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Bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling 
Tirsdag, den 14. marts 2017 på Odder Parkhotel 

v/formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, Gersdorffslundvej1, 
8300 Odder – Mobil 21 27 40 14, 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 forsamlingens kommentarer til 
bestyrelsens arbejde. 

Året, der er gået, har budt på mange store opgaver og udfordringer for vores erhverv og 
landboforeningen. Beretningen vil omhandle de vigtigste. 

Nu er det første år gået efter vedtagelsen af Fødevare- og landbrugspakken, der har og vil give os 
betydelige lavere omkostninger i fremtiden. Undergødskningen gennem mere end 20 år er nu fortid. 
De obligatoriske randzoner er afskaffet. Forbuddet mod at gøde og bruge pesticider på § 3 arealerne 
er afskaffet, og PSO-afgiften bliver udfaset. Alt sammen meget positivt. 

Vi har fra erhvervet presset hårdt på for at få gjort op med norm-reduktionerne. Vi har i den 
forbindelse bakket op om Fødevare- og landbrugspakken og støttet op om den målrettede 
efterafgrødeordning. Det er dejligt, at alle landmænd har taget så positivt imod de frivillige 
målrettede efterafgrøder. Der er pr. 12. marts allerede søgt om ca. 128.000 ha ud af 137.500 ha. Det 
viser, at landmændene ønsker at være konstruktive medspillere i arbejdet på at få landbrugspakken 
til at fungere til gavn for både landbrug og miljø. 

Men det er uholdbart, at der på grund af overopfyldelse i nogle områder ikke er penge nok til alle, 
når der stadig er behov for flere efterafgrøder. 

I 2. og 3. ansøgningsrunde efter gælder det målsætningen for kystvande, hvor vi håber, at I har fået 
søgt eller vil søge. 
Dermed ikke sagt, at vi ikke har været og fortsat er kritiske over for en række forhold, herunder det 
faglige grundlag, som ligger til grund for opgørelsen af efterafgrødekravets størrelse – de 137.500 
ha i 2017 og ca. 120.000 ha. i 2018. Det er en misforståelse, at kravet om de 137.500 ha. målrettede 
efterafgrøder kommer fra EU og er beregnet på grund af forkerte indberettede grundvandsdata. 

Fakta er, at Miljø- og fødevareministeriet selv har regnet sig frem til behovet for kompenserende 
efterafgrøder – på baggrund af beregninger fra GEUS og Aarhus Universitet. Beregninger, som vi 
finder kraftigt overvurderer landbrugspakkens betydning for kvælstofudledningen. Der indgår altså 
ikke en eneste målt grundvandsanalyse i arbejdet. Det er i sig selv et kritikpunkt. 

Indberetningen af grundvandsdata skal rettes op så man har et retvisende billede af grundvandets 
tilstand i Danmark – både herhjemme og i EU. Vi er klar over, at man kan vende og har vendt data, 
således at man får en skævvridning af grundvandets tilstand. Det er noget vi skal have lavet om, for 
der skal selvfølgelig være orden i tingene.  

Vi forventer naturligvis, at dokumenterede fejl og mangler vil blive rettet hurtigst muligt og inden 
nogen bliver påført eventuelt obligatorisk krav på forkert grundlag. 

OH 1. Nitrat: Grundvandet i Danmark er i fin form 
OH 2. Loop 3 Horndrup Bæk - Grundvandsforekomst 
OH 3. Loop 3 Horndrup Bæk – Gennemsnitlig nitratkoncentration 
OH 4. Loop 3, 4 og 6 (lerjorde) – Udvikling i nitrat over 25 år. 
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Selv om vi har fået landbrugspakken og er meget glade for den, er vores vilkår stadig ikke på 
niveau med vores nabolande. Derfor bliver vi ved med at kæmpe for: At særskatten på vores jord 
afskaffes, at den fremtidige miljøregulering sker på et korrekt fagligt grundlag, og ikke på 
tilfældigheder, uforståelige modelberegninger og fornemmelser. Endelig at vi får afværget de 
skadelige konsekvenser af EU´s nye klimakrav. 

Danmark skal reducere udledningen af klimagasser med 33 procent frem til 2030. Det er en meget 
stor udfordring når man bruger 2005 som basisår. Dansk landbrug og Danmark i øvrigt har gjort 
meget for at reducere klimagasserne fra 1990 til 2005, men det tæller åbenbart ikke med. 
Byrdefordelingen fortages grundlæggende ud fra de enkle landes BNP, og det betyder, at de rigeste 
lande skal have de største byrder. 

