Bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling
Onsdag den 14. marts 2018 på Odder Parkhotel
v/ formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard,
Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder. Mobil 21274014, e-mail jens@gammelgaard-agro.dk
Velkommen til årets generalforsamling, hvor vi vil berette om det forgangne år. Se fremad mod
erhvervets store udfordringer og ikke mindst vil vi meget gerne høre jeres kommentarer til
bestyrelsens arbejde.
Året, der er gået, har budt på mange store opgaver for vores erhverv og landboforeningen.
Beretningen vil omhandle de vigtigste.
OH 1 Lars Løkke Rasmussen – OH 2 L&F arbejder hver eneste dag for landmanden
Vi har i år oplevet den fulde effekt af at gøde planterne optimalt, som følge af Fødevare- og
landbrugspakken. Vi har haft rekordudbytte af kerne og protein trods en våd og besværlig høst.
Et flot høstudbytte, som vi ikke har set i mange år. Resultatet viser, at vi i mange år har undergødet
vores marker med et stort økonomisk tab - til ingen nytte. Desværre er kornprisen for lav til at give
en ordentlig indtjening for planteavlerne.
Landbrugspakken har sat sit tydelige præg på kornkvaliteten. Når fodringskonsulenterne korrigerer
for aminosyresammensætningen svarer det til, at alene svineproducenterne kan nedsætte importen
af sojaprotein med 234.000 ton. Det svarer til, at der på et år kører 6.500 færre lastbiler ud fra
Aarhus og Fredericia havne. Det er godt for klimaet, handelsbalancen og ikke mindst landmandens
økonomi.
I efteråret bragte Berlinske endnu et angreb på landbrugspakken. Artiklen handlede om en analyse
købt af Danmarks Naturfredningsforening, med påstanden om, at landbrugspakken var vedtaget på
en forkert baggrund. Det er fantastisk, at en kælderforsker betalt af DN, der laver en fejlbehæftet
analyse kan komme i TV i den bedste sendetid med opbakning fra Ida Auken.
For det første var et af argumenterne i analysen en række forsøg, hvor man regnede med at 80
procent af markerne var med majs. Det er en kendt sag, at kvælstofudledningen fra majsmarker er
højere end ved en række andre afgrøder. Problemet er, at der ikke er majs på 80 procent af de
danske marker, men kun på 7 procent. Analysens resultat af hvad der udledes på landsplan
overvurderes derfor af DN og af Ida Auken, der burde være klogere.
For det andet overser analysen helt kravene til kvælstofopsamlende efterafgrøder.
For det tredje har vi ikke brugt den gødning, der blev givet lov til. Vi ønsker kun at bruge akkurat så
meget kvælstof, som planterne har brug for. Det viser også stor ansvarlighed hos vi landmænd.
Kontrasten til analysen er tal fra Aarhus Universitet der viser, efter en stigning i udledningen i 2014
og 2015 er udvaskningen i 2016 er faldet, en af målestationerne er Rævs Å - Odder Å. Tallene viser
det, vi hele tiden har sagt.
Man kan ikke se noget ud af et enkelt års målinger, man er nødt til at følge kvælstofudledningen
over en årrække. Når man gør det, kan man se, at vi er på den rigtige vej. Vi kan også konstatere, at
grundlaget for Fødevare- og Landbrugspakken naturligvis er i orden.
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Undersøgelser fra Seges forsøgsarbejde indikerer, at sammenhængen mellem kvælstoftilførsel og
udvaskning er under det niveau, der er regnet med i Fødevare- og Landbrugspakken.
OH 3 Bondegårdsreglen og 4 Kategorisering af landbrugsejendomme
Det er i år lykkes at få en nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 til 5 procent frem mod 2020 i
forbindelse med generationsskifte af familieejede virksomheder. Ændringen vil være en væsentlig
lempelse for ca. 23.000 små, mellemstore familieejede virksomheder, der i de kommende år står
over for et generationsskifte.
Det er også lykkes at bevare stuehus- og bondegårdsreglen med en lavere beskatning af stuehuse.
En regel mange nok ikke kender betydningen af, men for en gennemsnitsbedrift, ville en fjernelse af
reglen have betydet en ekstra udgift på ca. 99.000 kr. årligt. Dit kontingent til Landboforeningen og
dermed Landbrug & Fødevarer, som sikrede at reglen forblev uændret er således tjent mange gange.
