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Mange besøgende på vores Landsskue
Landsskuet havde trods en torsdag med regn og rusk godt 51.000
besøgende. Mange af de besøgende var medlemmer i Herning Ikast
Landboforening og kunder i SAGRO. Som tidligere havde vi en fælles
stand hvor temaet for SAGRO var ”Dine målsætninger for dit

landbrug”. Arbejdssikkerhed, markvanding, multifunktionel
jordfordeling, pensionsordninger var nogle af de politiske
områder vi som forening havde valgt at fokusere på. Det er
en god oplevelse at være på standen og opleve de mange
tilfredse kunder og medlemmer.
For dem der havde tid og lyst, var forplejningen i år tarteletter og ”Voksenmælk”. I løbet af de tre
dage blev der spist ikke mindre end 3.400 tarteletter. Hvorfor var det så lige, der blev serveret
tarteletter – jo, vi oplever desværre, at for mange ”Tar det let” når det drejer sig om
arbejdssikkerhed.
Vidste du for øvrigt at Landsskuet drives af en forening, som Herning Ikast Landboforening står bag,
så vi kan godt kalde det vores ”lokale dyrskue”
Træer langs vandløb
Herning Ikast Landboforening har hen over året flere møder
med teknik – og miljøudvalgene i Herning og Ikast Brande
kommuner. Ved vores sidste møde med Herning Kommune
drøftede vi bl.a. vandløbs vedligehold med fokus på træer og
buske langs vandløbene. Generelt er der et ønske om træer og
buske langs vandløbene. Inden beskæring tag kontakt til
kommunen og lav en aftale om, hvem der gør hvad og hvornår.
Vil du vide mere, kan du også følge dette link
https://natur.herning.dk/vores-vandloeb/arbejde-i-og-omkringvandloebb
Markvanding – husk registrering
Vi oplever for tiden, at nogle kommuner er rundt og kontrollere markvandingsboringer. Jeg vil derfor
godt opfordre til, at du sikrer, at målerudstyr og boringens tilstand opfylder kravene der er givet i
forbindelse med tilladelserne. Husk at søge om ekstra vand, hvis du har brugt din kvote.
Snak over kaffe skaber forståelse
Torsdag den 13. juni havde Dannie Feldbak i Bording inviteret 17
medlemmer til formiddagskaffe. Denne formiddag havde vi en
god snak med borgmester Ib Lauridsen om markvanding,
placering af vindmøller og reguleringer i det åbne land. En super
formiddag, hvor vi fik indblik i kommunens arbejdsform, men jeg
er også sikker på at borgmesteren fik noget med hjem. Har du
forslag til kaffebordsmøde med en interessant gæst – giv os et
praj og vi klarer det praktiske

Bestyrelsens indsatsområder i 2019 – 2020
Som bestyrelse, er det vores opgave hele tiden at have fokus på de opgaver, som du/I som vore
medlemmer kan og skal forvente, der bliver handlet på. Mange af de resultater vi skaber, ofte sammen
med Landbrug og Fødevarer, er ikke altid lige synlige – oftest fordi, har vi haft en sejr, ja så vil der også
være en taber. Nogle af disse sejre vi har, ”reklamerer” vi derfor ikke altid med, som I måske synes, vi
burde.
For at sikre fokus på strategiske områder har vi i bestyrelsen haft en hel dag, hvor vi har truffet beslutning
om disse områder. Nedenstående har jeg kort anført de områder, hvor vi vil have speciel fokus













