Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening

Nyhedsbrev – Marts 2022
Siden sidste Nyhedsbrev har vi oplevet det, som vi troede hørte en helt anden tid til – Ruslands tragiske krig i
Ukraine. En krig, som berører os alle. Vi føler os magtesløse og dybt berørt af situationen. Midt i den dybt tragiske
situation glædes jeg ved at se den hjælpsomhed der strømmer frem fra alle sider. Fra Holstebro Struer
Landboforening har vores indsats indtil nu været at koordinere husly til de Ukrainske flygtninge, som er kommet til
vores område. Tak til jer der stiller husly til rådighed.
Generalforsamling 23. marts
I år fik vi endelig mulighed for at kunne mødes til generalforsamling i Nupark.
Godt 110 medlemmer havde fundet vej denne aften, hvor vi udover
generalforsamlingen havde indlæg ved politisk direktør i L&F Morten Boye
Hviid og skovrider Poul Ravnsbæk, som havde indlæg om den nye
Naturnationalpark Stråsø.
Det var min oplevelse, at vi havde en god generalforsamling, hvor der i
debatten var fokus på vandforsyningernes fodslæbende tilgang til at få lavet
frivillige BNBO aftaler og en uforståelig nedlæggelse af faggrupper i SAGRO.
Ligeledes var der drøftelser om en mere proaktiv holdning til
klimaudfordringerne og ros til foreningen for stor aktivitet for promovering af
vores erhverv i lokalområdet. Vil du se de slides og billede kavalkade, der blev
vist på generalforsamlingen, kan de genses på vores hjemmeside – tryk her.
Ved bestyrelsesvalg var der genvalg til Anders Nørgaard, Robert Lynge
Andersen og Peter Michael Mikkelsen. Jørgen Tørnæs blev valg som suppleant.
Ved vores konstituerende bestyrelsesmøde var der genvalg over hele linjen.

Vandløbssyn – Struer Kommune
Som vi alle ved, er vedligeholdte og oprensede vandløb en
afgørende forudsætning for, at vi kan få vandet væk fra
vores marker. Desværre oplever flere lodsejere i Struer
Kommune manglende vedligehold af offentlige vandløb i
kommunen. For ved selvsyn at se de udfordringer, som
flere oplever, havde vi indkaldt Struer Kommune til
vandløbssyn den 30. marts. Vi besøgte 12 lodsejere, som
afleder vand til forskellige vandløb. Vi havde inden dagen
startede, aftalt med Struer Kommune, at vi ikke
sagsbehandlede ved de steder, der blev besøgt. Efter en
dag langs vandløb er det vores helt klare oplevelse, at
Struer kommune ved flere vandløb har et stykke arbejde
den kommende tid. Vi vil følge op på, at der bliver taget
hånd om de steder, hvor der er problemer, for
kommunerne har en pligt til at leve op til de regulativer,
der er gældende for de enkelte vandløb.
Landmandsmøde i Struer
Struer kommune havde den 30. marts inviteret alle landmænd til møde i Folkets hus. Tak til Struer Kommune for at
godt initiativ. Vi havde en god aften, hvor politikere og embedsmænd havde landbrugsrelevante indlæg. En god
aften hvor Struer Kommune på bedste vis signalerede ønsket om et godt samarbejde med landbruget.

