
Nyhedsbrev Marts 2017 
 
Fra Generalforsamlingen 
 
Tirsdag den 1. marts var 140 medlemmer samlet til vores årlige generalforsamling.  
I sin beretning omtalte Karsten Willumsen bla. 
 

 Det er uholdbart og stærkt kritisabelt at de analyser der er taget af vores grundvand 
og sendt til EU, ikke er repræsentative. Meget tyder på, at der er indsendt 
uforholdsmæssigt mange prøver fra områder, der ikke er repræsentative for vores 
grundvand. Den form for politisk manipulation – desværre fra embedsværket 
tager vi skarp afstand fra. Vi hilser derfor med tilfredshed, at miljø- og 
fødevareminister Esben Lunde Larsen nu har iværksat et arbejde, der skal sikre at 
analysedata der sendes til EU er repræsentative for vores grundvand. 

  

 Forringet vandafledning skaber vandstandsstigninger på vore marker, og selv 
mindre vandstandsstigninger på markerne vil have negative konsekvenser for 
afgrøderne og deres evne til at optage kvælstof. Ifølge EU’s vejledninger til 
vandplaner, har Danmark ca. 6000 km vandløb, som er små vandløb – vandløb der 
bør tages ud af vandplanerne. Det er der ikke politisk opbakning til. Kampen om, at 
få taget disse vandløb ud af vandplanerne skal nu tages i de kommende 
Vandråd - et arbejde vi fra Herning Ikast Landboforening vil involvere os 
stærkt i. Se senere i Nyhedsbrevet.  

 
 

 Brugen af de sociale medier har vi som forening fokus på, da en stigende del af den 
danske befolkning udelukkende finder dagens nyheder på disse medier. Som 
erhverv og som virksomhed har vi alle et ansvar for at dele og opdatere 
befolkningen med informationer om vores produktion. Brugen af Facebook er ikke 
så svært som du tror – lav din egen hjemmeside. Vi sender gerne inspiration og 
informationer om hvordan du kommer videre med dette arbejde – skriv til 
nkf@sagro.dk 
 

   
 

 Nyvalgt til bestyrelsen blev Jørgen Lund Jensen, Haderup og Leif H Nørgaard, 
Sinding. 
 

 Repræsentanter til Faggrupper valgt på generalforsamlingen og udpeget fra 
bestyrelsen er: 

mailto:nkf@sagro.dk


 

o Faggruppe Kvæg 
 Jørgen Lund Jensen, Haderup 
 Kurt Furbo, Bording 

o Faggruppen Svin 
 Leif Nørgaard Sinding 
 Jens Johansen Isenvad 

o Faggruppen Planter og Miljø 
 Dannie Feldbak Ikast 
 David Straadt, Karup 

o Faggruppen Økonomi 
 Jens Simonsen Sinding 
 Anders Rahbæk, Herning 

o Bladudvalget 
 Dirk Millenaar Sørvad 
 Alex Hansen, Albæk 

o Deltidsudvalget 
 Jens Simonsen Sinding 

o Økologiudvalget 

 Leif H Nørgaard Sinding 
 
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Karsten Willumsen som 
formand og Sven Agergaard som næstformand. 
 
Vandrådsarbejdet 2017 
Der er i dag 19.000 km vandløb omfattet af vandområdeplanerne. Heraf er de ca. 6.000 
km små vandløb/grøfter med et opland på under 10 km2. 
Vandløb omfattet af vandområdeplanerne skal opnå målsætninger om god økologisk 
tilstand eller godt økologisk potentiale. 
 
I denne vandrådsperiode har vi fået muligheden for at tage nogle af disse små 
grøfter/vandløb ud af vandområdeplanerne.  
 
Vi har fået nogle kriterier for, hvornår de kan udtages. 
 
Til dette arbejde har vi i den grad brug for din lokale viden. 
 
Hvis du har kendskab til et eller flere af vandløbene, vil vi rigtig gerne have informationer 
om det. 

 

 Er det er vandløb med godt eller ringe fald? 

 Er der okker i vandløbet? 

 Er det en dybt nedskåret afvandingsgrøft? 

