
 TIRSDAG 24. MAJ 2016  /  LOKALAVISEN LEMVIG  /  19

SØNDAG DEN 5. JUNI KL. 9.30 - 16.00

LØRDAG DEN 4. JUNI KL. 10.00 - 17.00

Klovdag
Hovdag

Arr.: Lemvigegnens Landboforening og Lemvig Flyveklub

www.lemvig.com

Billetpris:

25 kr.LEMVIG
MARKED
DYRSKUE
MARKEMARKEMARKE
DYRSKUDYRSKU

&

Masser af dyr,

maskiner,

faglige udstillinger,

arbejdende stande,

biludstilling,

kræmmermarked, flyvning,

foreningsaktiviteter m.m.

Vi har tilbehøret til:
Haven

Hesten og rytteren
Dine kæle-og hobbydyr

Den professionelle landmand

Vi har foderet til
Hesten

Dine kæledyr (hund, kat fugl og gnaver)
Koen og kalven

Geden, fåret og hønsene

adding value

to the green world

Derudover vil der
være aktiviteter rundt

på pladsen hver time eller
nonstop.

Ret til ændringer i programmet
forbeholdes – se opdateret

program på
www.lemvig.com

VIND 5000,-
Japansk quiz

FOR HELE FAMILIEN

HVEM ER BEDST TIL:
at kaste længst med en støvle,

at sjippe, knytte et knob

Vælg din
vinder

Se det
store program

for Lemvig
Marked & Dyrskue

i næste uge eller på
www.lemvig.com

Oplevelser
for hele
familien
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AF ALLAN DAMGAARD
damm@bergske.dk

KVÆG: Det er meget svære 

tider i øjeblikket for landets 
mælkeproducenter, så derfor 
kommer Lemvig Marked og 
Dyrskue som et kærkomment 

afbræk for Hygum-landmand 
Arne Jeppesen og sønnen Kim 
Jeppesen.

Så kan tankerne for en 

stund ledes hen på avlsarbej-
det og det sociale samvær med 
landmandskollegerne, og den 
manglende indtjening kan - om 
ikke andet så for en kortere 
bemærkning - parkeres langt 
væk fra tankernes holdeplads.

»Vi er som regel med på 
Lemvig Marked og Dyrskue 
med to eller tre køer. I år har 
vi meldt fire til, så det bliver 
selvfølgelig spændende at se, 
hvordan det går,« siger Arne 
Jeppesen, der driver Vester 
Påkær med 150 sortbrogede 
malkekøer af  racen Dansk 
Holstein.

Det er den race, hvor beteg-
nelsen SDM var meget brugt 
tidligere.

Han finder det vigtigt at bak-
ke op om Lemvig Marked og 
Dyrskue og vel at mærke en 
opbakning, der betyder, at man 
udstiller sine egne dyr.

»Jeg synes, at Lemvig Mar-
ked og Dyrskue er en vigtig be-
givenhed på Lemvigegnen, og 
når det er et dyrskue, så skal 

vi landmænd vise vores bedste 
dyr frem. Der er rigtig mange, 
der kommer for at se dyrene, 
og det giver også anledning til 
snak mellem land og by,« siger 
Arne Jeppesen.

Stort forarbejde
Et eller andet sted havde det 
selvfølgelig været nemmere for 
Arne og Kim Jeppesen at lade 
være med at udstille. 

Der ligger nemlig et stort 
stykke arbejde i det. Dels skal 
de pågældende fire køer træ-
nes i at gå ordentligt, så de kan 
vise sig frem fra deres pæneste 
side. Desuden skal de vaskes og 
pudses tidligt om morgenen, så 
de er klar til bedømmelsen. Og 
de skal ikke mindst malkes på 
det rigtige tidspunkt, så yve-
ret tager sig perfekt ud til be-
dømmelsen - hvilket sandsyn-

Kærkomment afbræk 
i en svær tid
Hygum-landmand Arne Jeppesen og sønnen Kim Jeppesen udstiller 
ire køer på Lemvig Marked og Dyrskue. Selv om det er svære 
tider i øjeblikket for mælkeproducenterne, så vil Kim Jeppesen 
gerne overtage fødegården Vester Påkær på et tidspunkt.

Oplevelser
for hele
familien

LEMVIG
MARKED
DYRSKUE

&
LØRDAG D. 4. JUNI KL. 10.00 - 17.00

SØNDAG D. 5. JUNI KL. 9.30 - 16.00

LEMVIG FLYVEPLADS, ROM

Service på vindmøller i hele Danmark

• ISO-certiiceret serviceudbyder
• Serviceaftaler og overvågning
• Kvalitetsreservedele
• Hovedkomponenter
•Vinger – inspektion og reparation
• Opkøb/renovering/salg af vindmøller

PAPIRISOLERING - ISOLERING MED MINERALULD

ISOLERING MED FLAMINGO - TERMOGRAFI

GUDUM TØMRER - ENERGI TLF.: 20 49 23 93 - WWW.GUDUMTOEMRER.DK

PAPIRISOLERING

ISOLERING med MINERALULD

ISOLERING med FLAMINGO

TERMOGRAFI

Sådan ser det ud med
Batts

Papirulden slutter tæt om alle rør,
spær mv. hvilket betyder optimal i

Sådan ser det ud med
Papiruld…

Sådan ser det ud med
Batts…

Dette kan give dig flg:

• Øget salgsværdi af din bolig

• Lavere varmeregning

• Sundere indeklima

• Bedre komfort uden træk og kulde

• Tidssvarende og arkitektoniske
korrekte løsninger

• Klimavenlig bolig Papirulden slutter tæt om alle
rør, spær mv. hvilket betyder
optimal isoleringsevne.

Batts kan ikke slutte tæt og
der opstår utætheder og
kuldebroer.

Gratis tilbud og opmåling
• Vi arbejder med certificerede

isolatører.

• Vores isolatører er ikke bundet til et
bestemt materiale

• Vi besigtiger altid opgaven og rådgiv-
er i forhold til det enkelte projekt.

• Vi opnår en bedre isoleringseffekt
med innovativ indblæsningsteknologi.

• Vi har fokus på kvalitet, både i vores
valg af materiale og i udførelsen.

Kom og få
en uforpligtendesnak med os på LemvigMarked- & dyrskuelørdag 4/6 &
søndag 5/6

Vi udfører energi-

eftersyn og

energirenovering.
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ligvis vil sige malkning midt 
om natten.

»Ja, det bliver ikke til så me-
get søvn det døgn, vi deltager 
på dyrskuet,« siger Arne Jep-
pesen.

Et dyrskue handler om avls-
arbejde, men Arne og Kim Jep-
pesen bruger ikke bedømmel-
sen til at afgøre, hvilke dyr der 
skal satses på i fremtiden.

»Nej, det ved vi på for-

hånd,« siger Arne Jeppesen.

Hyggelig konkurrence
Til gengæld kan der nemt gå 
sport i den i forhold til de an-
dre landmænd, der udstiller.

»Vi vil jo alle gerne ha-
ve den bedste ko. Så kon-
kurrence-delen betyder en 
del. Men det er selvfølgelig 
kun hygge og sjov, og så har 
vi noget at drille hinanden 

med,« siger Arne Jeppesen.
Som f.eks. for to år siden 

hvor Kristian Sloth havde den 
bedste ko - han vandt med et 
mulehår foran Arne Jeppesen.

»Der var flere, der mente, at 
det var vores ko, der burde ha-
ve stået forrest og dermed væ-
ret den bedste. Så måtte vi jo 
have det afgjort ved Landssku-
et, hvor begge køer var med, 
og her opnåede vi heldigvis en 
bedre placering end Kristian 
Slot,« siger Arne Jeppesen og 
griner.

Kim Jeppesen er den yngste 
af  Eva og Arne Jeppesens fem 
børn, og han har som den ene-

ste arvet interessen for land-
brug. 21-årige Kim arbejde i 
øjeblikket på en gård ved Lin-
de med 280 køer.

Det afskrækker ikke
Selv om mælkeproducenterne 
langt fra tjener penge i øjeblik-
ket, så afskrækker det ikke 
Kim Jeppesen for at gå ind i 
erhvervet.

»Jeg har lyst til at være selv-
stændig landmand, og jeg vil 
gerne overtage fødegården på 
et tidspunkt. Det vil så kræve, 
at der bliver bygget en ny stald 
til flere køer, og at der bliver 
mere jord til gården,« siger 
Kim Jeppesen, der tiltrækkes 
af  det frie erhverv, hvor man 
i høj grad selv tilretterlægger 
sin hverdag.

Arne Jeppesen har haft Ve-
ster Påkær i 37 år, og de økono-
miske forhold har aldrig været 
dårligere end nu.

Overproduktion af mælk
»Vi får lidt under to kroner 
pr. kilo mælk. Afregningspri-

sen skal i hvert fald være 50-
60 øre højere, inden der bliver 
økonomi i det igen. Der er en 
overproduktion af  mælk i 
Europa, og Arla forventer, at 
prisen falder yderligere, inden 
det begynder at vende. Der er 
nogle mælkeproducenter, der 
skal stoppe - enten frivilligt el-

ler via tvang - før prisen igen 
stiger. Det er desværre vilkå-
rene,« siger Arne Jeppesen.

Siden mælkekvoterne blev 
givet fri, er produktionen vok-
set i Europa, og samtidig af-
tager Rusland og Kina ikke 
den samme mængde mejeri-
produkter som tidligere.

 ■  Der er fremgang i antallet af udstillede dyr ved Lemvig 
Marked og Dyrskue i forhold til sidste år. Der udstilles i 
2016 følgende antal dyr med 2015-tallene i parentes:

 ■ Malkekvæg: 84 (75)

 ■ Kødkvæg: 8 (8)

 ■ Får: 12 (12)

 ■ Avlsheste: 36 (18)

 ■ Fritidsheste: 35 (27)

 ■ Børnedyrskue: 45 (48) 
.

Fakta

UDSTILLEDE DYR 

3516 gjorde en god igur i 
2014 ved både Lemvig Marked 
og Dyrskue samt Landsskuet, 
og nu skal den fem-årige 
ko af racen Dansk Holstein 
igen forsvare Vester Påkærs 
ære ved Lemvig Marked og 
Dyrskue. Arne og Kim Jeppesen 
glæder sig til begivenheden. 
Foto: Allan Damgaard.
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Se mere på: www.frtraktor.dk

FLEMMING REFSGAARD's
Traktorservice A/S
Damgårdvej 10 - Balling
7860 Spøttrup • Tlf. 97 56 45 44

Vilhelmsborgvej 45 B - Linde
7600 Struer • Tlf. 97 48 72 00

Mød os på Lemvig
marked- og dyrskue

- din sikkerhed for effektiv jordbehandling

Bøvling •Tlf. 9788 5059
www.brorup-maskinstation.dk • Medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening

BRØRUP
MASKINSTATION ApS
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AF ALLAN DAMGAARD
damm@bergske.dk

MARKED: Det har vist sig at 
være en særdeles god idé, 
som Lemvigegnens Landbo-
forening og Lemvig Flyveklub 
fik tilbage i 1999/2000: »Vi slår 
vores to store arrangementer 
sammen til ét og kalder det 
Lemvig Marked og Dyrskue.

Lemvig Marked og Dyrskue 
fandt første gang sted i 2000. 
Stedet har altid været Lemvig 
Flyveplads. De første år lå be-
søgstallet i omegnen af  10.000. 
De seneste år har tallet svinget 
omkring de 12.000, og dermed 
er det årets største arrange-
ment på Lemvigegnen.

Lemvig Marked og Dyr-
skue afvikles således for 17. 
gang i år.

»Der sker ikke de store æn-
dringer fra år til år. Man skal 
passe på med at ændre for me-
get på en succes,« siger direk-
tør Henrik Damgren fra Lem-
vigegnens Landbforening.

Genkendelsens glæde
»Der er altid små justeringer 
i forhold til året før. Fornyel-
serne udgør måske 10 procent, 

mens de resterende 90 procent 
ligger inde under det, man kan 
betegne som genkendelsens 
glæde,« siger Finn Gade, der 

er flyveklubbens primus motor 
i det store arrangement.

Flyveklubbens eget arran-
gement hed Oplevelser for Alle 

Alsidigheden er stor
Lemvig Marked og Dyrskue inder sted i weekenden  
den 4. og 5. juni, og der vil som sædvanlig være oplevelser for 
alle ved årets største arrangement på Lemvigegnen.

Arrangørerne satser på, at der er oplevelser for alle - de gamle biler 
plejer at tiltrække en del opmærksomhed. Arkivfoto.

Sund fornuft

på Lemvig Marked
og Dyrskue

Lemvig afdeling
Østergade 16
7620 Lemvig
Tlf. 82 22 97 83

www.sparv.dk

Vi glæder os til vi mødes

KOMOMMØD
Tante Andante og
Fætter Fandango
på vores stand hele

lørdag, og se showet
kl. 10.30 - 11.15.

Mød os på Lemvigmarked & dyrskue

DØGNVAGT

• ISO 9001 Certificering
Din sikkerhed for optimal kvalitet

www.dpsnordvest.dk

Odinsvej 21 . Sjørring . 7700 Thisted . e-mail: odinsvej21@mail.dk
Mads Bjerresvej 5, 7500 Holstebro

Tlf. 96 18 14 41
Mobil 40 13 30 89

Salg og
service til
private og
erhverv

Fælledvej 23, Struer

Kom ind på vores stand og få en snak og gør en god handel.

Vi udstiller igen i år
en bred vifte af

landbrugsmaskiner
samt maskiner til

have og park

Kom og
mød os på
Lemvig

marked og
dyrskue

Oplevelser
for hele
familien

LEMVIG
MARKED
DYRSKUE

&
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SØNDAG D. 5. JUNI KL. 9.30 - 16.00

LEMVIG FLYVEPLADS, ROM
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og var hovedsageligt et flyve-
show, mens landboforeningens 
traditionsrige dyrskue de se-
neste år varede én dag og fore-

gik på Lemvig Stadion, hvor 
stadioninspektøren selvfølge-
lig var en smule misfornøjet 
over de spor, som mennesker, 
maskiner og dyr efterlod på 
fodboldbanerne.

»Vi gør meget ud af, at der 
skal være oplevelser for alle 
aldre til Lemvig Marked og 
Dyrskue. Alsidigheden er stor 
- det er vigtigt for os. Samtidig 
er Lemvig Marked og Dyrskue 
også blevet et samlingssted i 
den weekend. Det er her, man 

mødes med venner og bekend-
te og falder i snak. Det er også 
en vigtig funktion for arrange-
mentet,« siger Finn Gade.

120 udstillere

Stort set alle stande er lejet 
ud, og hvis man tæller for-
eningerne med i regnestyk-
ket, så er der cirka 120 ud-
stillere på flyvepladsens sto-
re græsareal.

Arrangørerne krydser  
fingre for godt vejr - som al-

le arrangørere af  en udendørs 
begivenhed selvfølgelig gør.

»Hvis vejret er dårligt, så 
når vi måske nok op i nær-
heden af  de 12.000 besøgen-
de, men til gengæld bliver 
de ikke så længe på pladsen, 
hvilket er ærgerligt, når der 
er gjort så store forberedel-

ser,« siger Henrik Damgren.
Der er naturligvis mange 

lokale blandt gæsterne, men 
der kommer også besøgende 
længere væk fra.

»De besøgende kommer in-
den for en times kørselsaf-
stand. Det er heldigvis en be-
givenhed, som folk gerne vil 

køre et stykke vej efter,« siger 
Finn Gade.

Henrik Damgren glæder 
sig over, at det også er gæl-
dende med hensyn til at ud-
stille dyr. De lokale landmænd 
er i overtal, men der deltager 
også mange landmænd uden 
for Lemvig Kommune.

Lemvig Marked og Dyrskue fi nder i år sted for 17. 
gang på fl yvepladsen syd for Lemvig. Besøgstallet 
ligger normalt omkring 12.000. Arkivfoto.

Alsidigheden er stor
Lemvig Marked og Dyrskue fi nder sted i weekenden 
den 4. og 5. juni, og der vil som sædvanlig være oplevelser for 
alle ved årets største arrangement på Lemvigegnen.

Arrangørerne satser på, at der er oplevelser for alle - de gamle biler 
plejer at tiltrække en del opmærksomhed. Arkivfoto.

Vores kloakmestre
vejleder om:

Nedsivningsanlæg
Tilslutning til offentlig kloak
Separering af regnvand

Tv-inspektion
Udbedring af forsikringsskader

Certiiceret rottespærre

Thingstrup Maskinstations
medarbejdere vejleder gerne om:

Grovfoder håndtering
Pasningsaftaler

Sprøjtning – indberetning af kemikalier
til myndigheder
Nedrivning

Støbearbejde.

Vore loakmestre

Nedsivning nlæg
Tilslutnin il ffentlig loa

Kom og få

en snak
med os

på Lem
vig Mar

ked-

og dyrs
kue

 
 

 

 

edc.dkKom godt videre!

Videbæk
Ejendomsmægler, Valuar MDE

Bredgade 39 . 6920 Videbæk . 692@edc.dk . 97 17 12 99 KOM GODT VIDERE

Specialister i salg af landbrug og lystejendomme

Videbæk Ejendomskontor a/s
Selvstændige ejendomsmæglere. Valuarer. MDE

TIL SALG

F

97171299

SVIN/PLANTEAVL

TRANSVEJ 75A MFL., LEMVIG
Sag 69204289 Ialt 382 ha jord, he-
raf 355 ha agerjord.
"Herpinggaard" flot moderniseret
stuehus med herskabspræg.
Ejendommene kan købes samlet
eller salg kan opdeles.

TIL SALG

97171299

SOGÅRD

FABJERGVEJ 141 MFL. LEMVIG
Sag 69203842 Svineproduktion
med høj effektivitet fra 1120 søer.
Den samlede jordtilliggende til
ejendommene er 385 ha, heraf er
der 359 ha som er dyrkbart ager-
jord. Der produceres 8-10.000
slagtesvin om året, resten sælges
som 30 kg.

TIL SALG

D

97171299

HERREGAARD

RAMMEGÅRDVEJ 26, LEMVIG
Sag 69203838 "Rammegaard" Hi-
storisk ejendom fra 1400 tallet Ho-
vedbygning - moderniseret 380
hektar lerjord Egen maskinpark
Svineproduktion 1.200 årssøer
Sælges i fuld drift

2016 er startet godt !

Interessen for og salg af landbrug og lystejendomme er fra starten
af 2016 forløbet rigtig godt - skal vi også sælge din ejendom.

Oplevelser
for hele
familien

LEMVIG
MARKED
DYRSKUE

&
LØRDAG D. 4. JUNI KL. 10.00 - 17.00

SØNDAG D. 5. JUNI KL. 9.30 - 16.00
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Den gamle grå Massey Ferguson er en klassiker 
blandt veterantraktorer, og den vil sikkert også være 
repræsenteret i det optog, der kører igennem Lemvig 
by fredag den 3. juni om eftermiddagen. Arkivfoto. 

VETERANTRAKTORER: De er 
skinnende flotte og tiltræk-
ker altid en hel del opmærk-
somhed.

Der er tale om veterantrak-
torer, og de kommer i år til at 
spille en større rolle end nor-
malt til Lemvig Marked og 
Dyrskue. Eller måske mere 
præcis: En større rolle som op-
takt til den store begivenhed på 
flyvepladsen syd for Lemvig.

De gamle, flotte traktorer 
skal nemlig gøre lidt reklame 
for Lemvig Marked og Dyr-
skue ved at køre igennem Lem-

vig by fredag den 3. juni om 
eftermiddagen.

Arrangørerne har fået til-
sagn fra 10 ældre landmænd, 
der møder op med deres ve-
terantraktorer, som de natur-
ligvis er stolte af.

Landmændene og deres 
traktorer mødes kl. 13.30 på 
landboforeningen på Indu-
strivej. Når der er kommet 
samling på tropperne, går det 
kl. 14 via Gl. Sønderbjerg ned 
i byen, hvor »nostalgi-maski-
nerne« svinger ind i gågaden 
i Østergade. 

Traktorerne parkeres i et 
sildebensmønster mellem Kal-
lesøe og Sparekassen Vendsys-
sel. Her er Sparekassen Vend-
syssel vært for kaffe og kage, 
og tilskuerne kan få udleve-
ret flyers med facts om trak-
torerne.

Traktorerne holder en halv 
times tid i den ende af  gåga-
den og derefter sætter de kurs 
mod Torvet. Der parkeres ved 
kirken, hvor der igen bliver lej-
lighed til at studere de gamle 
traktorer i en halv times tid.

Kl. 15.30 er der afgang fra 

kirken. Der køres ad gågaden 
Vestergade til Vesterbjerg, og 
via Storegade går det retur til 
landboforeningen.

Senere fredag eftermiddag 
kører traktorerne ud på fly-
vepladsen, så de bliver en del 
af  weekendens marked og dyr-
skue.

»Foruden traktorerne vil 
der også være udstillet gamle 
maskiner på flyvepladsen,« si-
ger direktør Henrik Damgren 
fra Lemvigegnens Landbofor-
ening, der sammen med Lem-
vig Flyveklub står bag det sto-
re arrangement.

 

Veteraner indtager by og flyveplads

VESTJYSK

I C Chr. Allé 5, 6950 Ringkøbing • Tlf. 96 80 19 99
www.vikarservice.nu

Vi glæder os til at
høre nærmere fra dig

Skal vi gøre din hverdag lettere?hverdag

Vi tilbyder: • Rengøring i private hjem - også hovedrengøring

• Havearbejde - samt vedligeholdelse

• Erhvervsrengøring

Vi påtager os mange andre opgaver – forhør nærmere...

Vi er godkendt under fritvalgsordningen i Lemvig

og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

HUSK: Der gives fradrag på selvangivelsen

for opgaver udført i private hjem.

Få en snak om HVORDAN på dyrskuet!

4.-5.
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AL

NYHED

Danmarks
mest energieffektive

luft/vand 
varmepumpe*

Nul bøvl
ogballade

Tangsøgade 55 ● 7650 Bøvlingbjerg
www.vestjysk-smede.dk

tlf. 97885080

Bestil et serviceeftersyn inden juni og få 25 % rabat
på vejledende udsalgspris ved eventuelt udskiftede dele.

Bosch 
Jordvarmepumpe
Præcis den varme 
dit hus behøver. 
Hverken mere
eller mindre. Du 
får den nyeste 
teknologi og den
største besparelse. 
Den har A+++ 
en SCOP værdi 
på 5,32.

Bosch 
Luft/vand
varmepumpe
Energieffektiv 
varmepumpe-
teknologi, som
sænker din
varmeregning.

Bosch varmepuper - et trygt valg for fremtiden

Mød os på Lemvig 
marked og dyrskue!

Erhverv og Landbrug under ét tag.

BESØG VORES STAND

Salg til professionelle
og private.

Professionel rådgivning.
Eget værksted;

reparation, hydraulik
og specialopgaver.

Salg til industri og
landbrug; pumper,
mixere, separation.

Rådgivning og
kundetilpassede

løsninger.

www.hm-pumpen.dk eller www.hm-specialbutikken.dk .

Oplevelser
for hele
familien

LEMVIG
MARKED
DYRSKUE

&
LØRDAG D. 4. JUNI KL. 10.00 - 17.00

SØNDAG D. 5. JUNI KL. 9.30 - 16.00

LEMVIG FLYVEPLADS, ROM
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KONKURRENCE: Lemvig Marked 
og Dyrskue byder hvert år på 
en konkurrence med mulighed 
for at vinde en kontant gevinst.

Sidste år var det en såkaldt 
japansk quiz, og den er ligele-
des på programmet i år. Det 
foregår lørdag den 4. juni kl. 
15.30 i den store ring.

»Alle gæster kan deltage, 

men sidste år var det kun et 
begrænset antal af  de mange 
gæster på pladsen, der havde 
lyst til at være med. Og det 
er lidt ærgerligt. Det er sjove-
re, hvis der er rigtig mange 
med,« siger Henrik Damgren, 
der er direktør for Lemvigeg-
nens Landboforening.

Deltagerne i den japanske 

quiz skal ikke selv være aktive 
i de forskellige konkurrencer, 
der er en del af  quizzen.

»Så der er ikke noget at fryg-
te. Man bliver ikke »udstillet« 
eller skal foretage sig noget 
foran en stor forsamling. Jeg 
tror, det var det, at mange af  
gæsterne frygtede sidste år og 
derfor undlod at deltage i quiz-

zen og blot kiggede på,« siger 
Henrik Damgren.

