
 

 

 

Nyhedsbrev April 2018  

 
Fantastisk såvejr  
Heldigvis har vi haft rigtig godt tørvejr siden foråret endelig kom og en masse er blevet sået, græs og 
vintersæd drøner op af jorden, en herlig tid vi går i møde.  
 
Hvad er min holdning i ulvedebatten 
Medierne har været fyldt med ulvedebatten og det tog helt fart, da en ulv blev skudt ved Ulfborg. I 
Familielandbruget og L&F tager vi på det kraftigste afstand for selvtægt og det er altså ikke lovligt at skyde 
ulve i DK. Det er dog bekymrende, når ulvene kommer tæt på folk og vores beboelser og udviser en 
adfærd, hvor den ikke er sky - det er ikke en naturlig adfærd, for de skal jo være mindst lige så sky som 
f.eks. Ræve er. Heldigvis er flere landspolitikere begyndt at reagere, så vi må håbe på en snarligst løsning. 

Vi arbejder for, at det bliver nemmere at regulere problemulve, men da den er fredet af EU regulativ, er det 
først og fremmest igennem EU loven skal påvirkes. Der er nedsat en ulvegruppe med vore nabo-
organisationer i EU og i dag torsdag, er jeg i Bruxelles og vil igen spørge indtil status, for mange i vores 
område, er meget bekymret for ulvenes adfærd. 
 
Skæmmende luftledninger hører fortiden til 

Netop nu, har Energinet sendt to debatoplæg i høring 
om planerne for en ny højspændingsforbindelse 
mellem station Idomlund syd for Holstebro til station 
Endrup ved Esbjerg og derfra videre til grænsen. 
Projektet indeholder forslag om etableringen af et ca. 
170 km nyt 400 kV luftledningsanlæg. I de sidste to 
uger, har der været informationsmøder, hvor berørte 
lodsejere har været inviteret. Vi har naturligvis også 
været repræsenteret ved disse møder.  

Flere berørte lodsejere har bedt os, indgive 
høringssvar for deres ejendom. Når møderne er 
afsluttet, vil vi indgive fælles høringssvar. Som 
udgangspunkt er vores klare holdning den, at luftledninger hører fortiden til, da de dels skæmmer naturen 
og giver os alt for mange dyrkningsmæssige udfordringer. 

 

Husk tilmelding til vores Naturaften 
Jeg håber, i alle har fået indbydelsen til vores Naturaften den 14. november i Videbæk – invitationen er 
også vedlagt dette Nyhedsbrev. Husk tilmelding på tlf. 80 80 20 40 senest den 10. maj 
 
 
2 stærke kvinder kæmper for dig 
Som medlem af Familielandbruget Vest – Jylland, kan du altid trække på 
vores Landboretskonsulenter. Den 1. april blev Stine Bundgaard ansat 
som ny medarbejder. Stine kommer fra en stilling som landbrugs- og 
miljømedarbejder i Varde Kommune. Sammen med Helle Borum, kan du 
som en del af dit medlemskab gøre brug af deres ekspertise omkring 
vandmiljø, oprensning af vandløb, udfordringer omkring diger, pgf. 3 
udpegninger, Natura 2000 og ja lige nu, er det udfordringer med 
højspændings – og gasledninger der tager meget af deres tid.  
 
 
 



 

 

 
Nye medlemsfordele 
Husk at du som medlem altid har mulighed for at gøre brug af de 
medlemsfordele der forhandles hjem gennem L&F. Du kan her se alle 
medlemsfordele  tryk her. Brændstof gennem Q8 – her får du 140 øre i rabat på 
Benzin og 142 øre i rabat på Diesel. Da der løbende sker en opdatering af 
medlemsfordele – følg da med på hjemmesiden. 
 
 
Husk at bruge bestyrelsen 
– ja det gør du ved at ringe til dem, hvis du har eller ser udfordringer vi skal tage os af. Nedenstående kan 
du se nogle af de områder, som det enkelte bestyrelsesmedlem har speciel fokus på. 

 

 Lone Andersen, Østergårdevej 16, Lyne, 6880 Tarm, Tlf.: 21 48 00 77 (mælkeproducent) 

Kontakt til politikere, foreningens overordnede politiske indsatsområder 

 Preben Kristensen, Lovsangsvej 4, 7441 Bording, Tlf.: 21 97 05 89 (planteproduktion) 

Faggruppen Deltid 

 Birger H Jensen, Søbylundvej 10, Kølkær, Tlf.: 23 24 16 71 (planteavl) 

Faggruppen økonomi 

 Niels Peter Gosvig, Arnborgvej 29, 6900 Skjern, Tlf.: 23 30 59 59 (planteavl og kviehotel) 

Faggruppen Kvæg 

 Frederik Djernæs, Bøvlvej 139, 7260 Sdr. Omme, Tlf.: 75 34 22 60 (Økologisk malkekvæg) 

Faggruppen økologi 

 Paul Pedersen, Vesterbjergevej 5, 7280 Sdr. Felding, Tlf.: 97 19 82 15 (planteproduktion) 

Familie- og havebrug 

 Ejnar Thomsen, Godrimvej 7, Sir, 7500 Holstebro, Tlf.: 20 11 82 58 (griseproducent) 

Faggruppen svin 

 Martin Alstrup, Toftlundvej 11, 7430 Ikast, Tlf.: 30 27 09 09 (mink og planteavl) 

Faggruppen planter  

 
Lad os glædes over foråret 
Ja der er jo mange ting at glædes ved og ikke mindst sangen af Sebastian – godt forår 
 

 
 

Dagen er så fuld af anemoner 
Fuglefløjt og farvespil i lysekroner 
Natten fuld af farlige dæmoner 
Spøgefugle, troldemænd og heksekoner 

Åh, anemoner 
Dækker hele jorden li’som sne 
Åh, anemoner 
Snart får jeg vel sommeren at se

 
/ Lone Andersen 
   Formand 
 

 
    
 
 
 
   Klar til dagens møder i Bruxelles 

http://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele

