

 

 

 

 

 

 

 

Valgaften i Nupark – dygtig ledet af Anders Søgaard fra L&F. Her blev givet mange løfter som vi nu vil følge 

op på det kommende år. 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilæumsfest med 450 medlemmer og gæster med ledsagere afsluttede 200 år jubilæet 


