
 
Nyhedsbrev Juli 2017 
  
Utilstedelig omgang med sandheden 
Folketingets vedtagelse af vandplanerne, som betyder at vi skal reducere udledningen af kvælstof 
med 13.000 tons, er vedtaget på helt fejlagtige beregninger. Landbrug & Fødevarer vil i den 
kommende tid afdække hvilke fejl/makværk, der ligger til grund herfor. Afdækningen er benævnt 
som ”De 7 syndere” og vil kunne følges i Landbrugsavisen og andre steder, hvor det vil være 
muligt at få spalteplads. Desværre oplever vi gang på gang, at landbrugets dokumentation af fejl 
begået af offentlige institutioner, ikke finder nåde i redaktørernes forvaltning af nyhedsstof – 
senest har vi set manglende interesse for at fortælle om, at vi kun har brugt 52 procent af den 
ekstra kvælstof, vi fik mulighed for at bruge efter vedtagelsen af Landbrugspakken.  
  
Vi vil ikke finde os i denne form for manipulation - derfor skal min opfordring være, at I sammen 
med bestyrelsen for Herning Ikast Landboforening husker at fortælle om de faktuelle fejl og 
mangler, vi bliver udsat for.  Vi vil i den kommende tid søge at fortælle om disse fejl og 
manipulationer i dagens avis, på vores hjemmeside, Facebook m.m. 
   
Udfordringer med fosfor – Biogas kan være løsningen for nogen 
Vi har i bestyrelsen arbejdet med de udfordringer, vi som landmænd vil få, med kravet om mindre 
udledning af fosfor. Fagligt er vi ikke enige i at fosfor er et problem som ministeriet giver udtryk for. 
Desuagtet må vi forholde os til de skærpede krav. 
For leverandører til de fælles biogasanlæg håber jeg i er opmærksom på de kommende 
udfordringer og har drøftet det med ledelserne af jeres biogasanlæg. 
  
Såfremt der er medlemmer der går med overvejelser om etablering af biogasanlæg eller 
interesserer sig for biogas, men har brug for mere viden, vil vi gerne indkalde til informationsmøde 
hvor fordele og ulemper for de forskellige driftsgrene og økonomien i biogas vil blive gennemgået. 
Har du et ønske om et sådan informationsmøde – send da en mail til kw@kjargaarden.dk . Hvis 
interessen er tilstrækkeligt stor vil vi da afholde et møde. 
  
Landsskuet en god oplevelse 
Landsskuet var som sædvanlig en god oplevelse med et godt miks af faglige udstillinger, 
kamppestriden om hvem der har de bedste dyr, tid til en snak os landmænd imellem og ikke 
mindst en fantastisk mulighed for at vise familien Danmark en del af vores hverdag med dyr og 
maskiner. 
Tak til alle jer der besøgte vores politiske hjørne i SAGRO teltet.     
                       

       
Selv med en koncentreret formand lykkedes det ikke at vinde Bondedysten. Landsskuet var en 
god oplevelse for børn og voksne og skuet giver en masse goodwill.  
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Fødevaremarked i Ikast den 12. august 
Som fødevareproducenter vil vi naturligvis være repræsenteret, når der holdes Fødevaremarked 
på Torvet i Ikast den 12. august. I samarbejde med vores seniorlandmænd og Agro Skolen vil vi 
udstille traktorer, kalve, kyllinger der bliver ruget ud på dagen og andre finurligheder. Vi håber med 
vores repræsentation at vi dels kan være med til at støtte handelslivet i Ikast, men samtid formidle 
noget landbrug. 
  
Aulum dyrskue – også den 12. august 
Vi vil sammen med SAGRO være repræsenteret på dyrskuet med et mindre telt og faglig 
udstilling. Falder vejen forbi, byder vi på smagsprøver og popcorn til børnene 
  
Sommeraften i Landsskuenaturen 
Fredag aften, fantastisk godt vejr, smukke rammer og medlemmer i godt humør – en god 
kombination når vi skal have en god aften. Det var hvad godt 50 deltagere have i 
Landsskuenaturen hvor der blev fortalt om læhegn, insekthoteller og meget mere af Carl Åge 
Sørensen, Tvis. 
Efter spisning i ”Pileelipsen” var det tid til at høre om hvorledes naturen kan give inspiration og 
grønt til en sommerbuket. Multikunstneren Johnny Haugaard fra Herning viste hvordan den vilde 
natur er mere end nok, når der skal laves smukke sommerbuketter. 
 

   
 
Der spises og hygges i Landsskuenaturen – Bente Lauridsen var heldig at få buket med hjem 
 
  
O stærke kvinder hvor har de magt! 
Den 4. september kl. 19.00 har vi en aftale med to af tidens stærke kvinder – Karen Hækkerup og 
Inger Støjberg. De kommer til Birk, hvor de dels vil fortælle om deres vej til magten, og hvad det 
er, der fortsat holder dem skarpe. I tiden hvor de begge var politikere, var de jo altid ikke lige enige 

– er det fortsat sådan - denne aften vil vi udfordringer på deres holdninger. Sæt X i kalenderen så 

du også får denne oplevelse. 
  
  
Med ønsket om en fortsat god sommer 
  
Karsten Willumsen 
  

 