I yderste konsekvens vil det betyde en reduktion i produktionen af oksekød med 50 procent, mælk 
med 25 procent og svinekød med 14 procent. Det scenarie betyder i værste fald et tab for 
landbrugserhvervet i årlig produktionsværdi på 20 milliarder kroner, mistede eksportindtægter på 10 
milliarder kroner og et årligt tab af 12 -15.000 arbejdspladser.  

Produktionen flytter fra Danmark til eksempelvis Polen. Hjælper det klimaet? Næppe, det vil føre til 
endnu større udledning af klimagasser, klimaet kender jo ikke grænser. Det er også internationalt 
vedtaget, at klimatiltag ikke må gå ud over fødevareproduktionen i forhold til den stigende 
befolkningstilvækst, der er i verden. Derfor skal der findes andre løsninger på klimareduktionen i 
EU. 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skal have stor ros for, at den nye husdyrlov er 
blevet vedtaget med et bredt politisk flertal. Det er mange års hårdt arbejde fra Landbrug & 
Fødevarer, som endelig munder ud i en ny lov, så det er meget glædeligt.  

Det er meget positivt at areal og staldanlæg nu adskilles. Det var unødvendig papirnusseri, at en 
landmand i den hidtidige regulering skulle have en særskilt miljøgodkendelse, fordi en mark blev 
skiftet ud med en anden. 

Afskaffelse af dyreenhederne og et generelt harmonikrav på 170 kg N/ha giver et mere korrekt 
fagligt grundlag og en mere direktivnær regulering samtidig med at tidsfristen for udnyttelse af 
miljøgodkendelsen hæves markant. Det bliver således muligt, at få både finansiering og byggeri til 
at falde på plads, inden miljøgodkendelsen udløber. Desværre er fosforreguleringen unødvendig 
restriktiv. Det er også et spørgsmål, som der arbejdes videre med fagligt. På mange marker har vi et 
faldende fosfortal. Afgrøden fjerner mere fosfor end der tildeles, så vi bliver nødsaget til at tilføre 
fosfor i form af handelsgødning. 

OH 5. Fosforregulering svineproduktion 

Det er også ærgerligt, at man i denne omgang ikke fik lavet et paradigmeskifte i forhold til 
ammoniakreguleringen, som det var besluttet af de fire borgerlige partiers forslag i 16 punkts 
planen. 

De specifikke ammoniakkrav er i en række tilfælde dybt urimelige og helt ude af proportioner med 
effekten på miljøet. Heldigvis er det i Naturpakken besluttet, at der skal laves et nyt 
beslutningsgrundlag for ammoniakregulering. 

Finansiering 
På trods af den krise vi har gennemlevet, er der heldigvis mange unge landmænd, som stadig 
drømmer om at købe deres egen gård. Men det er svært at finde finansiering, og vi bliver nødt til at 
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være åbne over for nye ejerformer og finde nye måder at tiltrække kapital på. Derfor er det også 
meget positivt at Erhvervsminister Brian Mikkelsen har lanceret fonden Dansk Landbrugskapital 
med en milliard kroner, som danske landmænd kan søge om lån fra, enten til at udvide bedriften 
eller til at etablere sig som selvstændig landmand.  

Men det gør det ikke alene. Ofte er det nødvendigt med sælgerpantebreve. Her er reglerne bare 
sådan, at sælger tager en helt urimelig risiko. Sælger beskattes nemlig med det samme af avancen af 
salget, uden sikkerhed for at sælgerpantebrevet nogensinde bliver afdraget.  

Som vi ser det bør regeringen ændre reglerne, så det bliver muligt at genanbringe ejendomsavance i 
et sælgerpantebrev og dermed betale skatten i takt med at afdragene falder. Det vil gøre det lettere 
at overtale sælger til at oprette et sælgerpantebrev. 

Det er dejligt at både Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har meldt positivt ud, for 
at finde en fair løsning på problemet. 

Bankerne må også med. Vi erkender, at der har været tab på landbruget, især på de swapaftaler, 
bankerne havde så travlt med at sælge til landmændene midt i nullerne. Bankerne har ikke taget et 
medansvar, som de burde. Se til Holland, der tager bankerne ansvar for det man har lavet. 

Vi erkender, der har været krav om stigende egenkapital til finanssektoren og derfor nødvendigt at 
øge indtjeningen i en periode. Men der er tjent voldsomme beløb på finanssektorens urimelige store 
bidragssatser og rentemarginaler, kun for at pleje aktionærerne med udbytter på op til 15 procent. 
Det er ikke i orden. Hvor mange andre brancher giver udbytte på dette niveau? 