I den japanske quiz er der 
forskellige konkurrencer, hvor 
to på forhånd udpegede perso-
ner dyster mod hinanden. De 
forhåbentlig mange deltagere 
skal så gætte på vinderen af  
konkurrencen. Hvis man tror 
på den ene, skal man stille sig 
i den ene halvdel af  den store 
ring. Og hvis man tror på den 
anden, skal man stille sig i den 
anden halvdel.

Hvis man gætter forkert, er 
man ude af  konkurrencen.

»På den måde fortsætte 
quizzen, indtil der står én 
person tilbage, og vedkom-
mende har så vundet præmi-
en på 5000 kroner,« siger Hen-
rik Damgren.

Sidste år var det en ung fyr, 
der snuppede den kontante ge-
vinst.

De forskellige konkurren-
cer kan f.eks. være at sjippe, 
skifte dæk på en cykel eller ka-
ste med en støvle. Disse lin-
jer er skrevet den 18. maj, og 
her havde Henrik Damgren 
endnu ikke helt lagt sig fast 
på hverken konkurrencer el-
ler udøvere.

»Men jeg tror, at formanden 
for landboforeningen skal ha-
ve lov til at forsøge sig med 
støvlekast igen. Det gik nem-
lig ikke alt for godt sidste år, 
og det kom bag på deltager-
ne. De fleste havde satset på, 

at Bent Graversen ville vinde, 
men han tabte til Lemvig Fly-

veklubs formand Knud Peder-
sen,« siger Henrik Damgren. 

I japansk quiz kan alle være med

Lørdag kl. 15.30 er der mulighed for at vinde 5000 kroner i den japanske quiz, hvor alle kan 
være med. Man skal blot gætte på, hvem der vinder forskellige konkurrencer. Arkivfoto.

Du sparer likviditet

Service i topklasse

HoegildApS •Tlf. 6082 1650 • info@hoegild���� •www.hoegild.com

R��� til�� f�� �� ���� tilbud!

Strøelse
•

• Såning og rensning med
Cameleon system.
•Mejetærskning med 24 fod
New Holland.
• Salg af øko. bær.
Henrik Skov 21820883
www.oster-lind.dk

Campistens.net
/shop/salg/support

Gudum Sognehus er akiv på standen med gode ideer il din næste fest

KOM IND PÅ VORES
STAND OG FÅ EN
SNAK MED OS.

VI BYDER
PÅ KAFFE OG LIDT
GODT TIL GANEN.

Bosch Car Service

Struer

Car Service

Klargøring til syn,
service, rudeskift/rep.
m.m. af alle bilmærker

uanset årgang

Tlf. 9746 5353

Bødkervej 4 - 7600 Struer

Flansmoses
VOGNMANDSFORRETNING

Dyretransport
Sand/grus
Korn/foderstoffer
Container
Kran
Truck
Flytning
Specialtransport
Salt

Møllevænget 8 · 7650 Bøvlingbjerg · 97 88 50 28

Dyretransport
Sand/grus
Korn/foderstoffer
Container
Kran
Truck
Flytning
Specialtransport
Salt

Nu også

reparation

og vedligeholdelse

af grusvej med

grusudlægger

og vejhøvl

Kontakt:Tlf.: 35 110 110

�
�
�

�
�
�
�
�

FÅ ET GODT TILBUD 
PÅ RUSTBESKYTTELSE

MØD OS PÅ LEMVIG

MARKED OG DYRSKUE

MERCASOL LEMVIG

FORDI KVALITET 

BETALER SIG
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&
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NATUR: De lokale afdelinger 
af  Danmarks Jægerforbund, 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Dansk Ornitologisk For-
ening og Danmarks Biavlerfor-
ening er gået sammen med 
LemvigegnensLandboforening 
om projetet Naturstriber,

Det er et projekt, som par-
terne efter planen sætter i 
gang i foråret 2017, men alle-
rede nu sættes der fokus på na-
turstriberne i landmændenes 
marker. Det gør der blandt an-
det på Lemvig Marked og Dyr-
skue, hvor man to steder vil 
støde på reklame for projektet: 
Hos Lemvigegnens Landbofor-
ening og hos Lemvig og Om-
egns Biavlerforening, der vil 
være at finde i fødevareteltet. 