 Er der mudderbund eller grus/sten? 

 Er det et fint vandløb eller bare en afvandingsgrøft? 
 
Det er nogle af de informationer, vi gerne vil have om vandløbene. 

 



På hjemmesiden www.sagro.dk finder du vejledning og skema til brug ved beskrivelse af 
dit/dine vandløb. 

 
Drejer det sig om vandløb i oplandet til 1.4 Nissum Fjord eller 1.8 Ringkøbing Fjord bedes 
du skrive en mail med oplysningerne vedhæftet til Helle Borum på hbo@sagro.dk 
 
 
Kaffebordsmøder 
Det er besluttet at der rundt i foreningens område vil blive arrangeret kaffebordsmøder – 
møder hvor vi vil invitere folketingsmedlemmer valgt i vores område, lokale politikere og 
andre meningsdannere. 
Kaffebordsmøderne vil vi placere ude lokalt hos jer medlemmer – vi skal ikke være flere 
end vi kan være rundt om køkkenbordet eller spisebordet. Møder afvikles i tidsrummet 
10.00 – 12.00.  
Hvis du vil lave kaffe medbringer vi rundstykker m.m. 
Ved disse møder vil vi ”opdatere” vores indbudte gæster – og da vi ikke vil være mere 
end ca. 15 personer, vil der også være rig lejlighed til drøfte helt lokale forhold. 
Hvis du vil stille dit køkkenbord til rådighed - ring da til Niels Kristian Fruergaard - 40 80 72 
00 
 

Rigtige mænd er landmænd   
Den 24. maj 2017 vil DR i samarbejde med flere byer rundt omkring i Danmark arrangere 
en event/forhindringsløb – et forhindringsløb hvor hold bestående af 4 – 6 personer 
sammen udgør et hold.  Fra Herning Ikast Landboforening har vi givet tilsagn om at 
medvirke ved dette arrangement i Ikast. Vi håber at mange af jer vil gå sammen og lave 
nogle rigtige ”Landmandshold” Sammen med Landboungdom laver vi en forhindringsbane 
i Ikast. Ved denne forhindringsbane vil vi opstille telt, hvor til vi inviterer alle medlemmer til 
at møde op – vi serverer lidt spiseligt og drikkevarer til alle medlemmer og deres familie – 
se mere om arrangementet på www.rigtigemaend.com  
 
Projekt Faunastriber   
Projektet Faunastriber har bredt sig til andre områder af landet. Lemvig, Skive, Holstebro-
Struer og Hillerød. Agri Nord er også i gang.  
Jens og Ole Rønnow (Chauffør på såmaskinen og Herning Jagtforeningsmand) har været 
ude at fortælle om projektet flere steder. Med undtagelse af Hillerød har alle bestilt den 
samme frøblanding, som er sammensat af Herning- Ikast-udvalget.  Projektet kører videre 
efter samme koncept og med de samme mennesker fra de deltagende foreninger.  
Der udbydes kun en tilmeldingsmulighed i år: Max 800 meter fordelt på max 4 forskellige 
steder på samme ejendom til en pris af 1.200, - kr. + Moms. 

Både Herning og Ikast-Brande kommuner har givet 15.000, - kr. til køb af frø og 
markedsføring. 

http://www.sagro.dk/
mailto:hbo@sagro.dk
http://www.rigtigemaend.com/


Det årlige møde mellem bestyrelsesrepræsentanter fra lokalafdelingerne for Dansk 
Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Herning-Ikast 
landboforening afholdes 6. april. 
 
Hvis ikke du ved det, så har Jens Simonsen lavet et væddemål med Kristian Gade fra 
Holstebro Struer Landboforening om i hvilket område der blive sået flest kilometer – hjælp 
os med at vinde dette væddemål. 
 
Er din nabo medlem af landboforeningen? 
Hvis din nabo ikke er medlem af vores forening vil det være fint hvis du opfordrer ham til at 
tegne medlemskab. For hvert medlemskab du formidler er vi klar med 3 flasker rødvin. 
 
Vi håber på snarligt forårsvejr, så markarbejdet kan komme i gang – godt forår! 
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