Finanssektoren har en forpligtigelse til at låne penge ud til erhvervslivet herunder også landbruget 
på ordentlige vilkår og dermed også tage en risiko, hvilket ikke er tilfældet i dagens Danmark. 

Landbrugsjorden i Danmark er den billigste i de vesteuropæiske lande, så kære kreditsektor, se at 
komme i gang med investeringer i landbruget til rimelige vilkår, for både landmand og finanssektor. 
Adgangen til finansiering giver vækst. 

Afregningspriser, indtjening og eksport 
2016 har været et hårdt år for mælkeproducenterne. Med en afregningspris på 1,80 kr. pr. liter mælk 
koster det penge hver eneste dag. Heldigvis er prisen på mælk begyndt at stige sidst på året og det 
ser ud til der kommer prisstigninger hen over foråret. 2017 ser for første gang i flere år fornuftig ud; 
men der er også et stort hul der skal fyldes op efter 2016. 

Svineproduktionen havde en vanskelig start på 2016; men i takt med at solen steg på himlen steg 
priserne takket være det Kinesiske Marked. De fleste svineproducenter har haft et fornuftigt år i 
2016. Prognosen for 2017 ser også fornuftig ud. 

Det ser knap så godt ud for planteavlerne. Prisen på korn er lav på grund af en stor global høst, men 
der skal ikke meget til før priserne begynder at stige. For raps og frø er der fornuftige priser. 

Derfor er det vigtigt for os at finde 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. 

Vi håber, at det vil lykkes at åbne nye markeder i 2017 som vi så i efteråret med Colombia. Her 
lykkedes det i oktober at åbne for eksport af fersk, frosset svinekød fra Danmark takket være 
eksemplarisk samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer på den ene side og forskellige 
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myndigheder på den anden side. Det er også lykkes at få en handelsaftale på plads med Sydkorea, et 
stort marked med over 50 millioner indbyggere. 

OH. 6 Driftsresultat for heltidsbedrifter, fordelt på driftsgrene 
OH. 7 Tilbageværende løbetid på lån med afdragsfrihed i 2015 
OH. 8 Phil Hogan, Martin Merrild og Jens Gammelgaard 
OH. 9 Landbrugsstøtten – hvor stor er den? 
OH. 10 Bureaukrati og regler 
Da vi i sommeren 2016 havde besøg af landbrugskommissær Phil Hogan i Landboforeningen 
Odder-Skanderborg lovede han også, at han ville arbejde hårdt for at få en frihandelsaftale på plads 
med Japan. Det er i dag et meget vigtigt eksportmarked for blandt andet dansk svinekød. 

Vi tror på, at vi kan producere flere slagtesvin i Danmark frem for at sende smågrisene til opfedning 
i Østeuropa. Der er nu bevilliget tilskud til etablering af 400.000 nye stipladser til slagtesvin. 

Det vil betyde op til 1,5 millioner flere slagtesvin til danske slagterier. 
1 million slagtesvin betyder 1.250 arbejdspladser og 1,4 milliarder kroner i eksportindtægter. 

Vores succes bunder i, at vi er dygtige. Vi kan noget i Danmark, som ingen andre lande, vi 
konkurrerer med, kan. Vi kan levere produkter af højeste kvalitet og med en fødevaresikkerhed i 
absolut verdensklasse. Ellers havde vi for eksempel aldrig kunne sælge 150.000 tons svinekød til 
Japan sidste år, samt mælkeprodukter og svinekød til Kina. 

Vores dyrevelfærd er klart bedre end i mange andre lande. I Danmark bliver alt kontrolleret. 
Vækstfremmerne har vi afskaffet for mange år siden, og vi har et meget lavt medicinforbrug. 

Vi skal derfor være meget stolte af vores landbrugsproduktion. Stolte af det vi står for. Også selv 
om vi ikke altid får den anerkendelse herhjemme, som vi får ude i verden, hvor bl.a. EU-
kommissionen roser den danske indsats for reduktion i forbruget af antibiotika. 

Det er helt afgørende for os, at vi fortsat har effektive midler mod sygdomsfremkaldende bakterier. 
Derfor er vi også glade for, at EU roser vores arbejde på området. Vi er faktisk kommet langt, og vi 
arbejder hårdt på at nå endnu videre. 

I Danmark bruger vi 44,2 mikrogram antibiotika pr. kg. dyr, mens man i Tyskland bruger 149 
mikrogram og i Spanien 418 mikrogram antibiotika pr. kg. dyr. Tyskerne bruger således tre gange 
så meget antibiotika, og Spanien bruger ti gange så meget som Danmark.  

På trods af alle de gode resultater, kan vi godt blive i tvivl om vi overhovedet må være her, når visse 
persongrupper, interesseorganisationer, politikere eller pressen udtaler sig – ofte på et ringe fagligt 
grundlag.   

Ja, vi dyrker 62 procent af Danmarks jord. Vi forvandlede hede, krat og vandlidende områder til 
frugtbar jord. Vi har gjort Danmark selvforsynende med fødevarer, og ikke nok med det – vi har 
skabt en dansk eksportsucces. 

Uforståeligt bliver det brugt imod os, at vi producerer så mange fødevarer som verden gerne vil 
købe. Ja, nogle gange virker det næsten, som om vi skal undskylde for, at vi dyrker 62 procent af 
Danmarks jord.  

Det kommer ikke til at ske. Vi vil gøre meget for dialogen med vores omverden – men vi kommer 
aldrig til at sige undskyld for, at vi dyrker Danmarks jord! 
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Vi er stolte af vores resultater. Vi har vist, at intensiv bæredygtig produktion, går hånd i hånd med 
natur og miljø. Og lad os sige det klart og tydeligt: Vi har et stort ansvar for Danmarks miljø, klima 
og natur, og det ansvar tager vi gerne på os. 

Det er næsten umuligt at nævne nogen form for produktion, som ikke efterlader et aftryk. Ja, bare 
det at leve som almindelig dansker sætter spor i miljøet, klimaet og naturen. Når vi starter bilen 
eller tager flyet, når vi skal ud i verden. For slet ikke at tale om f.eks. køleskabet, vaskemaskinen og 
varmeforbruget til vores moderne boliger. 

Kommunerne 

Skanderborg Kommune 
Samarbejdet med embedsmænd og politikere fungerer godt, selv om der er nogle store udfordringer 
på grundvandsområdet. 

Vi har haft møde med forvaltningen om at få flygtninge i arbejde i landbruget. Det er en stor 
udfordring for kommunen og vi vil gerne hjælpe, men det er vanskeligt at få flygtninge ud på 
gårdene. 

Vi har indgivet høringssvar til Kommuneplan 2016, hvor kommunen havde udlagt et større område 
ved Låsby til erhvervsområde meget tæt på en større husdyrproducent. Her vil vi gerne sige tak til 
forvaltning og politikere, fordi man ændrede kommuneplanen så vi undgik en konflikt mellem land 
og by. 

Ved Gammelgaard Sø har en gruppe lodsejere ønsket at indgå i et lavbundsprojekt, hvor den 
samlede klimaeffekt er beregnet til 719,3 ton CO2-ækvivalenter/år. Det er et vigtigt projekt for at 
leve op til de store klimakrav tidligere beskrevet. Derudover fjerner projektet kvælstof og giver 
større biodiversitet. Der er udført en forundersøgelse, som blev vurderet til at kriterier i 
bekendtgørelsen var opfyldt. 
Der er alligevel givet afslag på projektgennemførsel med begrundelsen, at der er for stort et tab af 
fosfor. Det forstår vi ikke. Det må være en ommer. Det er et projekt, der selvfølgelig skal etableres. 
Der er i øjeblikket en dialog mellem Svana/Miljøstyrelsen, Seges og Landboforeningen om at finde 
en løsning. 

Forslag til Rammeplan og forslag til Indsatplanerne i Ry – Låsby området, hvor Skanderborg 
Kommune forventes at give påbud mod brug af pesticider. Det forslag er vi meget uenige i. Der er 
tale om 106 ha. i Ry og 8,9 ha. i Låsby. Landboforeningen har afholdt lodsejermøde, hvor mange 
vandværker også deltog. Der er ligeledes indgivet høringssvar fra lodsejere og Landboforening. 
Det er de første 2 indsatsplaner ud af 8, hvor kommunen forventes at forbyde brugen af pesticider. 
Vi har haft mange møder med kommunen om emnet. Vi har udvekslet synspunkter, og vi har lyttet 
til hinanden. Dialogen er god, men når det gælder pesticider, er vi meget uenige om det faglige 
grundlag. 

Miljøstyrelsen påpeger, at regelret anvendelse af godkendte pesticider ikke udgør et problem for 
grundvandet. Det danske godkendelsessystem er i verdensklasse, og stofferne bliver løbende 
vurderet og testet. Der findes ikke godkendte midler over grænseværdien i drikkevandet. 

