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Statsministeren på Delegeretmødet: ”Hele Danmark 

kan være pavestolte af dansk landbrug  

Vi klarer os ikke med de mange flotte ord, der skal handling bag ordene.  Statsministeren profilerede sig 

bl.a. på at have fjernet PSO afgiften. At vi som forening tilbage i 2015 netop havde argumenteret for, at den 

var EU stridig og derfor skulle fjernes - så min opfordring hr. statsminister - Vi ser gerne at regeringen 

fremadrettet fjerne byrder for at hjælpe, og ikke kun for at de kan overholde lovgivningen.  

På delegeretmødet skortede det heller ikke med forslag på, hvad der skal til, for at vi kan få et mere robust 

landbrug – jordskatter, pesticidafgifter, vandrammedirektiv, udbetaling af tilskud til tiden ja listen af 

konstruktive forslag, der kan være med til at gøre vores erhverv mere økonomisk robust, er dygtigt 

gennemarbejdet af L&F. 

Et af forslagene, som jeg fremførte på delegeretmødet, var mulighederne for at vande optimalt – du kan se 

hele mit indlæg på  http://www.h-i-l.dk/nyheder/vand-er-afgoerende-for-vaekst/  

Jens Simonsen – ny formand for deltidslandmændene 

Det er da med en vis stolthed at vi i Herning Ikast Landboforening har fået valgt Jens 

Simonsen som ny formand for deltidslandmændene på landsplan. Med valget af Jens er vi nu 

direkte repræsenteret i L&F, Primærbestyrelsen. Selv om Jens skal arbejde for alle 

deltidslandmændene i Danmark, er jeg sikker på, at vi kan og vil gøre brug af ham i vores 

midte – tillykke Jens. 

Nationalpark – Naturpark? 

Sammen med os, er der mange, der interesserer sig for naturen. I 

det omfang nye naturtiltag kan ske på frivillig basis støtter vi 

naturligvis op om nye tiltag – dette vel og mærket under den helt 

klare forudsætning, at andre der har arealer op til nye naturtiltag ikke 

indirekte får begrænsninger på deres drift nu og i fremtiden. Den 31. 

oktober havde vi sammen med Peter Madsen i Sdr. Felding indbudt 

til Kaffebordsmøde med Johs Poulsen fra Herning byråd for en 

drøftelse af de tanker, han og andre har om etablering af 

Nationalpark i oplandet til Skjern Å. For os i Herning Ikast 

Landboforening er det vigtigt hele tiden, at have dialog med de 

mange meningsdannere, som gerne vil fortælle, hvad vi skal gøre. Har du emner, vi skal tage op, hører vi 

gerne fra dig – en god og konstruktiv dialog kan ofte være med til at sikre fornuftige løsninger. 

En opfordring fra kommunerne 

Vi har dagligt en god dialog med vore kommuner, hvor mange udfordringer bliver løst, uden det giver 

anledning til de store avisoverskrifter, og sådan skal det være. Kommunen opfordrer os til at slå et slag for 

tydelig markering af markvandingshydranter, som kan være en udfordring når vejrabatter bliver slået og 

ved snerydning. Vi har ligeledes en opfordring til at huske indsending af ansøgning ved etablering af nye 

anlæg. Klipning af hegn til offentlig vej – her kan det ofte være langt billigere hvis vi naboer, der har hegn til 

samme vej, går sammen om at få dette arbejde udført. 

http://www.h-i-l.dk/nyheder/vand-er-afgoerende-for-vaekst/


 

 

Vildtskader og bæredygtig vildtforvaltning 

Mange i vores medlemskreds har oplevet vildtskader og har ikke 

mindst en mening om vildtforvaltningen. Mange af os har bidraget 

med informationer om vildtskader. Sammen med de øvrige 

landboorganisationer i vores område indbyder vi til møde onsdag 

den 28. november kl. 08.30 – 15.00 i Ringkøbing. Deltagelse er 

gratis, og vi glæder os til en dag, hvor vi kan blive mere opdateret og 

få en snak om fremtidens vildtforvaltning. Vores egen Rasmus 

Løbner er en af indlederne. Tilmelding senest 19. november – se 

program og tilmelding på www.SAGRO.DK  

 

Her træffes beslutningerne – skal det være uden din indflydelse? 

Det er overskriften på Kaffebordsmøde vi holder den 26. november hos mig. Denne eftermiddag vil vi 

sammen med Tobias Gräs fra L&F kontoret i Bruxelles drøfte, hvorledes vi får størst indflydelse på de 

beslutninger, der træffes i EU – jeg glæder mig til at se jer – se vedlagte invitation. 

Møde med Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl i Billund 

Vi nærmer os jo med hastige skridt næste folketingsvalg. Et valg, hvor meningsmålingerne jo ikke giver os 

et klart billede af, hvem der skal have regeringsmagten efter valget. Jysk Landbrug har den 21. november 

indbudt to af dem, der efter et valg kunne få en indflydelse på, hvad det er for en politik, der skal føres. Alle 

medlemmer i Herning Ikast Landboforening er velkommen denne aften i Billund – se vedlagte invitation. 

Har du juletræer til salg? 

Alle aktive medlemmer i Herning Ikast Landboforening har vederlagsfrit mulighed for, gennem Landbrug & 

Fødevarer at annoncere om salg af juletræer. Det eneste du skal gøre, er at sende en mail til nkf@sagro.dk  

så vil du få tilsendt en oprettelsesformular, så du kan få ekstra reklame for salg af juletræer. 

Julekoncert med rabat – gælder for medlemmer med Aktivt medlemskab 

Sammen med MCH har vi lavet en aftale om rabat til julekoncert med Julie Bertelsen 

torsdag den 13. december kl. 20.00 

Julie Bertelsen byder indenfor til en julekoncert, hvor vi skal nyde julestemningen og 

varmen omkring julen fra Danmark, Grønland og resten af verden. 

En intim og smuk vokalbaseret julekoncert, akkompagneret af hendes dejlige orkester 

samt hendes dygtige korsanger.  

Du har naturligvis mulighed for at gøre brug af rabatmulighederne for familie og 

venner. Vil du bestille billetter følg dette link http://bit.ly/2O5vba7  

 

Kommende arrangementer 

Der er tidligere i nyhedsbrevet annonceret for arrangementer – og ja rækken af arrangementer er lang. Af 

kommende arrangementer i det nye år, blot til foreløbig information: 

 4. januar, eftermiddag - Nytårsarrangement i samarbejde med Seniorklubben – her får vi besøg af 

læge Peter Qvortrup Geisling 

 22. januar kl. 19.00 - Virksomhedsbesøg hos Arla i Nr. Vium 

 27. februar kl. 19.00 - Regnskabsmøde i Aulum 

 14. marts kl. 18.15, Herning - Generalforsamling med indlæg af Finansminister Kristian Jensen 

 

Sven Agergaard 
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