Det svarer til betaling af et gennemsnitskontingent i 25 år.
Landbrug & Fødevarer har i årevis arbejdet for at få en ny husdyrregulering der giver forenkling,
fleksibilitet og fair konkurrencevilkår for de danske husdyrproducenter. Det er nu endelig med den
nye husdyrlov lykkes at få et bredt flertal i Folketinget for en række gennemgribende ændringer i
husdyrreguleringen. Det medfører blandt andet:
·
·
·

Markerne ud af miljøgodkendelsen.
Staldanlægget reguleres på baggrund af udledning, ikke på antallet af dyr.
Færre skal have en miljøgodkendelse og mere fleksibilitet til dem, der er godkendte.

De nye regler forventes at medføre en hurtigere og billigere sagsbehandlingstid samt fleksible
miljøgodkendelser. Samtidig bliver det muligt at udnytte produktivitetsfremgangen og dermed øge
indtjeningen på lige fod med andre brancher. Tak for det.
OH 5 Fremtidens kampe - OH 6 Vandområdeplaner – OH 7 - De 7 synder
Landbrug & Fødevarers kritik af det faglige grundlag bag vandplanerne blev kommunikeret som
”De 7 Synder” i LandbrugsAvisen. Den internationale evaluering af det faglige grundlag gav os
medhold i seks af de syv kritikpunkter. Panelet tog ikke stilling til det syvende punkt. En ny rapport
fra Aarhus Universitet har givet Landbrug & Fødevarer medhold i det sidste punkt. Vi ser nu frem
mod processen med at udarbejde de næste vandområdeplaner for perioden 2021-2027. De skal
selvfølgelig baseres på et solidt, fagligt grundlag.
Så fik vi endnu en dato til datotyranniet. Har landmanden en mark med MFO-græsudlæg skal den
være høstet senest den 20. august. Alt tyder på at det er en dansk særregel. Vi landmænd kan ikke
styre vejret. Der vil være år hvor afgrøden ikke er moden og år, hvor regnvejr forsinker høsten. Hvis
det er på grund af kontrol, kan enhver kontrollør jo se udlægget, selv om afgrøden ikke er høstet.
Det er ”en ommer” hr. minister.
På det seneste har vi oplevet, at DR1 en søndag aften har et indslag om, at skimmelsvampen
Aspergillus fumigatus er ved at udvikle resistens imod svampemidler i gruppen af triazoler.
Svampen findes overalt i naturen omkring os.
Indslaget satte en lavine i gang og anklagerne ruller ind over dansk landbrug. Politikere og læger
retter således et anklagende blik mod landbruget.
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Der er læger og politikere, der siger, når man bruger midlerne i så stor stil, giver det problemer;
men de ved det ikke. For der findes ikke forskning, der understøtter forventningen.
Når det er sagt, er det åbenlyst for en hver, at der selvfølgelig skal forskes på området. For er der
problemer med plankeværkernes træbeskyttelse i villakvartererne og brugen af triazoler i tekstiler,
maling, fugemasse eller andre steder – herunder landbrugets svampemidler, skal det selvfølgelig
løses, på et sikkert grundlag, i hele Europa. Lige som man skal være sikre på, at det er de relative få
midler, som benyttes i dansk landbrug, der måtte give problemer, frem for de langt flere midler,
som eksempelvis hollandske landmænd må benytte.
Det ville have klædt DR1 at nævne alle sammenhænge omkring resistens og hvor man anvender
svampemidler, men nej som sædvanlig er det landbruget der bliver hængt ud.
Det er et lille udpluk af hvad de 1.000 medarbejdere arbejder med i Landbrug & fødevarer. Der er
mange krav til de danske landmænd, derfor er det også vigtigt vi har landbrugsstøtten på 6,2
milliarder kr. til at dække nogle af omkostningerne.
Finansiering
Vi har før været efter finanssektoren for deres urimelige grådighed. Man har fyldt alt og alle med en
fortælling om, at pengene var få, og indtjeningen kritisk lav. Og man har fortalt igen og igen, at man
var tvunget til at polstre sig. For den store, stygge Basel-ulv var ved at puste huset omkuld.
Men der er ikke kommet nogen krav om store, fede, finansielle fedtlag fra Baselkomiteen. Og da
slet ikke nogen, som den finansielle sektor ikke allerede så rigeligt kan indfri. Alligevel har den
finansielle sektor i Danmark narret alt og alle og hævet sine bidragssatser, gebyrer og alle mulige
andre finansielle skatter til nye højder. Man har flået kunder på baggrund af spin, løgn og latin. Og
nu høster man igen milliardgevinster.
Vi har på det seneste set Danske Bank aflevere et årsregnskab på den anden side af 20 milliarder
kroner. De 19 af dem sender man ud til aktionærerne. Det viser jo, at det har intet som helst på sig,
med den store polstring, når man kan sende 19 milliarder fra sit finansielle fedtlag retur til
investorerne.
Vi har ikke noget imod at finanssektoren tjener penge, men der må være rimelighed i det. Vi
opfordrer alle landmænd til at tage kontakt til jeres finanssektor, for at få en nedsættelse af både
bidragssatser og rentemarginaler.
Det er meget positivt at der er kommet lidt gang i generationsskiftet takket være Vækstfonden. Når
Vækstfonden er med, kan der skrues en finansiering sammen, der ser fornuftig ud. Det er en opgave
banksektoren burde have taget på sig.
Afregningspriser, indtjening og eksport
For mælkeproducenterne har 2017 været en kontrast til året før, med stigende pris gennem hele året.
Det var hårdt tiltrængt, efter sidste års meget lave priser på mælk. Prognosen for 2018 ser også
fornuftig ud.
OH 8 Driftsresultat
Svineproducenterne har haft et rigtig godt år, med en stor indtjening. Prognosen for 2018 ser noget
mere dyster ud. Vi tror dog ikke på, at priserne bliver helt så lave som prognosen siger.

Medejere af LMO
I:\LOS\Generalforsamlinger\Generalforsamling20180314\LOS - Bestyrelsens beretning 14032018.docx
Boulevarden 13 - 8300 Odder - Tlf. 70 15 40 00 - info@lbfos.dk - www.lbfos.dk

Side 3 af 14

For både mælke- og svineproducenter har årets indtjening givet mulighed for både at nedbringe
gælden og lave nogle tiltrængte investeringer.
Det ser knap så godt ud for planteproduktionen. Globalt har høsten været stor. Rusland er gået fra at
være kornimportør til korneksportør. Det har præget markedet med lave kornpriser. Vi er bange for,
det er noget vi skal lære at leve med, da der er mange steder på kloden, som kan producere
kornafgrøder til de nuværende lave priser.
OH 9 og OH 10 Eksportfremstød x 2
Derfor har vi også brug for at komme på nye markeder. Vi har i EU både en landbrugskommissær
og handelskommissær, der er særdeles aktive med at åbne nye markeder. Det er en politik, som
også den danske regering bakker op om.
I 2017 lykkedes det EU at få en frihandelsaftale med Japan og genåbning af det sydkoreanske
marked efter fugleinfluenza. Her og nu er der ikke den store forskel, men på sigt, når aftalen er fuldt
implementeret, vil det få en meget positiv effekt på vores samhandel med Japan og Sydkorea. EU
har netop lige ved at afslutte en frihandelsaftale med Mercosurlandene i Sydamerika, hvor
landbruget har forsvarende interesser ift. størrelsen af import af sydamerikansk oksekød. Dog kan
det give muligheder for svinekød.
Ligeledes er det i 2017 lykkedes Danmark at indgå en vigtig handelsaftale med Kina, som åbner for
import af forarbejdet grisekød. Aftalen blev underskrevet af statsminister Lars Løkke Rasmussen og
miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samt den kinesiske premierminister Li Keqiang i
Beijing.
Det er helt klart et stort gennembrud for den danske fødevareeksport til Kina. Danmark er blandt de
første lande i verden, der må eksportere forarbejdet grisekød til Kina. Det er absolut en
anerkendelse af det høje niveau af kvalitet, sporbarhed og fødevaresikkerhed som vi danske
landmænd og fødevarevirksomheder leverer. Landbrug & Fødevarer forventer at aftalen med et
forsigtigt estimat har en værdi af 250 millioner kroner årligt. Aftalen er vigtig for vores 22.210
aktive medlemmer. Det er tankevækkende, at den ypperste værtindegave i Kina er en liter mælk
eller et kg grisekød fra Danmark.
Adgangen til disse lukrative markeder er, at vi holder Danmark fri for alvorlige husdyrsygdomme,
som f.eks. Afrikansk svinepest. Derfor er det glædeligt og bydende nødvendigt, at Miljø- og
Fødevareminister Esben Lunde Larsen har taget initiativ til at der må skydes vildsvin på oplyste
foderpladser om natten. Opfordring til landmænd/jægere: Det er vigtigt, at eventuelle fritlevende
vildsvin bliver skudt.