OH. 11 Godkendelsessystemet for pesticider 

Vi har nu indgivet høringssvar til kommunen, hvor vi gør rede for vores vurdering og holdning til 
beskyttelsen af grundvandet. Det er således ikke godtgjort i planerne eller i materialet, at 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning for pesticider ikke yder en tilstrækkelig beskyttelse i området 
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omkring Ry og Låsby. Dette til trods for, at kommunen har bevisbyrden herfor. Forslag til 
Rammeplan og Indsatsplanerne for Ry og Låsby – området må derfor betegnes for helt 
utilstrækkelige som begrundelsesgrundlag for meddelelse af påbud om pesticidfri drift. 

Nu afventer vi med spænding om byrådspolitikerne vil ændre indstilling til indsatplanerne. 

Aarhus Kommune 
Den 21. 22. og 23. juni 2016 var der åstedsforretninger hos 13 landmænd i Beder med hjemmel i 
miljøbeskyttelseslovens § 26a, at gennemføre de påbud om pesticidfri drift, der vil være nødvendige 
for projektet. 

Landmændene har efter åstedsforretningerne indgivet høringssvar og indsigelser mod varsel af 
forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af plantebeskyttelsesmidler, herunder påfyldning 
og vask af sprøjtemateriel samt transport af pesticider.  
De beløb der er blevet tilbudt for at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift opfylder ikke kravet i 
miljøbeskyttelseslovens § 26 a om en aftale på rimelige vilkår. De ca. 50.000 kr. pr. ha. svarer 
således ikke tilnærmelsesvis til den værdinedgang, henholdsvis det driftstab ejendommene påføres 
som følge at et forbud. 

Det må bemærkes, at der i materialet, der ligger til grund for Aarhus Kommunes varsel om påbud 
ikke ses at være data, der understøtter en afgørelse om påbud om pesticidfri drift. 

Vedrørende de pesticider, der er fundet i boringer inden for indsatsplanens område er således 
pesticider som ikke anvendes i landbruget, pesticider der ikke længere er lovlige eller pesticider, 
hvis godkendelse er revideret kraftigt. 

Der er således ikke påvist noget behov for et generelt forbud mod brug og opbevaring af pesticider. 
Ligeledes må det afvises, at der er påvist stigende tendens af pesticider inden for indsatsområdet.  

Kommunen kan ikke løfte bevisbyrden for, at påbud om pesticidfri drift er nødvendig for at sikre 
nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med pesticider. 

Betingelsen for ekspropriation er således ikke til stede, ligesom de generelle betingelser for 
meddelelse af et påbud eller forbud efter miljøbeskyttelsesloven, ikke er opfyldt. 

Aarhus Kommune bør af de nævnte årsager trække det varslede påbud tilbage. Kommunen må nu 
erkende, man er gået for langt, eller gennemføre pålægget om pesticidfri drift, så vi kan påklage 
sagen og få en retslig afgørelse. Det er ikke i orden at lade sagen trække i langdrag over for de 
berørte landmænd. 

Odder Kommune 
Samarbejdet med embedsmænd og politikere fungerer rigtig godt, der er ikke de store problemer, 
selv om vi selvfølgelig ikke er enige om alt. 

Den 9. september var der officiel indvielse af genslyngningen af Odder og Rævs å, Et rigtig godt 
vådområdeprojekt der vil fjerne op til 12 ton kvælstof pr. år, og engene bliver mere tørre i 
sommermånederne, så der bliver bedre græsningsarealer og mulighed for høslæt. 

Bagsiden af medaljen er, at der er landmænd der ikke har fået deres EU-støtte til sædvanlig tid på 
grund af omlægning af åen. Det er ikke i orden. Det kan ikke være rigtigt, at NaturErhvervstyrelsen 
ikke kan løse en sådan opgave. Man kunne jo udbetale 90 % af EU-støtten, og den sidste del når alt 
var kontrolleret. Landboforeningen forsøger at overbevise Miljø- landbrug- og Fiskeristyrelserne 
om, at det er nødvendigt i forhold til at få etableret 13.000 ha vådområder i de kommende år. 
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Et nyt stort projekt er kravet til Norsminde Fjord frem til 2021, hvor landbruget skal reducere 
tilførslen af kvælstof med 37 ton – en meget stor udfordring – men en udfordring, vi er sikre på kan 
løses. Vi havde et konstruktivt møde 1. november, hvor både kommunen og landmændene i 
oplandet til Norsminde Fjord tog positivt imod planen – tak for det. 

