Bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling
Onsdag, den 13. marts 2013 på Odder Parkhotel
Ved formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, Gersdorffslundvej 1,
8300 Odder - telefon 8655 4138 / mobil 2127 4014, Fax 8655 4124 / e-mail jens@gammelgaardagro.dk
Det er tid for årets generalforsamling.
- Tid til et tilbageblik over foreningens virke i det forgangne år.
- Tid til at se fremad mod kommende udfordringer for erhvervet og foreningen.
- Tid til at høre jeres kommentarer til bestyrelsens arbejde.
Året der er gået, har budt på mange opgaver og udfordringer for erhvervet og foreningen.
Beretningen vil omhandle en omtale af det vigtigste.
Et nyt syn på landbrugs- og fødevareerhvervet er på vej i Danmark.
I en tid, hvor landets økonomi er gået i stå, har samfundet fået et nyt syn på erhvervet, der bidrager
afgørende til dansk økonomi og beskæftigelse.
Et erhverv der i 2012 satte eksportrekord med godt 120 milliarder kr.
og som forventes at levere det største bidrag til overskuddet på Danmarks handelsbalance med mere
end 66 procent.
Et erhverv der tegner sig for hele 65 procent af Danmarks vareeksport til vækstmarkederne
Rusland, Kina og Hongkong.
Et erhverv der skaber arbejdspladser til over 140.000 danskere.
Et erhverv der har kæmpet sig igennem finanskrisen og katastrofeårene 2008 og 2009 og som i
2011 og 2012 fortsætter fremgangen med et samlet driftsresultat på 6 mia. kr. i 2011. Der forventes
et resultat for 2012 på 8,4 mia. kr.
Et erhverv, som det eneste i Danmark, der kan bryste sig af at have en omsætning, der står mål med
tiden før krisen. Indeks over omsætningen målt i faste priser er ifølge Børsen 7. marts 101,3.
Et erhverv hvor prognosen for 2013 peger i den rigtige retning, selv om alt for mange bedrifter
stadig er i en meget vanskelig situation.
1. OH: Skipper Skræk annoncen fra den ny fortælling
Et erhverv med en ny fortælling om vores vækstpotentiale, i en verden med en stadig større og
rigere befolkning, der ønsker kød på bordet frem for ris.
Et erhverv hvis planteproduktion / restprodukter kan bidrage afgørende til at gøre vores samfund
uafhængigt af kul, olie og gas.
2. OH: Figur 4 i pjecen Mere med Mindre
Et erhverv der i dag er i stand til at producere mere med mindre.
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Men samfundets nye syn på landbrugs- og fødevareerhvervet stiller store krav - både til os selv og
til politikerne.
Det nye syn på vores erhverv stiller store krav til politikerne, der ikke både kan fortælle danskerne,
at fødevareerhvervet er en hjørnesten i deres vækststrategi og samtidig fortsætte med at dynge os til
med byrder og restriktioner.
Den største barriere for vækst er mangel på råvarer. Danish Crown forventer færre slagtninger i år
end sidste år. Arla frygter faldende mælkemængder. Det er helt galt. Vores fødevarevirksomheder
har et stort vækstpotentiale - ikke mindst i Kina og andre nye vækstmarkeder, men det kræver de får
de nødvendige råvarer.
3. OH: Eksportpotentiale for landbrugs- og jordbrugsprodukter (fig. 1 Mere med Mindre)
Hvis vi bare kan fastholde vores nuværende markedsandele på de nye vækstmarkeder, vil
fødevareerhvervet kunne øge eksporten med 30 til 40 milliarder kr. i løbet af 4 til 5 år. Men det
kræver, at produktionen i landbruget øges og ikke sænkes.
Derfor skal gode politiske hensigter nu omsættes til handling.
Det vil give penge på både landmandens og samfundets bundlinje og alt andet lige skabe tusindvis
af ekstra arbejdspladser. Men det kræver selvfølgelig, at vi får lov til at øge produktionen af bl.a.
korn, frø, svine- og oksekød, mælk og minkskind.
Det er befriende, at den nuværende regering erkender at Danmarks ringe konkurrenceevne er vores
største samfundsproblem med økonomisk lav vækst og mangel på job. Konkurrencen på
verdensmarkederne er blevet hårdere, og dansk produktion og jobs er konstant i risiko for at flytte
til udlandet.
Vi har et af verdens højeste afgiftsniveauer, der i den grad belaster eksporterhvervene. På trods af
det annoncerede regeringen, at man ville indføre afgifter på lastbiltransporten. Det er meget positivt
at regeringen nu har erkendt, at afgiften er ineffektiv, vil skade konkurrenceevnen og koste mindst
1.000 arbejdspladser.
