Til alle medlemmer i Herning Ikast Landboforening

Nyhedsbrev - September 2019
Cirkus omkring efterafgrøder fortsætter
Det var ikke de sanktioner med bøder, træk i støtten og mindre N – kvote næste år, vi havde set komme,
da vi i forbindelse med tørkepakken fik mulighed for mere fleksible regler. Vi har forståelse for, at der skal
etableres efterafgrøder, men prøv lige at få realisme ind i de faglige og politiske beslutninger!
Sammen med Landbrug & Fødevarer vil vi fortsat arbejde på at der bliver lavet regler der er til ar arbejde
med.

Next Stop Farmejob
For godt et år siden indgik Herning Ikast Landboforening en aftale med Ikast Brande
Kommune om at hjælpe nogle af de, der er på kanten af arbejdsmarkedet, i arbejde ved
landbruget.
Vi var godt klar over, at det kunne være en stor udfordring og ja det er vi blevet bekræftet i.
Der er pt. 4 borgere i gang i projektet og 2 nye starter op i oktober.
Der er 25 landmænd som er tilknyttet projektet, som gør et fantastisk stykke arbejde – tak til
jer.
I den kommende tid, vil der blive arrangeret Intro-tur for nye potentielle borgere.
Som formand for landboforeningen er jeg stolt over, at mange af jer er med til at yde en kæmpe samfundsopgave.
Vil du høre mere om projektet kan du sende en mail til Inger Lene Christensen – farming@sagro.dk som er vores
”Ankerkvinde” i projektet.

Åbent Landbrug hos I/S Østergaard
De næsten 1.400 der søndag den 15. september besøgte I/S Østergaard i Trælund, er jeg sikker på, gik hjem med en
god oplevelse af vores måde at producere fødevarer på. Åbent Landbrug, er en af de måder hvor vi får sikret mange
ambassadører for vores erhverv. En stor tak til Familierne på Østergaard for at I var med til at give de mange
besøgende en god oplevelse.
Selv om der er lang tid til september 2020 vil Jørgen Krøjgaard gerne høre fra jer, der kunne være interesseret i, at
åbne dørene for næste års Åbent Landbrug.

Gode oplevelser på Torvet og dyrskuepladsen
Igen i år, var Landboforeningen stærkt medvirkende til Torvedagen i Ikast. Oplevelsen af kalve der sutter på fingrene,
være højt til vejrs i store maskiner, male korn til mel, lave halmballer, malke en ko og tumle rundt i en korncontainer
var med til at give mange børn og voksne en god oplevelse og forhåbentlig en lille oplevelse af vores fantastiske
erhverv.
Dyrskuet i Aulum er også blevet en fast, tradition hvor mange frivillige gør et kæmpe stykke arbejde, for at få afviklet
dyrskuet. Vi havde sammen med Familielandbruget en lille udstilling hvor flere benyttede lejligheden til at få en snak
om, hvad vi har af politiske opgaver. Vejret var næsten traditionen tro, ikke med dyrskuet.

Interessemedlemmer bliver flyttet til aktivt medlemskab
Fra 1. januar bliver kontingentet til Landbrug & Fødevarer omlagt. På nuværende tidspunkt bliver kontingentet for
aktive medlemmer fastsat ud fra den landbrugsmæssige omsætning. I den nye model vil det være areal og
dyrenheder, der vil danne grundlag for kontingentberegningen. Der vil som nu være et loft over kontingentets
størrelse. Vi har p.t. nogle Interessemedlemmer, som kontingentmæssigt har været forkert placeret, da de driver et
aktivt landbrug (modtager EU tilskud). Med omlægning af kontingentet, vil disse medlemmer blive overflyttet til et
Aktivt medlemskab. I bestyrelsen har vi haft de første drøftelser om kontingentfastsættelse – vi vil bestræbe os på
fortsat at være en af landets billigste foreninger.

Udfordrende elkabel hos mange af vores medlemmer
Så blev linjeføringen for elkabel, der skal gå fra Idomlund ved Holstebro og til
grænsen offentliggjort. Mange af vores medlemmer vil blive berørt af denne
linjeføring ved at få placeret master på deres marker. Det er vigtigt at huske, at
du som lodsejer og borger frem til den 21. oktober kan komme med input til
justeringer af Energinets forslag til placering. Vores vurdering er, at der ikke vil
være de store muligheder for at få foretaget væsentlige ændringer af
linjeføringen. Som lodsejer kan du måske får flyttet master til skel og andre
småjusteringer.
Når disse input er indarbejdet, vil der komme en ny høring i 2020 og endelig
linjeføring forventes offentliggjort medio 2020.
Efterfølgende kommer så afklaringen af, hvor meget der kan ydes i
kompensation/erstatning for den gene du vil blive påført. Som udgangspunkt vil
erstatningen blive beregnet efter ”Landsaftale for el- og fiberanlæg på
landbrugsjord”. Det er en aftale, der er indgået mellem Energinet og
SEGES/Landbrug & Fødevarer. Indholdet i denne aftale kan du læs på
https://www.danskenergi.dk/udgivelser/landsaftale-el-fiberanlaeg-palandbrugsjord-2019
Vi vurderer dog, at mange af vores medlemmer ikke finder den udmålte
erstatning, der tilbydes fra Energinet.dk, tilfredsstillende. Herefter kan sagen
indbringes for voldgift, og dersom man ikke finder deres afgørelse
tilfredsstillende, kan afgørelsen ankes til en taksationskommission. Er man
fortsat ikke tilfreds, kan denne afgørelse ankes til Landsretten.
Sagens behandling ved voldgift og taksationskommission foregår uden
omkostninger for lodsejeren. Bliver sagen bragt for Landsretten, er det den, der
taber sagen, der kommer til at bære alle omkostninger.
Omkostninger til sagkyndig bistand vil i alle tilfælde være en omkostning for den
enkelte lodsejer.
Vi vil i Landboforening følge processen nøje og gøre vores yderste til, at de tab og gener vores medlemmer
bliver påført kompenseres på retfærdig vis.
Vi vil her i efteråret, indbyde de af vores medlemmer, som bliver berørt, til møde, hvor vi sammen søger
at lave en plan for arbejdet, der skal sikre, at alle får en fair behandling.
Har du behov for hjælp til indsendelse af bemærkninger til den foreslåede linjeføring, vil jeg foreslå, at du
kontakter Erik Jensen, Tellus. Erik har kontor hos SAGRO i Herning/Holstebro.
Mange går givet med overvejelser om, kan/skal jeg sælge, hvad får jeg i kompensation osv. –
erstatningsspørgsmål vil først komme til forhandling i efteråret 2020

Sven Agergaard