Her vil vi rose Odder Kommune, for at gå meget positivt ind i samarbejdet med Landboforeningen 
om at løse kvælstofproblematikken i Norsminde Fjord. Opgaven er at finde de rigtige placeringer til 
minivådområder og vådområder i oplandet til fjorden. Det er glædeligt, at regeringen har besluttet, 
at afsætte 40 millioner kr. til oplandskonsulenter, men der vil også være behov for 
foreningsmæssige bidrag til ordningen. 

Potentialet i drænvirkemidler er stort i oplandet til Norsminde Fjord. Seges vurderer, at det teknisk 
set vil være muligt at reducere kvælstofudledningen så meget med drænvirkemidler, at det helt kan 
erstatte den målrettede regulering på dyrkningsfladen.  

Vi forventer, vi i løbet af 2017 kan finde de egnede arealer, så de kan blive godkendt i løbet af 
2018, og gravearbejdet kan komme i gang.  

Vi mener ikke miljømålsætningen for fjorden er korrekt. Det er en modelberegning baseret på en 
såkaldt Meta-analyse. Der er ikke anvendt konkrete data fra fjorden. Vi mener ikke en lavbundet 
fjord med meget bundsediment og sluseporte ved udløbet til Kattegat kan være en naturlig fjord. 
Den bør betegnes som værende stærkt modificeret og dermed få en lavere miljømålsætning. Vi 
arbejder sammen med Seges og Landbrug & Fødevarer på at få ændret miljømålsætningen til næste 
planperiode 2021-2027, men vi må også erkende, at delmålet frem til 2021 skal opfyldes.  

Odder Kommunes forvaltning, ConTerra og Landboforeningen har et konstruktivt samarbejde om at 
beregne nitratudvaskningen fra rodzonen i Indsatsplan Boulstrup. Vi har indleveret udbyttedata for 
høståret 2015 og 2016. Faktiske høje høstudbytter i stedet for lavere registerudbytter giver et 
mindre kvælstoftab, hvorved nitratudvaskningen ud af rodzonen er under grænseværdien på 50 mg 
NO3/liter vand. Der er således ingen problemer med grundvandet. Vi vil også i de kommende år 
indlevere høstudbytter og data. Årstidsvariation gør, at der bør registreres i 5 år for at være sikker 
på, at vi har det rigtige gennemsnit for høstudbytter. 

Samlet for kommunerne 
Vi har nedsat en lille arbejdsgruppe, hvor formænd for landboorganisationer fra de kommuner, som 
vil indføre et pesticidforbud mødes med jurister og rådgivere fra Landbrug & Fødevarer og Seges. 
Formålet er løbende at være orienteret om, hvad der sker for at være klar til at påklage et påbud i 
samme øjeblik en landmand modtager et sådant. 

Vi skal selvfølgelig beskytte vores grundvand og dermed have rent drikkevand. Det er alle i 
landbruget enige om.  
Samtidig er det også vigtigt åbent at diskutere rimeligheden i de politiske principper i de situationer, 
hvor de kan føre til et forbud mod brug af pesticider uden skade for grundvandet.  Pesticider der 
ville kunne bidrage til sunde og svampefri afgrøder og højere udbytter på den dyrkede jord. 

Danmark er det eneste land i EU, hvor der er 100 procent kontrol af, at landmanden lever op til 
reglerne. Ingen af de andre EU-lande har landsdækkende databaser, hvor alle landmænd skal 
indberette. De indberettede data fra sprøjtejournaler bruges til statistiske formål, og til opfølgning af 
politiske handlingsplaner. Danmark har også den mest restriktive godkendelsesprocedure for 
pesticider. Derfor er vi sikre på, at vi ”dyrker rent” grundvand. 
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Vi bør se på, hvor meget andre kemiske stoffer bidrager til kvaliteten af grundvandet. Vi bør 
vurdere på arsen, nikkel, industrikemikalier, medicin og andet, der kan have betydning for 
grundvandets kvalitet. 

Når man ser på kemikalier og de principper, de er reguleret på baggrund af, kan man finde masser 
af eksempler på inkonsistens. For eksempel er koffein ikke reguleret, selv om det er mere giftigt 
over for rotter i forsøg (LD50-værdi) end selv de mest giftige insektmidler, vi bruger i Danmark. Og 
koffein kan måles både i overfladevand og grundvand. I koncentrationer over de grænseværdier, vi 
politisk har fastsat for pesticider. 