Flere biler større veje – mere vand samme størrelse på vandløb
På landmandsmødet i Struer havde Stine
Bundgaard fra Politisk Sekretariat i
SAGRO indlæg om vandløbsvedligehold,
og hvad lovgivningen giver af muligheder.
Som det ses af nedenstående tegninger,
giver de stigende mængder nedbør,
stigende udfordringer for vores vandløb
som følge af flere befæstede arealer,
flere skybrud og andre forhold, som vi
ikke har indflydelse på. Vandløb, som vi
ud fra natur og miljøhensyn, ikke må
tilpasse det stigende behov for
vandafledning. Vandløb anses ikke i
Danmark som vigtig infrastruktur.
Noget helt andet gør sig gældende når
det drejer sig om at finde plads til de
stadig stigende antal biler på vores veje –
her er der åbenbart ikke de samme naturog miljøhensyn, der skal tages, her er det
vigtig infrastruktur.
Vi skal passe på vores natur, men hvor er fornuften henne – et stigende antal munde skal mættes, men vores
muligheder for fremadrettet at dyrke vores arealer bliver indskrænket. På landmandsmødet udtrykte Martin Merrild
det på bedste vis – kommunerne som er vandløbsmyndighed bør langt mere aktivt gå ind og udfordre og sikre en
lovgivning, der gør det muligt for os at drive landbrug.
Sammen med L&F vil vi fortsætte arbejdet med, at klimahensyn skal indarbejdes i vandløbsloven.
BNBO – det er nu der skal laves frivillige aftaler
I både Holstebro og Struer Kommuner er der udarbejdet indsatsplaner for rent drikkevand, med udpegning af de
såkaldte Borings Nære Beskyttelses Områder – BNBO.
Det er vandværkerne, der skal lave aftaler med de lodsejere, der får udpeget jord, hvor der fremover ikke må bruges
pesticider. Vi har på det kraftigste opfordret kommuner og vandværker til at få gang i arbejdet med at indgå aftaler
med lodsejerne. Efter lang tids fodslæben tyder det på, at der nu er ved at komme gang i arbejdet. Som medlem i
Holstebro Struer Landboforening kan du vederlagsfrit henvende dig for at få råd og vejledning, inden du indgår
aftale. Kompensationens størrelse er naturligvis vigtigt, men mindst lige så vigtigt er det, at du i fremtiden også har
marker med en ordentlig arrondering.

Landbrugets Oplevelsesplads
Sammen med en stor gruppe af frivillige landmænd er vi i gang med at etablere en oplevelsesplads ved Måbjerg
kirke for alle børn i Holstebro og Struer Kommuner. Oplevelsespladsen bliver ikke en Tivoliplads, med et sted hvor
man kan komme tæt på nogle af vores husdyr. Der vil ligeledes blive etableret en stor grisehytte, der fyldt med halm,
så det bliver en tumleplads.

Der vil blive opstillet borde og bænke, så der kan laves en lille udflugt til Oplevelsespladsen. Gruppen har store
planer for udbygning og aktiviteter på pladsen, som vi glæder os til at følge.
For at have et samlingssted for de frivillige arbejder vi på at få lavet et samlingssted under tag. Hvem ved, måske
bliver det et sted hvor vi kan mødes og drikke vores medbragte kaffe.
Udtagning af lavbundsarealer
Som erhverv har vi med landbrugsaftalen fra efteråret 2021 forpligtiget os til at nedbringe vores udledning af CO2.
Udtagning af lavbundsarealer er en af de virkemidler, der ligger lige for. Vi har derfor indledt et klimasamarbejde
med Holstebro og Struer kommuner samt Naturstyrelsen.
Den 21. februar havde vi møde i Resen Sognegård om lavbundsprojekt ved Resen Kær – et areal på ca. 300 ha. På
mødet blev det besluttet at igangsætte en forundersøgelse for afklaring af de tekniske og ejendomsmæssige
muligheder.
I aftes havde vi møde i Gørding Forsamlingshus hvor der var deltagelse med mere end 50 lodsejere. På mødet blev
det aftalt at Holstebro Kommune igangsætter forundersøgelser til klima og vådområdeprojekter.
Den 19. april bliver der afholdt tilsvarende møde i Skave Fritidscenter for at afklare, om der blandt lodsejerne er
stemning for at starte forundersøgelser til lavbundsprojekter. Som formand er jeg imponeret og glad ved at opleve
den opbakning, der er for at finde løsninger. Hvis du/I har lavbundsarealer, som måske kunne være egnede, er I altid
velkommen til at kontakte Karen V Thomasen hos SAGRO, som kan oplyse mere om, hvad der er af muligheder.