Afrikansk svinepest er et stort problem for hele EU. Det er besluttet, at EU yder Polen et beløb til at
bekæmpe sygdommen. Det ville også være fornuftigt at opføre et 1,5 meter højt hegn ved den
dansk-tyske grænse for at stoppe for yderligere passage af vildsvin fra Tyskland.
Kommunerne
Skanderborg Kommune
Vi har generelt et godt og konstruktivt samarbejde med Skanderborg Kommune. Vi vil gerne rose
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kommunen i forbindelse med revidering af Natura 2000 områderne, hvor der blev taget en del
arealer ud som ikke var relevante.
Kommunen har etableret trafikchikaner på Vroldvej. Det er måske fornuftigt nok for
trafiksikkerheden. Men det er et meget stort problem for de landmænd der har deres marker
liggende, så de er nødsaget til at bruge Vroldvej.
Det er umuligt at komme forbi chikanerne med en mejetærsker eller andre store maskiner, uden at
køre op over kantsten og ind på cykelstien. Vi talt med både borgmester Jørgen Gaarde og
forvaltningen om problemet. Deres svar er, at vi skal køre ind over cykelstien. Vi må håbe at den
kan holde til belastningen.
Kommunen har vedtaget rammeplanen for grundvandsbeskyttelsen 2017–2025, hvor man vil
forbyde opbevaring, håndtering og anvendelse af pesticider i områder med målrettet
grundvandsbeskyttelse. Hvis ikke det er muligt at gennemføre frivillige aftaler om pesticidfri drift
vil Skanderborg Kommune pålægge rådighedsindskrænkninger for at sikre gennemførsel af
grundvandsplanen.
I forslag til indsatsplan for Låsby under emnet nedsivning af vejvand står der følgende: ”Inden for
BNBO er der flere vejanlæg. Nedsivning af vejvand inden for BNBO vurderes ikke at udgøre nogen
risiko for grundvandet”.
Et andet sted i kommunen har vi set analyser af sediment fra vejvand som indeholder olieprodukter
fra asfalt, som vurderes så giftigt, at sedimentet skal graves op og køres til kommunekemi. Det må
ikke spredes på markerne. Og hvad med vejvandet som typisk løber til vandløb, til søer, til fjorde og
ender i havmiljøet? Der er noget helt galt i proportionerne omkring et evt. pesticidforbud i forhold
til vejvand, som ikke vurderes at udgøre nogen risiko. Vi er målløse.
Hvis – og når Skanderborg Kommune giver en landmand et påbud om pesticidfri drift vil vi straks
påklage påbuddet. Det omtaler vi senere under afsnittet med Aarhus Kommune.
Vi er stadig forundrede over Miljøstyrelsens afslag i sagen om Gammelgaard Sø som
lavbundsprojekt, da det netop gavner krav til reduktion af klimaeffekt, mindsker kvælstoftab,
mindsker fosfortab og giver mere biodiversitet sammenholdt med frivillige lodsejere. Sund fornuft
findes ikke i vores bureaukratiske verden. Vi er i gang med nye analyser og opruster fagligt med
hjælp fra eksperter fra Seges.
Aarhus Kommune
Den helt overordnede sag i Aarhus Kommune er naturligvis uenigheden om vejen til at sikre
grundvandet. Målet er vi enige om: Vi skal gøre det, der er nødvendigt for at sikre rent grundvand
til alle - også til kommende generationer.
Aarhus Kommune opfylder ikke dokumentationskravene iht. Miljøstyrelsens nye vejledning for
pålæg af rådighedsindskrænkninger, som udspringer af Miljøbeskyttelsesloven.
I henhold til Miljøstyrelsens vejledning er der i Aarhus Kommune ikke fastlagt et fagligt grundlag
for pålæg af pesticidfri drift, og hvis planerne føres ud i livet er det en udokumenteret regulering,
hvor Aarhus Kommune underløber Miljøstyrelsens godkendelsesordning for pesticider.
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Ligeledes slår vejledningen fast, at man ikke kan benytte fund af nu forbudte midler, som
argumentation for et forbud. Det er lige nøjagtig det Aarhus Kommune gør.