DLMØ 
Året har budt på mange møder med ministre og folketingspolitikere. 

Den 2. maj havde vi på JU Vejlby møde med Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Et 
spændende møde hvor han fortalte om de udfordringer en mindretalsregering har og om forløbet 
omkring vedtagelse af Fødevare- og landbrugspakken. 

Den 10. juni var der møde i Norsminde Fjord oplandet, hvor vi talte om, hvordan man med 
kollektive virkemidler kan leve op til målsætningen i Landbrugspakken. Vi så bl.a. på nye 
virkemidler med intelligente randzoner, som afprøves i Buffertech-projektet. Et virkemiddel vi 
håber, bliver godkendt til at reducere kvælstofudledningen til vores fjorde. Det er et enkelt og billigt 
virkemiddel, hvor vi har de rette terrænhældninger.  

I efteråret havde vi møde med den daværende Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 
Mødet begyndte med besøg hos Claus og Hans Jakob Fenger, Vejlskovgaard. Vi talte om vækst i 
landbruget, generationsskifteproblemer og finanssektorens holdning til landbruget. 

Landboorganisationerne i Region Midt havde også møde med Miljø - og fødevareminister Esben 
Lunde Larsen, Martin Merrild, Lars Hvidtfeldt og kontorchef i Svana, Thomas Bruun Jessen. På 
mødet blev bl.a. drøftet landbrugspakken, efterafgrøder, erhvervets økonomiske udfordringer og 
målsætningen for Norsminde Fjord. Thomas Bruun Jessen gav lovning på igen at se på 
miljømålsætningen for fjorden. 

Det var et godt møde. Vi har en minister der kæmper hårdt for vores erhverv; men han skal kunne 
tælle til 90 mandater i Folketinget for at få flertal til lovændringer. 

I november havde vi møde med Folketingsmedlem Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiet. Et 
spændende møde, hvor vi talte om landbrugspakken og dens tilblivelse. Det var ærgerligt, at der 
ikke blev et bredt forlig, hvor også Socialdemokratiet stemte for. Vi talte om rammevilkår, hvor vi 
var enige om, at der skal være balance mellem miljø og økonomi. Leif Lahn Jensen mener, at 
Danmark stadig skal være foregangsland. 

Vi talte om Folketingets sammensætning. Der var enighed om, at Folketinget bør have flere 
medlemmer med erhvervserfaring.  
Leif Lahn Jensen opfordrede til, at landbruget optimerer kommunikationen til omverden for at 
skabe en bedre forståelse for erhvervet.   

LMO 
LMO har også i år et godt resultat, omsætningen er dog faldet lidt - 2,2 procent. LMO har haft en 
nettotilgang af 450 nye kunder, med en netto omsætning på 7,3 mio. kr.  
Lønomkostningerne er faldet med 2,9 procent, så vi har et overskud på samme niveau som sidste år, 
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hvilket er meget vigtig for ejerforeningernes økonomi. Hvis vi ikke får et bidrag fra LMO til det 
politiske arbejde vil vi have et væsentligt højere kontingent. 

Grunden til faldet i omsætningen skyldes, at landmændene køber lidt mindre. Det ser vi som 
positivt. Der har været meget arbejde på foranledning af bankerne med budgetopfølgning og 
analyser hver måned. Det er heldigvis faldende. Det er nu mere reel rådgivning landmanden 
efterspørger, hvilket er godt for vores erhverv. 

Der skal herfra sendes en stor ros til Jan Winther og direktionen for, at de altid har fingeren på 
pulsen og dygtigt forstår at tilpasse omkostningerne, så vi år efter år har en stabil indtjening i LMO. 
Jan Winther vil senere aflægge beretning og gennemgå regnskabet for LMO. 

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 
I det forløbne år har der været direktørskifte på JU.  
Claus Christensen er gået på velfortjent pension. I stedet har bestyrelsen ansat Peter Lund 
Moesgaard som direktør. 
Peter Lund Moesgaard er en god kending i Landboforeningen og vi ønsker ham velkommen og vi 
håber på et fortsat godt samarbejde til JU med uddannelse af dygtige landmænd til erhvervet og 
ikke mindst afholdelse af Åbent Landbrug 3. søndag i september. 

På JU er der stor aktivitet for at få den nye reform af Erhvervsuddannelsen implementeret. Det 
stiller store krav til lærerkræfter og omstilling på skolen. Peter Lund Moesgaard vil sikkert uddybe 
dette lidt senere i aften.  

