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Delegeretmøde – netværk med kommende landmænd 

Vi har i denne uge haft et rigtigt godt delegeretmøde i L&F, hvor der trods vores forskelligheder er fælles 

fodslag i organisationen og stor respekt for de store udfordringer, vi står overfor. Med deltagelse af 84 

Agrar Økonomer der tror på fremtiden, udnævnelsen af årets unge landmand og meldingen fra de unge 

om, at de vil gøre deres til at vi undgår at få for meget gæld – de har fokus på et økonomisk robust erhverv. 

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og gode landbrugsuddannelser var et stort emne, som rigtig 
mange berørte, og da det er et af mine ansvarsområder, er der her et stort stykke arbejde, hvor alle gode 
forslag er velkomne. Sidst men ikke mindst er delegeretmødet jo et stort netværksmøde, da der ud over 
rigtig mange spændende landmænd, både er politikere og embedsmænd, som vi alle har godt af at snakke 
med, og ikke mindst har de i den grad godt af at snakke med almindelige landmænd.  
 
Markvand  
Mange har søgt om fornyelse af vandingstilladelser og/eller 

om mere vand, end tilladelsen gav mulighed for. 

Vi har helt overordnet set oplevet stor velvillighed fra vores 

kommuner fra nord til syd, og der er givet mere vand i alle de 

tilfælde, hvor kommunen har vurderet, at det var muligt. 

I Taskforce Markvand gruppen arbejder vi fortsat på, at der 

skal være adgang til det vand, man har behov for.  

Landbrug & Fødevarer og SEGES har bakket op hele vejen, og vi arbejder tæt sammen i forsøget på at 

opnå en enklere og mindre restriktiv tilgang til vandet. 

For at dette arbejde skal lykkes, er det helt og aldeles afgørende at alle I, der markvander, støtter op om 

vores arbejde ved at håndtere indberetninger om forbrug og ansøgninger om fornyelse / mere vand med 

største seriøsitet. Markvand er som resultat af arbejdet kommet med som en del af tørkepakken. Det bliver 

spændende at se resultatet.  

Det er vigtigt at få indberettet vandforbruget inden 1. februar 2019. Der er stadig hvert år alt for mange, 

der glemmer at indberette. 

Når man indberetter årets forbrug, kan man samtidig se, hvornår tilladelserne skal fornyes. Det er ikke alle 

kommuner, der yder den service at meddele, når en tilladelse skal fornyes. Det er vigtigt at huske at søge 

om fornyelse af en udløbet tilladelse, da man ikke må vande uden tilladelse. Der er KO på det at have 

vandingstilladelsen i orden, når man vander. Der er ligeledes KO på forbrugt mængde. 

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  

http://www.sagro.dk/


 

Faunastriber giver mere vildt 

I begyndelse af november havde FJD (Stående Jagthundeklubber 

Danmark) efterårets markprøve i Øster Hjerm. Her havde de svært ved 

at få armene ned over den megen vildt – agerhøns, fasaner, harer og 

rådyr, der var. Mange af deltagerne udtrykte, at de aldrig på så lille et 

areal havde set så meget vildt. Svend Erik Jensen fra Øster Hjerm er 

ikke i tvivl om, at den megen vildt bl.a. skyldes etableringen af 

Faunastriber, som er etableret som et samarbejde mellem Holstebro 

og Struer Kommuner samt en række grønne organisationer. 

Vi fortsætter med såning af Faunastriber i foråret 2019. 

Regionalt Planteavlsmøde den 12. november i Billund og 22. november i Nupark, Holstebro 

Sammen med Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviteres alle foreningens medlemmer til det Årlige 

planteavlsmøde. Mødets tema er ”PRODUKTION, PENGE OG POLITIK” 

Med indlederne Torben Hansen, formand for Planteproduktion og eksperter indenfor planteavl, er der lagt 

op til en interessant aften. Husk tilmelding senest den 20. november på tlf. 70 21 20 40 

Studietur til Bruxelles 

I dagene 29. – 30. januar har vi lavet en spændende studietur til Bruxelles. Det foreløbige program for turen 

er vedlagt Nyhedsbrevet. Studieturen vil være åben for alle foreningens medlemmer med ledsager. Vi vil 

disse to dage besøge EU parlamentet og de steder, hvor mange af de beslutninger, der har stor indflydelse 

på vores hverdag, træffes.  

Den endelige pris på turen kender vi først, når vil har bestilt flybilletter, men det forventes at prisen vil blive 

omkring 3.000 – 3.500 kr. alt inkl. Sidste frist for tilmelding vil være fredag den 30. november. 

 

Møde med Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl i Billund – 21. november 

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 af Familielandbruget – Vest – Jylland er også inviteret til Billund denne aften– se vedlagte 

invitation. 

Har du juletræer til salg? 

Alle aktive medlemmer i Familielandbruget Vest - Jylland 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  
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Kommende arrangementer 

 10. januar kl. 18.00, Birk Centerpark – Nytårsmøde med taler af valgmenighedspræst Peter 

Hedegaard, Holstebro 

 29. – 30. januar - Studietur Bruxelles 

 27. februar kl. 19.00 - Regnskabsmøde Aulum 

 18. marts kl. 18.00 - Generalforsamling, Herning 

 

Lone Andersen 

 


