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Husk den gode historie 
Til et møde forleden aften kom en af vores medlemmer glædestrålende og fortalte mig, at nu var vi 
efter 7 magre år, begyndt på 7 gode år – ja lad os håbe det. Har vi udfordringer gør vi opmærksom 
herpå, men skal vi tages seriøse og ikke mindst få nogen til at tro på en fremtid for vores erhverv 
og vil etablere sig, er det også vigtigt, at vi husker at fortælle, når det går godt. Hvem vil købe en 
ejendom, hvis det eneste man hører er, at det år efter år ikke kan hænge sammen? Specielt skal 
vi glæde os over den positive udvikling der er i svinesektoren. 

Det er også værd, at glæde sig over den netop vedtagne pesticidstrategi der i fremtiden sikrer 
flere nye midler og dermed, at danske forbrugere kan købe danske fødevarer i topkvalitet og vi 
som producenter har nogle klare rammevilkår at arbejde indenfor.  

Det har desværre ikke været muligt at opnå politisk flertal for at afskaffe/sænke pesticidafgiften, 
men myndighederne har fået et opdrag om, at evaluere afgiftens indvirkning på forbruget mm. Det 
arbejde følger vi tæt i L&F. 

I vores hverdag kan vi godt syntes der bliver bragt en masse dårlige historier om vores erhverv, 
men de seneste målinger viser, at en større del af den danske befolkning bakker op om vores 
erhverv.  

Forbedringer af vores image opnår vi ved det gode landmandskab vi udøver i vores hverdag og at 
vi er gode til at fortælle om vores erhverv. Senest fortalte Per og Ole Overgaard fra Bording om 
hvordan de har styr på fødevaresikkerhed, hvis der kommer udbrud af smitsomme sygdomme. I 
sidste uge var Landbrug & Fødevarer repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm og om godt en 
uge afvikler vi Landsskuet i Herning. De mange små og store fortællinger, hvor vi som bønder i 
Herning Ikast på en god og naturlig måde også er med til at fortæller de gode historier om vores 
erhverv – tak til alle for jeres bidrag. 

  

        
 
Fødevaresikkerhed er også en god historie Familieaften hvor natur og kreativitet 

hygge omkring grillen – kom og 
oplev det hele den 14. juli 

  
Arbejdsretten igen den 14. november – vi støtter sagen 
Skal jeg og min landbrugsejendom være medlem af arbejdsgiverorganisation. Ja, hvis det står til 
3F så vil de have at alle der beskæftiger landbrugsmedhjælpere skal være medlem af Gartneri, 
landbrug og skovbrugets arbejdsgiverforening – GLS.A – da de har overenskomst med 3 F. Fra 
landbruget har vi påpeget, at vi historisk set har en god tradition for, at vi som landmænd sætter 
os sammen med vores ansatte og laver aftaler om løn og ansættelsesvilkår. Vi har ikke behov for 
indblanding fra fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. 
Som du måske har set og hørt om, har 3 F øget aktiviteten for at specielt større 
mælkeproducenter skal tegne overenskomst. I Herning Ikast Landboforening har vi ydet 

http://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/hollywood-kom-til-bording-kirkeby


økonomisk støtte til at få sagen prøvet ved Arbejdsretten. I første omgang vandt landmand Lars 
Kristensen, Frederiks sagen i Arbejdsretten, men der er rejst en ny sag, hvor vi fra landbruget vil 
have rettens ord for, at der hos virksomheder som aftager vores produkter (her mælk og kød) og 
leverandører ikke kan etableres sympatikonflikt. Sideløbende ønsker vi også rettens ord for, at 3F 
ikke kan påberåbe sig retten til at skulle tegne overenskomst.  
Ny retssag er berammet til den 14. november. Som forening er det dog vigtigt at påpege, at har du 
behov for rådgivning om løn og ansættelsesvilkår for dine ansatte kan du kontakte Linda Hede hos 
SAGRO. 
  
Miljømål – må vi bede om realisme  
Reduktion af kvælstof fra landbruget til fjorde og kystvande er et højt prioriteret område i hele 
vores organisation (Herning Ikast Landboforening, L&F og SEGES) Behovet blev bekræftet for 
nylig hvor KU kom med deres konsekvensberegning af, at nå i mål med N reduktion omkring 
Norsminde fjord frem til 2027. Der er konsekvensen, at halvdelen af landbrugsjorden skal tages ud 
af drift. Hvor slemt det vil se ud i vores område ved vi ikke præcis, men ingen tvivl - det er et vigtigt 
fokusområde for os i Herning Ikast Landboforening den kommende tid. 

Vi har fokuseret på den internationale evaluering (som er en del af landbrugspakken) af 
fagligheden bag beregningsmodellerne for N reduktion. Der er udpeget 5 internationale forskere 
som går i gang med arbejdet efter sommerferien og afslutter til oktober. Det arbejde følger vi tæt 
så vores kritikpunkter bliver besvaret ”forhåbentlig med meget kritik af den måde AAU har lavet 
beregningerne på”.  

Vandråd – oplandet til Ringkøbing Fjord 
På trods af, at fronterne har været trukket skarpt op i medierne forud for arbejdet med at udpege 
vandløb der skal udgå af vandområdeplanerne, går samarbejdet rigtig godt i Vandråd Ringkøbing 
Fjord. Helle Borum udtrykker stor tilfredshed med, at alle parter er meget faglige og det 
kombinerer vi med sund fornuft forklarer hun om årsagen til, at grundlæggende 
interessemodsætninger kan overkommes. 

Vandrådet afslutter sit arbejde i december i år.  

  
Indbydelse Landsskuet 
I dagene 29. juni til 1. juli afholdes Landsskuet. Som tidligere vil Herning Ikast Landboforening 
være at finde på Landsskuet sammen med SAGRO og de øvrige Landboorganisationer bag 
SAGRO. Du finder os skråt overfor Hal Q, hvor vi alle dage byder på kaffe og kage. Vi håber, at du 
får tid til at gæste os på Landsskuet, hvor vi gerne vil drøfte aktuel landbrugspolitik 
  
Indbydelse – familieaften 14. juli 
Det bliver en af sommerens højdepunkter. Mange ved hvor Landsskuepladsen er, men ikke 
mange har oplevet hvad Landsskuenaturen byder på. Det er en oase hvor Du/I vil få en fantastisk 
rundvisning og være sammen med skønne kreative mennesker. En aften for hele familien i 
naturskønne rammer hvor vi efter indtagelse af kød fra grillen synger nogle sange. Husk tilmelding 
senest den 11. juli på tlf. 80 80 20 40 – se vedlagte indbydelse. 
 
Med ønsket om en god sommer 
 
Karsten Willumsen 

 