Vikarservice Lillebælt 
Året 2016 begyndte traditionelt lidt stille, men tiden blev udnyttet til at få vikarerne på kursus. Der 
er en målsætning om, at alle faste vikarer skal have truckcertifikat. 

Stilheden stoppede med forårets komme. Der har været rigtig travlt igen i 2016. Der er vikarafløst i 
alt 50.092 timer i 2016, det er 9.000 timer mere end i 2015. Timetallet inden for landbrug er holdt, 
fremgangen ligger i andre erhverv. Der er afløst mange timer inden for Danske Maskinstationer og 
Entreprenører samt inden for det grønne område. Der afløses også meget ved kirkegårde. I 
hjemmeservice har der været tilbagegang i timetallet, da Vikarservice Lillebælt har mistet en stor 
kunde. Økonomisk har det været et godt år med et overskud på ca. 290.000 kr. 

Deltidsudvalget 
Deltidslandmændene har nu haft Klaus Høeg siddende i bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer i et 
år. Han gør det rigtig godt – han kommer ud i regionerne 2 gange om året og får nyt fra 
deltidslandmændene med til Primærbestyrelsen hos Landbrug & Fødevarer. 

Rådgivningen er blevet mere opmærksom på, at deltidslandmænd er en stor kundegruppe. Der er nu 
blevet lavet tiltag målrettet til deltid. For eksempel NemMark og forenklet regnskab. LMO har nu 6 
medarbejdere, der udelukkende har fokus på deltid. 

Lokalt har deltidsudvalget stået for 2 arrangementer i år. Den 6. juni besøgte man Skovgårds 
gårdbutik i Them, hvor man så på kødkvæg, grise på marken, køer og opdræt i stalden samt hvordan 
man driver en gårdbutik. 

Den 30. januar 2017 var Jesper Theilgaard på besøg i Landbrugets Hus, hvor han fortalte om 
klimaforandringer. Cheføkonom Hans Fink fortalte om værktøjer til at passe på formuen. 
Spændende arrangement med ca. 150 deltagere. 
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Seniorklub Skanderborg 
Året begyndte traditionen tro med nytårskoncert, og der har været foredrag om: Ord og toner, det 
Nordlige Grønland og Martin Silberschmidt fortalte om sit møde med Nelson Mandela. 
Bustur til Søby brunkulslejer og statsfængslet i Sønder Omme samt 4 dags tur til Sydhavsøerne. 

Seniorklub Odder 
Seniorafdelingen har nu fungeret i 9 år. Der har været et lille fald i medlemstallet til 90. 
Sommerturen i år gik til Slesvig-Holstein, en endags tur til Mors med sognepræst Jan Schmidt som 
en meget kyndig guide på turen. Endvidere har der været den traditionelle juleafslutning og 
nytårskoncert. 

Begge klubber vil meget gerne opfordre landboforeningens ældre medlemmer og andre med 
interesse for arrangementerne til at melde sig ind i seniorklubberne. 

For begge Seniorklubber er det måske ved at være ved tiden, at have et tættere samarbejde om 
udflugter og arrangementer, da I jo siger, det kniber med tilslutning. 

Afslutning 
Fremtiden kommer, hvad enten vi vil eller ej. Men jeg tror på, at når vi står sammen, så er vi bedre 
rustet end så mange andre – til at gribe de muligheder som den bærer med sig. 
Jeg tror på, at vores viden, flid og dygtighed, og vores evne til at organisere os og samarbejde, vil 
blive et stærkt kort i fremtidens konkurrence. 

Det er derfor, vi også er her i fremtiden. 

For vi vil være her i fremtiden. 

- Vi lytter til forbrugerne – nye produkter er på vej. 

- Vi vil investere – både i bedriften og produkterne. 

- Vores virksomheder sætter ambitiøse mål – både for afsætning og landmandens 
afregningspriser. 

- Vi udvikler vores rådgivning – både lokalt og på Seges. 

- Og, vi kæmper døgnet rundt med vores politiske budskaber både i Bruxelles, på 
Christiansborg og lokalt i kommunerne. 

Kære venner 

Det er derfor, vi er her i dag. 

Det er derfor, vi er her i morgen. 

Og det er derfor, vi også er her i fremtiden. 

Jeg vil slutte med at sige TAK for et godt samarbejde: 
- Til alle vores ansatte i LMO. 
- Til alle udvalg og sammenhænge, som eksisterer omkring Landboforeningen. 
- Til politikere og myndigheder, som foreningen arbejder sammen med. 
- Til mine bestyrelseskollegaer og foreningens sekretærer. 
 
Tak for ordet. 