Planens gennemførelse vil medføre store og helt unødige tab for de berørte landmænd og
samfundet.
Den 7. juni 2017 havde Landboorganisationerne omkring Aarhus foretræde for Folketingets Miljø–
og fødevareudvalg, hvor vi gjorde rede for vores syn på sagen. Det medførte 2 spørgsmål Miljø- og
Fødevareministeren og til Aarhus Kommune.
OH 11 Foto fra foretræde

Fra kommunens analyser fremgår blandt andet, at der i 33 boringer (6 procent af kommunens
boringer) er fundet godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter over grænseværdien. Vi finder,
at Aarhus Kommune har misinformeret Miljøstyrelsen, og at Folketingets Miljø- og
Fødevareudvalg derefter er blevet vildledt om de faktiske forhold i Aarhus Kommune.
Vi har sammen med Landbrug & Fødevarer og Seges været igennem pesticidanalyserne for hver
enkelt af de 33 boringer og kommer til en helt anden konklusion, og tre eksperter fra Aarhus
Universitet giver os ret: ”Med undtagelse af en mindre misforståelse, så har landboforeningerne ret
i, at fundene langt overvejende hidrører fra forbudte eller regulerede stoffer, og derfor er forårsaget
af fortidens synder,” skriver professor Per Kudsk på vegne af tre eksperter.
OH 12 - Vildledning
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På trods af disse kendsgerninger har Aarhus Kommune valgt at give 9 landmandsfamilier i Beder et
pålæg om pesticidfri drift. Et pålæg der er gældende fra den 9. januar 2018.
Landbrug & Fødevarer har påklaget afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med
begrundelsen:
At de ekspropriative forbudsafgørelser af 11. december 2017 er behæftet med så væsentlige retslige
mangler, at afgørelsen skal tilsidesættes som ugyldige.
Og at der på foreliggende vidensniveau ikke er hjemmel til at træffe ekspropriative
forbudsafgørelser i henhold til § 26 a.
En så stor sag kan vi naturligvis ikke selv løfte i de lokale landboorganisationer. Derfor er det
fantastisk med en organisation som Landbrug & Fødevarer, som sammen med Seges kan håndtere
sagen såvel fagligt, som juridisk.
Det er vigtigt, at vi har Landbrug & Fødevarer til at hjælpe os. Koncernen Landbrug & Fødevarer
inkl. Seges har en samlet omsætning på 1,4 milliarder.
Aarhus Kommune skal via statens krav til Vandområdeplan 2 åbne et rørlagt vandløb i
Mallingområdet. Det er måske fornuftigt nok; men det er et stort indgreb på den pågældende
ejendom. Derfor er det vigtigt for os, at landmanden får fuld erstatning, idet en stor mark bliver delt
i to. I løbet af 2018 håber vi at finde en rigtig god løsning for alle parter.
Odder Kommune
Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med både politikere og forvaltning.
Odder Kommune og Landboforeningen har indgået et samarbejdsprojekt kaldet ”Odder-modellen”.
Formålet med projektet er – gennem dialog og samarbejde, at koordinere de kommunale
vådområdeindsatser med minivådområderne, så projekterne kan supplere hinanden med henblik på
synergi og effektivitet, og således at reduktionsmålene for kvælstof til Norsminde Fjord opnås
inden udgangen af 2021. Såvel forvaltning som Landboforeningen har afsat ressourcer til opgaven.
Vi har derfor ansat Cammi Karlslund. Som oplandskonsulent har Cammi mulighed for at tilbyde
gratis hjælp til jer lodsejere for at finde velegnede placeringer og projektere minivådområder,
ligesom hun kan hjælpe med at søge tilskud til selve etableringen.
Der har været mange uafklarede spørgsmål undervejs og nok også lidt flere udfordringer end vi
havde forudset. Trods vanskeligheder som tilskudsordningen har budt os, ser det ud til at lykkes
med at søge tilskud til 4-7 minivådområder i 2018. Det er en god start. Men der er stadig lang vej
endnu.
Ud over minivådområderne arbejdes der også med store vådområder som virkemiddel for at fjerne
kvælstof. Vi samarbejder med Odder Kommune, hvor vi indbyrdes koordinerer placeringen af store
vådområdeprojekter og minivådområder. Kommunen er netop i gang med at undersøge muligheden
for at gennemføre et vådområdeprojekt ved Fensholt, der er en del af oplandet til Norsminde Fjord.
