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Kommunevalget 2017 – vi søger indflydelse 
Den 21. november er der kommunal- og regionsvalg. I Herning Ikast Landboforening har vi op til 
valget haft forskellige mødeaktiviteter for at sikre, at kandidaterne der stiller op, også er bekendt 
med de mærkesager der er vigtige for vores erhverv. Vi har haft 3 ”Kaffebordsmøder”  
 

 Møde hos Familien Millenar – gæst, Socialdemokratiets spidskandidat Tommy Tønning 

 Møde hos Familien Nørgaard Søe – gæst Lars Krarup, Venstre Herning Kommune 

 Møde hos Familien Høgh Jensen – gæst Annette Moesgaard, Konservative Ikast Brande  
 
For os har disse møder den klare dagsorden, at sikre kandidaterne kender vores erhverv, 
udfordringer og ikke mindst hvordan vi ser kommunens rolle i løsningen. Jeg syntes vi har fået 
skabt en god forståelse omkring sagsbehandlingstider, dialogbaseret tilsynsopgaver, 
vedligeholdelse af vandløb, administration af mulighederne i det åbne land, prisen på drikkevand – 
nu venter vi på, at de også vil være med til at ”levere” på det de har lovet os op til valget! 
 
Fælles valgmøde på KMC 
I samarbejde med Herning Ikast Erhvervsråd arrangerede vi den 3. oktober valgmøde hos KMC i 
Brande. Et møde hvor spidskandidaterne fra de to kommuner i vores område var indledere. Vi 
havde et godt møde, hvor vi dog kan konstatere, at kommunalpolitik tager udgangspunkt i, at finde 
lokale løsninger som i mindre grad er påvirket af partipolitik. 
Til mødet havde vi produceret videoklip fra to  
af vores medlemmer – du kan se de to 
indslag 
 
Overgaard Genetics  
https://vimeo.com/236036262 og 
Ejsingkjær   
https://vimeo.com/235723428 
 
Grundlag for vandplanerne vakler 
De internationale miljøeksperters evaluering rejser en så omfattende kritik af fagligheden bag 
vandområdeplanerne, at grundlaget bag vandplanernes mål om kvælstofreduktioner må laves helt 
om. 
Så sent som på møde tirsdag aften i Billund, erkendte Fødevareminister Esben Lunde Larsen at 
grundlaget ikke havde været godt nok. Vores helt klare krav er nu, at vandområdeplanerne 
revurderes, så nogle af de begrænsninger vi er og vil blive pålagt bliver fjernet. For os som 
landmænd er det vigtigt, men det er også helt urimeligt at bruge så mange samfundsressourcer på 
noget der er unødvendigt. 
 

Historisk chance for at ændre på Natura 2000-afgrænsningen – høringen er skudt i gang 

Med Naturpakken har vi landmænd lige nu en enestående chance for at få ændret på Natura 
2000-afgrænsningerne og måske få fjernet Natura 2000 beskyttelsen fra intensivt drevne 
jordarealer. 

I høringsforslaget foreslås det, at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal ikke længere skal 
være registreret som Natura 2000. Dette areal består primært af landbrugsjord, men også byer og 
sommerhusområder. Det foreslås også, at de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 
5.000 ha natur, der i dag ligger udenfor, men i tilknytning til områderne.  

https://vimeo.com/236036262
https://vimeo.com/235723428


 

 

Benyt dig af chancen nu, hvis du mener et eksisterende Natura 2000-område giver konflikt i 
forhold til dine vækstmuligheder, og at der reelt ikke er noget at beskytte på området. 

Miljøstyrelsens forslag til de justerede Natura 2000-områdegrænser er i offentlig høring i 
perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018.  

Alle kan komme med deres bemærkninger i denne periode. 

Du kan få medarbejdere i SAGRO til at hjælpe dig med at afgive dit høringssvar. 

Vil du se hvordan det ser ud for dig, kan du følge dette link: 
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-
omraaderne/ 
 
Ingen afgang i Brugsen 
Som landmænd er vi nødt til at reagere, når vi bliver udsat for helt urimelige angreb – Coop s 
angreb på den konventionelle fødevareproduktion, et angreb med en forside på medlemsbladet 
Samvirke var fuldstændigt uacceptabelt. Det var derfor noget af en speciel oplevelse Jes 
Andersen og Søren Hansen fik, da de ønskede at få en snak med den lokale brugsuddeler i 
Sunds, om han også ville stå på mål for kritikken af konventionelle fødevarer. Jes og Søren blev 
smidt ud af butikken med den begrundelse at Coops s ledelse ikke ønskede, at den lokale ledelse 
udtalte, om de varer som forretningen forhandlede.  
En noget besynderlig reaktion når vi i 
Coop s markedsføring oplever at lokalt 
producerede fødevarer betyder noget for 
dem. Vi vil naturligvis gerne samarbejde 
med dem der sælger vore produkter, men 
det skal være et samarbejde der rækker 
begge veje. 
Tak til Søren og Jes for jeres engagement. 
 
Regionale møder – Planteproduktion 
I samarbejde med L&F Planteproduktion inviteres foreningens medlemmer til møde, hvor der vil 
være fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen. På mødet vil der også være 
indlæg om De Syv Syndere, det faglige og politiske arbejde bag ved og et blik på fremtidens 
muligheder for dansk planteproduktion – se hele programmet på www.H-I-L.dk  
Du har to muligheder for deltagelse 
 

 14. november kl. 19.00 – 22.00 hos SAGRO, Billund, Majsmarken 1  

 6. december kl. 19.00 – 22.00 hos SAGRO, Holstebro, Nupark 47  
 
Husk tilmelding på tlf. 80 80 20 40 
 

 
 
 
/ Karsten Willumsen 
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