
 
Nyhedsbrev Maj 2017 
 
Kaffebordsmøde med Tommy Tønning 
Torsdag den 11. maj havde vi indbudt Socialdemokratiets spidskandidat til det kommende 
kommuneval i Herning, til formiddagskaffe hos Dick Millenaar i Sørvad. 
Formålet med kaffemøderne er at drøfte vores udfordringer med dem der ikke altid er enige med 
os. Ved at sætte dem ind i tingene, er det vores oplevelse, at der bliver skabt en langt større 
forståelse for vores erhverv. 
Ved snakken med Tommy Tønning var det vores oplevelse at 
 

 Vandløbsvedligeholdelsen også er vigtigt for Tommy, at det fungerer i praksis 

 Tommy vil gerne bidrage til at flere folketingsmedlemmer fra socialdemokratiet kommer ud 
og ser virkeligheden. Nogen går og tror at I vil ødelægge naturen, men i langt de fleste 
tilfælde er det, det modsatte. Tommy vil gerne medvirke til at sprede de gode historier om 
landbruget. 

 Ring endelig, det er dialogen med jer der skal føre os politikker til de gode løsninger var et 
af hans budskaber. 
 

  
 
Dialog og fortælling om, hvordan vi driver landbrug er med til at skabe forståelse for vores erhverv. 
Dialogen er vigtigt med alle – specielt med dem der ikke altid er enige med os. 
 
Vores næste Kaffebordsmøde holder vi den 19. juni kl. 10.00 – 12.00 hos Lars H Jensen, Isenvad. 
Denne dag har vi besøg af Konservative byrådsmedlem og Folketingsmedlem. Se mere om det 
kommende Kaffebordsmøde på www.sagro.dk  
 
Ses vi den 24. maj? 
Sammen med dette Nyhedsbrev er vedlagt en invitation til arrangementet ”Rigtige Mænd” den 24. 
maj kl. 19.00 i Ikast bymidte – vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften. 
 

   Er Landmænd 

 
 
 

http://www.sagro.dk/


 
Arbejdet i Vandrådene 
I vores forening har vi vandopland til Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Arbejdet med at sikre 
vandløb, der kan aflede vandet fra vores marker bliver udfordrende. Vi vil kæmpe med næb og 
kløer for at vandløbene bevarer deres vandledningsevne.  
Helle Borum er udpeget fra Landbrug & Fødevarer til at repræsentere os i vandrådene for både 
Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Jeg er foreningens repræsentant i vandrådet for Ringkøbing 
Fjord. 
Som vi skrev i sidste Nyhedsbrev er du velkommen til at opdatere os med oplysninger om vandløb 
i dit nærområde.  
Du kan også give os yderligere informationer om dit/dine vandløb på www.sagro.dk  
 

            
 
Landbruget som karrierevej 
Herning Kommune har sat fokus på håndværkerfagene, herunder også landbruget. Formålet er at 
give børn der ikke naturligt møder landbruget, som en del af deres hverdag, skoledag eller øvrige 
liv, indsigt i det grundlæggende omkring landbruget, herunder landbruget som en 
karrieremulighed. 
Godt initiativ – Herning. 
 
Lokale fokusområder 
Mange af de opgaver der arbejdes med i bestyrelsen er ikke altid lige synlige – det gælder specielt 
den næsten daglige kontakt til lokale politikere og embedsmænd. 
Andre aktuelle opgave, som vi pt. arbejder med er: 

 At sikre, at der ikke bliver iværksat yderligere restriktioner i områder hvor der indvindes 
grundvand. Vi har arrangeret en høring for kommunernes embedsmænd og politikere den 
30. maj. 

 Nye regler som betyder at vi skal reducere fosfor tilførslen til vore marker, gør at landbrug 
med et intensivt husdyrhold vil få udfordringer. Vi har derfor igangsat et udredningsarbejde, 
for at undersøge om etablering af Biogasanlæg i vores område, kan være med til at 
begrænse disse udfordringer. 

 Vi er i en løbende dialog og sparringspartner med Landbrug & Fødevarer om mange af 
vores udfordringer – fosfor udledning er et problem for os, men hvordan får vi rettet på 
nogle af de tåbeligheder som Ida Auken har skabt for os ved at forpligtige os til en 
ammoniakreduktion på 24 procent frem mod 2020 – vi gør hvad vi kan, men det er svært. 
 

Vi kæmper dagligt for alle jer landmænd, ikke alt lykkes, men hvis vi bare lader stå til, tør vi ikke 
tænke på konsekvenserne.  
I vores arbejde at det vigtigt for os at have så stor en opbakning som muligt, derfor er det også 
vigtigt at alle landmænd er med i vores organisation. For at sikre at alle nyetablerede også bliver 
medlem af vores forening, har vi besluttet at nyetablerede der tegner medlemskab af foreningen 
vil være kontingentfrie i 2017. 
 
Vi glæder os til at møde jer alle ved de arrangementer der afholdes i foreningen den kommende 
tid – se oversigten over arrangementer på www.sagro.dk  
 
Karsten Willumsen 

http://www.sagro.dk/
http://www.sagro.dk/