I december blev den tekniske forundersøgelse afsluttet. Undersøgelsen har resulteret i et konkret
forslag til et 22 ha. stort vådområdeprojekt. Projektforslaget omfatter tre bærende tiltag i området:
1. Sløjfning af dræn. 2. Overrisling med drænvand 3. Oversvømmelse med vandløbsvand.
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Bestyrelsen vil gerne opfordre alle lodsejere til at overveje om det kunne være muligt at etablere et
minivådområde eller vådområde på netop jeres ejendom. Husk, at oplandskonsulenten gerne
kommer ud og tager en snak med jer, hvor I sammen kan kikke på mulige placeringer.
Det ser langt værre ud med den næste Vandområdeplan 3 i årene 2021-2027, hvor der ifølge
Vandområdeplan 2 skal ske en kvælstofreduktion på yderligere 33 ton. Det kan sandsynligvis kun
lade sig gøre ved at braklægge 50 % svarende til 3.500 hektar af landbrugsarealet, som afvander til
Norsminde Fjord. Tallene kom frem i en rapport udarbejdet af IFRO under Københavns Universitet.
En så drastisk reduktion i udledningen af kvælstof vil give et årligt tab i produktionen på 115
millioner kr. og et værditab på minimum 500 millioner kr.
Kvælstof tilførsel til fjorden var i firserne på 300 tons årligt. Det er i dag reduceret til ca. 130 ton. I
2021 forventer vi, at fjorden modtager ca. 90 ton, så man kan med rette spørge hvornår er nok, nok.
Vi har sammen med Seges været ude på fjorden for at tage undervandsprøver i juni 2017. Der
opdager vi, at saltbalancen er meget svingende, derfor vil der aldrig komme hverken saltvands eller
ferskvands planter i fjorden, uanset hvor meget vi reducerer udledningen til fjorden.
Man kan med rette sige, at Miljøstyrelsen burde have taget disse prøver inden man udarbejdede
vandplanerne, men nej, styrelsen har lavet en teoretisk beregning ud fra såkaldte Meta-analyser. Vi
har inviteret styrelsen med til fjorden, men de takkede nej.
Vi har haft møde med Miljø- og Fødevareordfører Erling Bonnesen og politisk ordfører Jakob
Ellemann-Jensen, der lovede os at modelberegninger skal baseres på faktiske målinger. Der er ingen
tvivl om, at kravene er for skrappe, det er en misforstået regulering, der skal simpelhed mere viden
til.
OH 13
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OH 14,15 16 Fotos

Det er også fint miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger: Det bliver ikke på min vagt
der skal braklægges, det bliver alt for dyrt. Vi tror selvfølgelig på ministeren, men det sker jo
jævnligt at ministre kommer og går. Hvem ved, hvad et nyt folketingsflertal kan finde på. Faktum
er, at disse planer og miljømål stadig ligger på bordet. De skal simpelthen fjernes.

Besøg ved Horsens Fjord
Vi har haft møde med borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune og borgmester Peter Sørensen,
Horsens Kommune ved Horsens Fjord. De bakkede os 100 procent op i, at urealistiske miljømål kan
få stor konsekvens for arbejdspladser i landbrug og følgeerhverv, som f.eks. Danish Crown
slagteriet i Horsens.
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OH 17 Borgmestermøde

Vi havde den 27/9 2017 foretræde for Folketingets Miljø- og Planudvalg, hvor vi redegjorde for
konsekvenserne for landbruget samt at der er mange andre faktorer end kvælstof, der påvirker
fjorden: 1) Vandet har kun 14 dages opholdstid i fjorden, 2) fjorden er forkert målsat, da det er en
slusefjord med en meget smal udmunding. En sådan fjord kan ikke være så højt målsat.
Vi arbejder videre med fjorden, til vi får en fornuftig løsning.
Fotos fra besøget i Folketingets Miljø-og planudvalg. OH 18, 19, 20
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DLMØ
Vi har arbejdet med oplandskonsulent ordningen, hvis formål er at få de kollektive virkemidler i
Fødevare- og landbrugspakken etableret.
Vi har fået en gennemgang af den meget omfattende, talmæssige rapport med udgangspunkt i
Norsminde Fjord og fået øjnene op for, hvor voldsomme kravene er, for at komme i mål med næste
planperiode for de østjyske fjorde.
Sidste år omtalte vi grundvandsindberetningen, der var fejlbehæftet. Det viser vi havde ret.