Synlighed
o Vi vil være mere proaktive for at skabe opmærksomhed omkring landbrugets synspunker
Medlemsaktiviteter
o Vi vil fortsætte med at og udvikle vores medlemsaktiviteter i form af faglige, politiske og sociale
arrangementer
”Retten til at udnytte mulighederne” – sikrer, at vores rettigheder ikke bliver rendt over ende
o I en tid, hvor myndighederne udpeger områder, der begrænser vores produktionsmuligheder, vil vi
dels afprøve deres rettigheder hertil og sikre medlemmerne retfærdige erstatninger ved
rådighedsindskrænkninger, de måtte blive påført
BNBO – Borings Nære Beskyttelses Områder
o Forhandle med kommunerne og vandværkerne, så de lodsejere, der bliver pålagt indskrænkninger får
en retfærdig erstatning for alle de arealer indskrænkningerne påvirker
Multifunktionel Jordfordeling
o Vi vil være facilitator og landbrugets talerør i arbejdet omring multifunktionel jordfordeling
Markvanding
o Vi vil arbejde med at sikre alle, der har behov for markvand, tildeles tilstrækkelige mængder
Medlemshvervning
o For fortsat at sikre optimal politisk interessevaretagelse er det nødvendigt, at alle jordbrugere – store
som små er medlem af vores forening, derfor vil fortsætte med aktiviteter, der sikrer, at alle
jordbrugere også tegner et medlemskab af foreningen og dermed også L & F
Udfordringen HIL– SAGRO
o Vi har fortsat mange, der ikke kan ”kende forskel på” Herning Ikast Landboforening og SAGRO – vi skal
være bedre til at fortælle hvem der tager sig af hvad, så vi ikke længere hører - jeg er medlem af
SAGRO – nej du er kunde i SAGRO og medlem i Herning Ikast Landboforening.
Arbejdskraft/rekruttering til landbruget
o For at sikre en fortsat udvikling af vores erhverv iværksættes initiativer der skal være med til at få
unge til at søge vores erhverv og landbrugsuddannelsen

Torvedag i Ikast den 10. august
Når ”Vores Ikast” lørdag den 10. august fra kl. 10.00 – 14.00 afholder Lokalt
Fødevaremarked på Torvet i Ikast, er landbruget og Herning Ikast
Landboforening naturligvis at finde med mange aktiviteter.
For børnene vil der være mulighed for at lege i korncontainer, fodre kalve,
male mel til brødbagning, presse halmballer og mange andre aktiviteter. Der
bliver naturligvis også mulighed for at stige til vejrs i en af de store traktorer,
der vil være udstillet på pladsen. Små pedaltraktorer vil også være på hele
pladsen, her vil der være mulighed for at erhverve sig et traktorkørekort.
En af de helt store publikumsmagneter er, når der midt på formiddagen bliver
kåret den uofficielle håndmalkemester 2019. Ved sidste års konkurrence var
der tæt løb mellem Simon Vanggaard og Ib Lauridsen – vi vil naturligvis se efter
om færdighederne er blevet forbedret siden sidste år.
Vores beslutning om at være på pladsen er naturligvis ud fra et ønske om, at give flere et indblik i de ting vi
har fokus på i vores erhverv.

Til at bemande og fortælle, vil der være bestyrelsesmedlemmer fra landboforening og Seniorlandmændene
fra Ikast Bording. Har du/I tid og lyst ses vi på Torvet.
Aulum Dyrskue den 10. august
Når en gruppe af ildsjæle omkring Aulum igen i år laver dyrskue, vil Herning
Ikast Landboforening være at finde med en mindre stand, som vi har sammen
med SAGRO og Familielandbruget. Her vil vi traditionen tro servere lidt af
landbrugets produkter og være klar til en snak om det, der rører sig i vores
erhverv.
Dejlig, men lidt våd sommeraften på Fonagergård
Fredag aften var godt 60 medlemmer samlet på Fonagergård/Sørvad
Fodboldgolf. Efter planen skulle vi starte med at gå banen med de 18
huller. De fleste kom fint fra start, men det blev en aften, hvor det ikke var
nødvendigt at flytte vandingsmaskinen, da der ”oppefra blev vandet et
stort stykke”
Grillene blev tændt, Master Chef Jørgen Krøjgård og sekretæren grillede bøffer og frankfurter det bedste
de havde lært. Eva Madsen, Fonagergård fortalte om stedet og der blev tid til at synge mange dejlige
sange.
Med ønsket om en god høst
Sven Agergaard

