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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  Marts 2014

DEBATAFTEN MELLEM LANDBRUGET OG NATURFREDNINGSFORENINGEN.
Kan vi både øge landbrugsproduktionen og samtidig øge naturen?
DN Struer og DN Holstebro har i samarbejde med Holstebro Struer Landboforening arrangeret en spændende debataften med 
udgangspunkt i Natur- og Landbrugskommissionens rapport. Det lyder umiddelbart lidt tørt, men det bliver aftenen på ingen måder.
Rapporten fylder snart 1 år og hvad nu? Vi har fået 2 kompetente personer til byen, som hver skal komme med et oplæg. Det er 
landbrugsfaglig medarbejder Thyge Nygård fra DN og miljøchef Hans Thyssen fra Videnscenter for landbruget. De vil komme med 
hver deres bud på, hvorledes vi kan nå målene fra rapporten. Men der vil måske også vise sig nogle områder, hvor der ikke er helt 
fælles fodslag.
Efter kaffen er der lagt op til spørgsmål og debat fra salen. Til at styre aftenen har vi fået den kommende chefredaktør for Dagbladet 
Peter Kjeldbjerg. Så det er i gode hænder.
Tidspunkt: Onsdag den 26. marts kl. 19.30
Sted: Nupark 47, 7500 Holstebro. Indgang ved Heden og Fjorden.'
Kom og deltag i en spændende og lærerig debat.
Alle er meget velkomne – også ikke medlemmer. Så tag naboen med.
Vi glæder os til at se Jer.
Se også www.dn.dk/holstebro  Nærmere oplysninger ved Ole Primdahl tlf. 42 73 97 48
Se artikel fra Holstebro Onsdag
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http://dinby.dk/holstebro-onsdag/debat-om-natur-og-landbrugsrapport
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=284
http://www.naturoglandbrug.dk/visningsside.aspx?ID=50100&Action=1&NewsId=8056&M=NewsV2&PID=442965#.Uya1b_l5PUe
http://dn.dk/Default.aspx?ID=40789&Purge=True


Pga. konfirmationer har DN Holstebro valgt at arrangerer affaldsindsamlingen i Vinderup området lidt før landsindsamlingen. Kom 
og vær med til at få ryddet op i vores natur og grøftekanter og samtidig have en hyggelig og sjov dag. Du vil ikke fortryde det.
Efter indsamlingen er DN Holstebro vært ved kaffe/the og hjemmebag.
Mødested: P-pladsen ved Ådalsstien ved Flyndersø kl. 13-16. Drej fra på vejen mellem Sevel og Mogenstrup.
Nærmere oplysninger ved Karen Margrethe Nielsen tlf. 20 18 84 54

 
Forbyd sprøjtegift, hvor vi indvinder drikkevand
I Danmark er det forbudt at bruge sprøjtegift i et område på 25 meter omkring drikkevandsboringer, 
men det er langtfra nok. Beregninger viser, at beskyttelsesområdet de fleste steder skal være langt 
større, hvis vi skal beskytte drikkevandet.
Beregningerne er kun omsat til anbefalinger, som det er frivilligt at følge. DN kræver, at 
anbefalingerne om udvidet forbud mod sprøjtegift bliver ophøjet til lov.
Skriv under og del på www.deternogetlort.dk, hvis du er enig, eller SMS ”ENIG + dit navn” til 
1919

 
 

> Afmeld nyhedsbrevet     her    > Følg DN på Facebook    

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439
http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=31301
http://www.deternogetlort.dk/