Vandområdeplaner – hvad gør HSL
Kort før jul blev udkast til vandområdeplaner – VP3 sendt i høring. Grundlæggende skal vandområdeplanerne sikre
god økologisk tilstand i vores vandløb, søer, fjorde og indre farvande. Sammen med de øvrige landboorganisationer
har vi lavet en arbejdsfordeling, som betyder, at vi sammen med vores naboforeninger skal koncentrere os om
Nissum Fjord og oplandet til Nissum Fjord – i alt et opland på 100.000 ha. I det fremlagte oplæg skal mængden af N
der udledes til Nissum Fjord reduceres med omkring 600 tons – en størrelse vi som lodsejere kan have svært ved at
forholde os til. Omsat til økonomi vi kan forholde os til, kan det betyde indtægtstab på 1.500 kr. kr. ha. eller ca. 1,5
mia. i oplandet til Nissum Fjord. Der kan frem til 22. juni indgives høringssvar. Vi har dog erfaringsmæssigt ikke de
store forventninger til at høringssvar flytter noget i forhold til de fremlagte oplæg.
Vi har derfor sat os i spidsen for at finde partnere – kommuner, forsyningsselskaber, videns institutioner og andre,
der kan komme og deltage med løsninger, der afbøder de dyrkningsmæssige begrænsninger vi kan få i form af ekstra
efterafgrøder, øgede brak arealer, reduceret gødskning m.m.
De lette løsninger er fundet, så vi har her et kæmpe arbejde, der skal laves, for nedgang i indtjeningen på 1.500 kr.
pr. ha. er for os ikke et alternativ.
Tilmelding – såning af faunastriber
Vi fortsætter arbejdet med såning af Faunastriber – husk tilmelding inden den 26. april. Du kan tilmelde dig ved at
udfylde dette skema – du kan også ringe til Ejvind Hansen tlf. 2424 9768.

Såning af blomsterstriber ved indfaldsvejene til Holstebro og Struer fortsætter også i år. Har du arealer ved alfarvej
med gode oversigtsforhold kan du kontakte Anders Ørts på tlf. 4046 5323.
Husk tilmelding til klimadag i Aulum den 5. maj
Hvis du vil se og høre om hvilke muligheder, du har for at reducere udledningen af CO2 fra din ejendom, vil jeg
stærkt opfordre til at deltage i Klimadag, som afholdes i Aulum torsdag den 5. maj fra 16.00 – 21.00.
Du kan tilmelde dig her.

Invitation – specielt for deltidslandmænd
Når vi indbyder deltidslandmænd til arrangement den 20. april – ja hvem er så deltidslandmænd. Hvis vi med
udsendt invitation har overset nogle, er der sammen med dette Nyhedsbrev vedlagt invitation. Vi vil glæde os til at
se jer alle til denne inspirationsaften i Nupark.
Ny sekretær fra 1. april
Med udgangen af marts har vores sekretær de sidste 8 år Niels Kristian Fruergaard besluttet, at han nu vil forsøge at
gå på pension. Ved generalforsamlingen den 23. marts takkede jeg Fruergaard for hans utrættelige arbejde for vores
forening.
Ny sekretær for HSL bliver politisk rådgiver hos SAGRO Villy J. Larsen. Han startede hos SAGRO i september 2022
med at deltage i ”Landbruget kommer til byen” i Holstebro og har siden arbejdet med politiske opgaver og
medlemsarrangementer i Herning-Ikast Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland og Holstebro-Struer
Landboforening. Villy er 56 år og bosiddende i Ry med sin familie. Han er selv ud af landbofamilie fra Holmslands Klit.
Villy er uddannet økonom og har desuden en fortid som chefkonsulent hos Dansk Akvakultur, der er
brancheforeningen for dansk fiske- og muslingeopdræt mv.
Villy kan træffes på tlf. 2023 8549 eller mail vjl@sagro.dk

Kristian Gade

