
 

 

 
Nyhedsbrev Maj 2018 
 
Ny formand - men samme kurs 
Det er nu godt to måneder siden jeg satte mig i formandsstolen efter Karsten 
Willumsen, som havde ønsket at få mere tid til de mange andre opgaver han 
beskæftiger sig med. Da en stor part at bestyrelsen har været med gennem 
længere tid, har vi som sådan ikke planer om at ændre strategi for 
bestyrelsesarbejdet og foreningens virke. Vi vil fortsat bestræbe os på at fremme 
de vilkår, der er vigtige, for at vi kan drive vores landbrug. Denne opgave vil vi 
fortsat løse gennem dialog med vore kommuner og andre samarbejdspartnere 
samt sikre, at vores erhverv er synligt på den gode måde overfor vores 
omgivelser. Vi kan ikke løse opgaverne alene – her skal vi hjælpes ad. Det er 
derfor vigtigt, at vi og du er aktive hvor vi har mulighed herfor. Jeg ved godt at vi 
skal varetage mange forskelligartede medlemsinteresser. Dialog og indspil fra jer 
medlemmer er utroligt vigtigt – min telefon er derfor altid åben, hvis du har noget 
jeg bør vide. Jeg hører også gerne fra dem af jer som oplever, at der er ting vi 
bør gøre bedre eller anderledes. 
På generalforsamlingen var der ikke kandidater nok til de ledige pladser – vi 
manglede at få valgt en person. Efter generalforsamlingen har Jacob Sig 
Hansen, Ejstrupholm, der blev valgt som suppleant accepteret at indtræde i 
bestyrelsen som observatør – vi håber, at Jacob kan være med til at udfylde den 
ledige plads.  
 
Mangel på arbejdskraft 
Landbruget og det øvrige arbejdsmarked oplever i stigende grad mangel på arbejdskraft. Sammen med 
Ikast – Brande Kommune har vi det sidste år, drøftet hvorledes vi kunne være med til at sikre nogle af de 
borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet, en fremtid i landbruget. Vi er nu kommet så langt, at vi 
starter Next – Stop – Farmerjob. Vi håber og tror, at dette projekt kan være med til, på sigt at sikre 
landbruget nogle medarbejdere ad denne vej. 
 
Højspændingsledninger – de skal i jorden  
Netop nu er et projekt om lufthængte højspændingsledninger fra Holstebro til 
grænsen i høring. Fra Herning Ikast Landboforening taget vi kraftig afstand fra, 
at disse skal etableres som luftledninger. Luftledninger er et levn fra gamle dage, 
og de skæmmer landskabet og forstyrrer naturen. Landboforeningen mener 
også, at beboerne og lodsejere i lokalområdet risikerer et væsentligt fald i 
ejendomspriserne. 
Desuden kan placeringen af de 35 meter høje master blive hindringer for 
landbrug, der i fremtiden ønsker at bygge nye driftsbygninger. 
Vi har naturligvis afgivet høringssvar der tager afstand fra de fremlagte planer - 
glædeligvis ser det ud til, at påvirke politikerne – og skulle de glemme det, kan 
de fortsat forvente vores aktive indsats til gavn for vores medlemmer. 
 
Husk vandingstilladelser 
Vi har fra Ikast-Brande kommune fået oplyst at der p.t. ligger ca. 140 
fornyelsessager på kommunens skrivebord. Af disse er kun 50 fuldt oplyst.  
Det betyder, at i 80-90 sager, har man ikke vand i år, hvis ikke man får søgt!  
Ved indberetning af forbrugte vandmængder inden 1. februar i år fik man oplyst, 
om tilladelsen var udløbet og skulle fornyes. 
Når man har indsendt fyldestgørende ansøgningsmateriale på fornyelse af 
indvindingstilladelsen, får man en kvittering fra kommunen.  
Man kan da anvende den gamle tilladelse indtil modtagelsen af den nye. 
Fra Herning Kommune er det oplyst, at der ikke er nævneværdige sager der 
mangler at blive behandlet 



 

 

 
SAGRO bliver medejer 
Siden fusionen til SAGRO, har der været arbejdet på, hvordan vi kunne få alle SAGRO ejere med i 
ejerskabet af Svine Rådgivningen samt Byggeri- og Teknik. Vi har nu en aftale på plads, hvor SAGRO 
overtager de ejerandele som Herning Ikast og Holstebro Struer Landboforeninger havde. Ligeledes vil 1. 
sal i vores rådgivningshus i Birk også blive en del af denne aftale.  
 
 
Få op til 50 % tilskud – plantning 
Det er nu muligt at få tilskudsmidler til plantning af levende hegn og småplantninger – se nedenstående.  
 
Tilskud til levende hegn og småplantninger 

Med tilskud op til 50% kan plantes: 

§ 3- og 6-rækkede levende hegn. 

§ Vildt/småplantninger op til 0,5 ha/stk.  

  

Projektet omfatter:   

§ Projektering og myndighedsbehandling.  
§ Jordarbejde.  

§ Planter og plantning. 

§ Renholdelse og  3 vækstsæsoner. 

  

Tilmelding  

Plantningskonsulent Kim Lymann 

Mobil 2539 2123   E-mail: kly@hededanmark.dk 
  

 
Kommende arrangementer 
Som medlem i Herning – Ikast Landboforening vil du inden Landsskuet 
modtage en invitation til at besøge os i det fælles telt, vi har med SAGRO. 
Her vil vi gerne diskutere de udfordringer vi har i erhvervet, samtidig med 
at vi inviterer på formiddagskaffe eller en let frokost. 
Den 13. juli indbydes du sammen med din familie til sommermøde i Søby 
Brunkulslejre med efterfølgende spisning og samvær – se vedlagte 
invitation. 
Lørdag den 11. august deltager vi i Fødevaremarked i Ikast – har du 
produkter eller andet, der kan være med til at gøre det til et flot 
udstillingsvindue, kontakt da foreningens sekretær på nkf@sagro.dk  
Husk der den 11. august ligeledes er dyrskue i Aulum – et sted hvor du 
kan være med til at vise hvad landbruget formår. 
 
 
Sven Agergaard 
Formand 
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