Rapporten viser tydeligt, at grundvandsdata ikke er indberettet i tråd med vejledningen fra EU. Det
har betydet, at Miljøstyrelsen overfor EU har tegnet et forværret billede af grundvandstilstanden.
Det har medført, at Danmarks grundvand er stemplet som forurenet, selv om grundvandet er i god
stand.
Vi har nu en uvildig organisations ord for, at styrelsens arbejde ikke er i orden. Det er alvorligt, da
vi bør kunne regne med, at offentlige myndigheder gør deres arbejde efter bogen. Vi har brug for at
komme helt til bunds med alle detaljer i denne sag, som både konkret og principielt er ekstremt
vigtig for os. Derfor mener vi, rapporten bør gå om.
Vi er meget skeptiske over for udpegningen af områder med skærpede fosforkrav.
For det første er det faglige grundlag bag udpegningen af de områder, der bliver ramt af skærpede
fosforkrav tvivlsomme. Måden, der reguleres på, afspejler i alt for lille udstrækning den viden, der
er om plantens fosforbehov og risiko for tab til vandmiljøet. Omkring 22 procent af
landbrugsarealet bliver ramt. Det vil give mange landmænd meget store omkostninger til blandt
andet afsætning af husdyrgødning, samtidig med at planterne kan komme til at mangle fosfor. For
det andet mener vi ikke, at vi i Danmark har et problem med overskydende fosfor fra markerne, da
vi de sidste 25 år har reduceret brugen af fosfor i handelsgødning med 70 procent, samtidig med at
fosforindholdet i foderblandingerne er reduceret. Vi ser i dag faldende fosfortal.
Fotos fra Bruxelles OH 21-26
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Vi har været i Bruxelles for at holde møde med Landbrugskommissær Phil Hogan. Det blev dog
hans højre hånd Tom Tynan vi fik møde med.
Vi talte om Brexit og udfordringerne med at få en handelsaftale for Danmark, som storeksportør til
Storbritannien. EU’s handelspolitik efter 2020 og EU’s budgetramme efter 2020, samt forenkling
og nye teknologi. Vi nævnte også problemstillingen med udbetaling af hektarstøtte og etablering af
vådområder. Tom Tynan var ikke bekendt med problemet, og var derfor ikke opmærksom på at det
var et problem. Han sagde helt konkret, at det skulle løses. Han ønskede ikke, at EU skulle være
bremsen, som fik det hele til at gå i stå. Vi vil følge op på emmet og forventer nu, at der kommer en
løsning
LMO
LMO har også i år et flot resultat, det er bestemt ikke en selvfølge. Der skal herfra sendes en stor
ros til medarbejderne og direktionen v/ Jan Winther, der altid har stor fokus på omkostningsstyring
og som styrer virksomheden, således der hvert år er et fornuftigt afkast, vi kan få ud i
ejerforeningerne til politisk arbejde. Jan vil senere i aften gennemgå LMO’s regnskab.
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Erhvervshuset Boulevarden 13
Huset har en stabil drift og giver et udbytte til det politiske arbejde på kr. 129.198,-.
Det er beskedent i forhold til ejendomsdriften i Landbrug &Fødevarer, der giver en bundlinje på 30
millioner kr.
Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus
Der sker en historisk ændring til sommer, når JUs Produktionsledere og Agrarøkonomer sammen
med Jordbrugsteknologer; samt det samlede lærerkollegie flytter fra JUs afdeling i Vejlby til
Sønderhøj i Viby til et kæmpestort studiemiljø hos Erhvervsakademi Aarhus, som er et af
Danmarks største erhvervsakademier. Det bliver i et helt nyt uddannelseshus med 4.800
kvadratmeter. I alt er der omkring 5.000 studerende på mange studieretninger og nu også
jordbrugsstuderende. Der bliver et unikt studiemiljø 2 min. fra Viby Station og Letbanens
stoppested og 7 min. til værelset på Skolehjem Beder. Et klart løft til jordbrugsuddannelserne.
JU er kommet rigtig godt i gang med den store Erhvervsuddannelsesreform, som havde sin
begyndelse i august 2015. JU har arbejdet meget intensivt med at tiltrække de unge direkte fra
folkeskolen med brobygningsforløb, Naturskole og en rigtig god introduktion på JUs
Bredballegaard afdeling med køer, grise, høns, krybdyr og store maskiner og værksteder.