»Vi har en tro på, at man-
ge lokale landmænd gerne vil 
bruge en stump jord til at frem-
me insekt-, fugle-  og dyrelivet, 
men ofte strander de gode hen-
sigter på, at det er for besvær-
ligt. Det skal dette projekt gø-
re op med,« siger formanden 
for den lokale biavlerforening, 
Benny Gade.

Når landmanden laver 
markplaner, skal han sammen 
med sin konsulent blot indteg-
ne, hvor han ønsker naturstri-
ber eller naturblokke på sin 
mark. Derefter behøver han 
ikke gøre mere. 

De samarbejdende organi-
sationer har en aftale med en 
maskinstation, der vil køre ud 
og tilså striberne med blom-
strende planter, der vil give liv 
til både sommerfugle, insekter, 
fugle og dyr.

Vil give et tiltrængt løft 
Projektet anbefales af  de grøn-
ne organisationer, da det vil 
give et tiltrængt løft til biodi-
versiteten i hele området samt 
medvirke til at give både land-
mændene og Lemvig Kommu-
ne et grønt image.

Landmanden betaler ma-
skinstationen for arbejdet, 
men frøene bliver sponseret. 

De lokale initiativtagere har 
blandt andet studeret et tilsva-
rende projekt i Herning Kom-
mune. Her blev der i 2015 sået 
27 kilometer naturstriber. I år 

er den midtjyske kommune op-
pe på 35 kilometer.

»Vi håber på et lige så godt 
resultat i Lemvig Kommune,« 
siger Benny Gade.

De lokale foreninger har 
søgt Lemvig Kommune om 
økonomisk støtte til projek-
tet. Et kommunalt bidrag vil 
både kunne bruges til indkøb 
af  frø og til produktion af  de 
tryksager, der skal anvendes 
for at gøre projektet kendt.

Naturstriberne skal være 
enten fire eller otte meter bre-
de. Så passer det nemlig med 
såmaskinens bredde.

Landmanden bestemmer
Det er op til landmanden selv, 
om han ønsker striber midt i 
marken eller langs skel, hegn, 
skov eller andet.

Et priseksempel i den folder, 
der fortæller om projektet, vi-
ser, at det koster landmanden 
800 kroner med 400 meter na-
turstriber fordelt på to lokali-
teter, mens prisen for 800 me-
ter fordelt på fire lokaliteter er 
1200 kroner.

Naturstriber på 
landmandens marker

Naturstriber i marken giver liv til sommerfugle, insekter, fugle og dyr. Pressebillede.

Stærke MÆRKER
på Lemvig Marked & Dyrskue

4. & 5. juni

Heldumvej 63 ● 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 03 44

www.lemvigmaskinforretning.dk

ANKER BJERRE A/S
Elkjærvej 110 ● Mejrup Kirkeby
7500 Holstebro ● Tlf. 97 42 10 10

www.ankerbjerre.dk

New Holland Amazone
UX 5200 superBredt udsnit af New Hollands traktor- og

høstmaskine-program

Tipvogn SPC 20

KUN 1 stk

Listepris 288.000 kr.

DYRSKUE TILBUD

223.500 kr.

MI - TIP Kverneland
Kvernelands professionelle plove,

skrålæggere og river m.v.

Schäffer

Mini- og teleskoplæssere til landbrug
samt redskaber og maskiner til
minkfarme.

Kuhn

EN SKRUEFORMET UNDERPLOV
•Minimalt trækkraftbehov
• Perfekt vending af jorden
• Bred furebund for store traktordæk

Husqvarna

R 213 C

21.995 kr.
incl. moms

Ferris

Professionel og
komfortabel nyhed

Ferris ZT 700 IS
græsklipper

Fra 64.900
+ moms

NY T-underplov

Heldumvej 63 – Lemvig
Tlf. 97 82 03 44

Lørdagsåbent kl. 9-12
www.lemvigmaskinforretning.dk

Industrivej 51 • 7620 Lemvig

mød os på lemvig marked & dyrskue

REDNINGS-RINGEN


