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Sammenhold i en svær tid 
Vores erhverv er kommet i en særdeles udfordrende situation, forårsaget af den ekstreme tørke. 
Tørken kombineret med lave priser på vore produkter gør det ekstra udfordrende at sikre 
planlægningen den kommende tid. Jeg kan kun opfordre til, at man har en åben dialog og får 
tilpasset budgetterne til den virkelighed vi står i. 
 
Når man som menneske er udsat for så stort et pres, kan man risikere at miste overblik og kontrol 
med situationen. Dels på det driftsmæssige, men også på det personlige plan. 
 
I sådan en situation er det endnu mere vigtig end ellers, at man tager sig af, og hjælper hinanden.  
Fra Herning Ikast Landboforening vil vi gerne stille os til rådighed, med den hjælp vi herfra kan 
bidrage med. Har du selv brug for en at vende situationen med, eller har du kendskab til en eller 
nogen som har, hører vi gerne fra jer. Vi vil da gøre, hvad der står i vores magt for at hjælpe - det 
kan være et godt råd, eller skabe en kontakt til rette sted. 
 
 
Luftledninger Idomlund-Grænsen 
Første høringsperiode er slut og på baggrund af de af de mange protester, der er kommet har 
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt bedt Energinet om en ny redegørelse med 
nye vurderinger, der skal foreligge i september. Ministeren havde for nylig møde med borgmestre 
fra de berørte kommuner, og han har planlagt to borgermøder i de berørte områder i august. 
Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Stine Bundgaard          
(tlf. 40 29 58 85), som er en af vores Landborets konsulenter.  
 
Vis hensyn når du vander 
Jeg har på det seneste haft nogle henvendelser omkring vores vandingsmaskiner. Selv om vi er 
pressede med vanding, er det vigtigt, at vi og vores medhjælpere får placeret og indstillet 
vandingsmaskinerne rigtigt, så vi tager hensyn til vores medborgere. 
 
Møder vi klager, må vi tage dem alvorligt. 
 
Landsskuet med mange besøgende 
Med næsten 51.000 besøgende var Landsskuet igen stedet, hvor vi fik 
mulighed for at vise, hvad landbruget formår. Fra vores egen verden 
havde vi sammen med SAGRO stand, hvor mange medlemmer og 
kunder kiggede forbi.  
 
Jeg håber, at jer der kiggede forbi oplevede, at vi har en 
velfungerende forening og en professionel rådgivning, der også 
kan sparke til en fodbold. Det var også på Landsskuet, at 
SAGRO skød sikkerhedskampagnen  i gang – selv om vi har 
travlt, må vi ikke have mere travlt end vi hele tiden har fokus på 
egen og andres sikkerhed. 
 
Følg sikkerhedskampagnen fra SAGRO - ”TH!NK SAFETY FIRST!” 
 
 



 

 

 
Halmbørsen på hjemmesiden  

Den ekstreme tørke gør, at mange med husdyr vil komme til at mangle halm. På SAGRO ´s 
hjemmeside er der en halmbørs, hvor du har mulighed for at sætte halm til salg og indrykke 
besked, dersom du ønsker at købe halm – se mere herom ved at følge dette link 
http://www.sagro.dk/koeb-og-salg/halmboersen  

11. august – Ikast og Aulum 
Lørdag den 11. august vil du kunne møde bestyrelsesmedlemmer ved Fødevaremarked på Torvet 
i Ikast og på dyrskuet i Aulum. 
 
Vi møder forbrugerne i Ikast, hvor vi udstiller kalve, kører med 
pedaltraktorer, maler korn, presser småballer, en stor traktor og har 
malkekonkurrence - ja det bliver en lørdag, hvor det emmer af landbrug og 
flyder med halm på Torvet. 
 
På dyrskuet vil vi være sammen med Familielandbruget, hvor der vil være 
smagsprøver af to forskellige kartoffelsorter.  
 
Hyggelig aften i Søby 
Fredag aften i sidste havde mere end 80 medlemmer taget imod vores 
invitation til at besøge Søby Brunkulslejer  og efterfølgende spisning og 
samvær hos Jens Simonsen. Vi fik en god fortælling om tiden, hvor der 
blevet gravet brunkul, hvordan man på en aften kunne spille hele lønnen op 
og hvor farlig en arbejdsplads gravning af brunkul havde været. 
 
Efter besøg i brunkulslejerne kørte vi til Jens Simonsens ”Sommerhus” ikke 
langt derfra. Her havde Dannie Feldbak og Jørgen Krøjgaard forberedt den 
store grill menu som blev serveret i skønne omgivelser.  
 
Efter en vandretur i Jens Simonsens brunkulslejer  sluttede en skøn aften 
med kaffe og fællessang – hjulpet på vej af huspianisten.  
             Jens havde sørget for 
                                           trans port til unge og gamle 

 
Fra 1940 – 1970 var var brunkuldlejerne en af Danmarks største arbejdspladser, som leverede brændsel til 
hele landet. I dag ligger de 1.100 hektar som et fantastisk landskab, hvor det meste af området er fredet og 
de smukke, men livsfarlige brunkuls-søer pynter i det kuperede landskab. 

 
 
Sven Agergaard 
 
Formand 

 

http://www.sagro.dk/koeb-og-salg/halmboersen

