
 

 

 
 

Til alle medlemmer i Herning Ikast Landboforening 

 

Nyhedsbrev Juni 2019 
 
Hvorfor møder med politikere 
Lørdag den 18. maj havde vi arrangeret møde i mit maskinhus med bl.a. Christel 
Schaldemose, Socialdemokratiet og Erik Poulsen, Venstre – begge kandidater til EU 
valget. Godt 100 havde denne formiddag taget mod invitationen, til at høre om hvilke konsekvenser, det kan have 
for os og EU uden England og de mange beslutninger, der træffes i EU – ikke mindst for landbruget. 
Jeg synes vi havde en god formiddag, og der er ingen tvivl om, at selv om et sådant møde ikke flytter hele verden, vil 
Christel Schaldemose, som siden er blevet valgt til EU Parlamentet, tage en viden med hjem til det politiske arbejde. 
Vi vil derfor fortsat bruge energi på at ”opdatere” vore politikere, hvor end de er valgt. 
 
Super møde mellem DN og Landbruget 
Vi havde i aftes, sammen med den lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening 
lavet et medlems arrangement, hvor præsidenten for DN Maria Reumert Gjerding og 1. 
viceformand i L&F Thor Gunnar Kofoed diskuterede fælles løsninger for landbrug og 
Natur. Et super arrangement, hvor det var min oplevelse, at uanset om du er landmand 
eller DN medlem, med bopæl i en vore større byer, er landbruget en del af løsningen og 
ikke problemet med de fremtidige løsninger, når det drejer sig om klima, biodiversitet 
m.m. – se mere udførlig beretning fra mødet  
https://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/naturligt-at-moedes  
  
 
Mange millioner m3 vand bliver aldrig brugt.   
Vi oplever desværre, at flere og flere får afslag på mere vand eller afslag på nye 
boringer. I den forbindelse er det problematisk, at der er bundet så meget vand i 
ubenyttede tilladelser, som kan være med til at blokere. 
Kommunen har ifølge Vandforsyningsloven mulighed for at inddrage en tilladelse og 
påbyde boringen sløjfet, hvis den ikke har været benyttet i 5 på hinanden følgende år. 
 
I Herning Kommune er der 91 tilladte anlæg, som i 2018 overhovedet ikke har oppumpet vand. Disse anlæg råder 
over mere end 2 mio. m3 vand. Der er ligeledes en række anlæg, som også kun i ringe grad har udnyttet deres 
tilladelser – i alt viser vores opgørelser, at der i Herning Kommune er næste 10 mio. m3 vand, der ikke er blevet 
brugt. I Ikast Brande Kommune ser vi det samme billede hvor 200 ud af 1.150 anlæg ikke bliver brugt. 
Vi vil den kommende tid arbejde på at få disse store vandmængder i spil, så de, der har behov for vand, også får 
mulighederne.  
 
 
Vigtigt arbejde i nye vandråd 
Der skal nedsættes nye vandråd inden august 2019.  
Vi har haft mulighed for, at komme med indspil til virkemidler, og har foreslået nye virkemidler til vandløbsindsatsen. 
Der er bred enighed om, at den rigide, fast skemalagte form i vandrådsarbejdet skal ophøre, og man skal have større 
frihed til at inddrage lokal viden og lokale virkemidler. 
Herning Ikast Landboforening vil igen være aktiv i arbejdet, så vi sikrer bedst mulig afvanding af vore marker. 
 
 
Kommende arrangementer 
Inden det hele går ”i sommerferie” har vi tre faglige/sociale arrangementer til alle medlemmer i Herning Ikast 
Landboforening. 
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Formiddagskaffe med borgmester Ib Lauridsen 
Torsdag den 13. juni kl. 10.00 – 12.00 er Dannie Feldbak vært ved formiddagskaffen for vores medlemmer i Ikast 
Brande Kommune. Vi har inviteret Borgmester Ib Lauridsen for at få en snak om markvanding, vandløbsvedligehold, 
BNBO og aktuelle forhold, vi løbende drøfter med kommunen 
 
Sørvad Fodboldgolf – 12. juli kl. 18.30 
Denne aften har vi et arrangement, der henvender sig til hele familien – efter fagligt islæt, fodboldgolf byder vi på 
sommermad m.m. – indbydelse med flere detaljer sender vi senere, men husk at sætte kryds i kalenderen nu. 
 
Nye veje til bekæmpelse af ukrudt – 24. juni kl. 18.30 
Denne aften har vi et fællesarrangement hos Thomas Kjærsgaard og Jørgen 
Krøjgaard, hvor ukrudtsbekæmpelse ved økologisk og konventionel produktion vil 
være tema – se vedlagte indbydelse. 
 
…. og husk Landsskuet 4. – 6. juli 
Husk at besøge Foreningen og SAGRO´s fælles stand på Landsskuet. Her vil der være god 
mulighed for at få en snak om aktuelle udfordringer og ikke mindst, hvor vi skal fokusere 
for at sikre ordentlige produktionsvilkår, efter vi formentlig får en regering med en 
noget anden dagsorden, end det der har været gældende de sidste fire år. Vi vil 
naturligvis også have lidt forplejning på standen – og det bliver anderledes - vi glæder os 
til at se jer. 
 
 
LU program 
Da omkostningerne ved at udsende LU programmet med oversigt over deres mange super 
arrangementer, har vi lovet LU, at deres trykte programmer udleveres fra kontoret i Birk – 
husk derfor næste gang, du er i huset at spørge efter programmet. 
 
Medlemsfordele – få store rabatter på brændstof 
Alle aktive medlemmer kan nu gøre brug af ny forbedret rabataftalen med OK – 2.100 kr. i rabat på Landbrugsdiesel 
se mere på https://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele/ok-erhvervskort 
 
 
 
Sven Agergaard  
 
 
 

  
 

 Husk Bierne og Viben – på www.lf.dk/bi og www.lf.dkVibe  
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