Og ikke mindst er Bredballegaard vært for Danmarks største Åbent Landbrug, den 3. søndag i
september. Landboforeningen takker for det gode og unikke samarbejde.
Direktør Peter Lund Moesgaard vil sikkert senere uddybe emner fra JU og Tenna Juul Sørensen vil
fortælle om Åbent Landbrug.
Vikarservice Lillebælt
Året startede sædvanen tro stille op, men tiden blev udnyttet til efteruddannelse af medarbejdere, så
alle nu har de nødvendige certifikatkurser, som kræves til motorsav, sprøjtecertifikat med videre.
Der er i 2017 afløst 43.097 timer, med en lille fremgang inden for landbrug, men desværre en lille
tilbagegang inden for andre erhverv. Der er i år tilkøbt et vikarbureau, der udelukkende har vikarer
til lager, fabrikker og gartnerier. Økonomisk har det været et godt år med et overskud på omkring
600.000 kr.
Deltidsudvalget
Der har været et møde i LandbrugetsHus, hvor cheføkonom Hans Fink fortalte dels om den
økonomiske situation her og nu, dels så ind i fremtiden med et bud på den kommende
renteudvikling. Derefter var det Jesper Theilgård, der fortalte om den globale klimaforandring, som
ikke ser alt for positiv ud. Et supergodt møde med over 100 deltagere.
Der har været besøg i andre deltidsafdelinger. Afholdt årsmøde på Koldkærgård med efterfølgende
rundvisning på Seges i den nye Agri Food Park. Her blev vi introduceret til, hvad der fremover
kommer i dette område, et område i en rivende udvikling. Ikke mindst med indflytningen af Arlas
nye udviklingsafdeling.
På årsmødet, der blev ledet af Klaus Høegh deltog både Martin Merrild og Lars Hvidtfeldt. Et godt
møde, med en god og livlig debat.
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Klaus Høegh gør et meget stort arbejde. Det er en formand, vi kan være stolte af og som ikke er
bange for at tage handsken på, når det virkelig gælder. Der er stor respekt i formandskabet for den
store arbejdsindsats Klaus yder for deltidslandmændene.
Seniorklub Skanderborg
Året startede med nytårskoncert med efterfølgende spisning på Park Hotel Skanderborg. Tre
klubmøder med foredrag af:
- Arne Mariager med temaet: Grin er godt.
- Ellen Mortensen med temaet: Israel med Biblen som guide
- Niels Ole Frederiksen med temaet: Født i Horsens Tugthus.
Der har været en bustur til Thy og julefrokost med underholdning af Benedicte Bakkegaard.
Seniorklub Odder
Der har været en endagstur til Mols med besøg på Møllerup Gods, hvor der blev vist rundt og fortalt
om godsets drift og historie. Et eftermiddagsbesøg på fængslet i Horsens med rundvisning.
En heldagstur til Gram Slot med en rundvisning i landbruget og på slottet. Endvidere den
traditionelle juleafslutning og Nytårskoncert samt en biograftur i Odder med efterfølgende spisning
på Skovbakken.
Begge seniorklubber opfordrer landboforeningens medlemmer til at melde sig ind i
seniorklubberne. Man vil gerne have flere medlemmer.
Afslutning
Vi er verdens bedste landmænd.
Vi omtales af EU-kommissionen som et foregangsland vedr. lavt antibiotikaforbrug.
Vi er blandt de landmænd i Europa der anvender den mindste mængde sprøjtemiddel pr. hektar.
Derfor ret ryggen.
Vi skal være stolte af vores erhverv og det vi leverer.
Vi skal som landmænd være klar til nye muligheder og ny teknologi.
Vi skal være forandringsparate, vi skal være forandringsdrivende.
Er vi det, er det til gengæld et sjovt og spændende erhverv.
Men også et erhverv som folket har stærke holdninger til. Og det vil de blive med at have.
Og som statsminister Lars Løkke Rasmusen sagde på delegeretmødet i Herning:
”Lige meget hvad vi gør, står der altid en møgspand og venter”.
Til slut vil jeg sige tak for et godt samarbejde.
-Til alle vores ansatte i LMO.
-Til alle udvalg og sammenhæng, som eksister omkring Landboforeningen.
-Til politikere og myndigheder, som foreningen har kontakt til.
-Til mine bestyrelseskollegaer og foreningens medarbejdere og sekretærer.
Tak for ordet
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