Regeringens - Vækstplan DK, der skal bringe dansk vækst og beskæftigelse op i et højere gear skal
have stor ros.
Vækstplan DK indeholder flere mærkesager, som vi i landbruget har kæmpet hårdt for. Der er
afgiftslettelser på rundt regnet 1 milliard kr. til vores sektor på spildevand, transport og energi. Det
betyder lavere omkostninger og dermed bedre bundlinje på vores forarbejdningsvirksomheder. I
sidste ende kommer det jo os alle til gode.
Vi kan dog konstatere, at der stadig er mange uopfyldte ønsker til vores rammevilkår. Enklere
regler og lettelser af erhvervets administrative byrder er også centralt for at øge væksten og styrke
dansk konkurrenceevne i forhold til udlandet. Der bør være faste frister for offentlig
sagsbehandling.
Sagsbehandlingstiden på centrale områder, som eksempelvis miljøgodkendelse, anmeldeordning og
byggesagsbehandling er i nogle kommuner meget langvarige. Vi har eksempler på enkle kommuner
der har brugt op til et år eller mere på anmeldeordningen og så endt med at give et afslag.
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Et halvt års forsinkelse i sagsbehandlingen giver en reduktion i beskæftigelsen på 1.300 personer
(alene inden for kødbranchen), et tab på knap 0,6 milliarder kr. i indtægter for erhvervet, og en
nedgang i eksporten på godt 0,6 mia. kr.
Der bør fastsættes maksimale sagsbehandlingstider på området. Herudover skal det sikres, at når
virksomheden får en miljøgodkendelse samtidig også får en byggetilladelse, så der ikke skal
afventes to sagsbehandlingsforløb.
En mere målrettet, behovsbestemt miljøregulering af landbruget, hvor man regulerer plante- og
husdyrproduktionen på output /udledning af næringsstoffer i sted for at regulere efter produktionens
størrelse. Det vil give mulighed for at øge plante- og husdyrproduktionen i Danmark betydeligt
uden yderligere påvirkning af miljøet.
Det vil skabe større aktivitet på det enkle landbrug, skabe flere jobs, investeringer og forbedret
kapacitetsudnyttelse i forarbejdningssektoren og brancher, der leverer og servicerer erhvervet. En
større del af værditilvæksten vil kunne fastholdes i Danmark, hvilket også vil betyde øgede
eksportindtægter.
Så kære politikere. Lev nu op til jeres hensigter med at fødevareerhvervet er en hjørnesten i
Danmarks vækststrategi og let erhvervet for de omtalte byrder.
4. OH: Landbrugets indkomst
5. OH: Sektorernes indkomst
Erhvervets økonomi
Alt for mange landmænd er i dag i en økonomisk meget alvorlig situation. Alt for mange er i
klemme og bliver styret af bankerne. Det er især kvægbruget, der er hårdt ramt. Prisen på mælk har
været svagt faldende over året. Foderet er steget voldsomt, mange har haft en katastrofal majshøst i
2012 og vil hen på foråret løbe tør for grovfoder.
På disse bedrifter vil vi opfordre landmanden og kreditorerne til at sætte sig sammen, for at finde en
fornuftig løsning frem, for bare at lade stå til.
Svineproducenterne har haft en fornuftig notering i 2012. Men er man køber af foderkorn eller
færdigfoder, er der også her landmænd der har store økonomiske udfordringer.
Planteavlerne har klaret sig godt i 2012. Der er gode priser på alle afgrøder, hvilket har givet et
tilfredsstillende økonomisk resultat.
Der er meget stor forskel på indtjeningen indenfor de enkle driftsgrene, og det kan der være mange
årsager til. Men vi vil her opfordre landmanden til at søge rådgivningshjælp. Jeg hører ofte
landmanden sige, det er alt for dyrt. Det mener jeg ikke er korrekt. Kan dækningsbidraget hæves
med 10 - 20 procent, er det ikke for dyrt at få rådgivningshjælp. Det kan i mange tilfælde vende et
minus til plus.
Er der ikke nogen vej tilbage til en sund økonomi, er det rigtige at afvikle ejerskabet bedst muligt.
Og komme videre med en tilværelse måske i en anden branche.
Omkostningen ved at fortsætte en håbløs kamp bliver kun større, jo længere tid der går - både
økonomisk og menneskeligt.
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Der er også en positiv side af økonomien, bytteforholdet er stabilt. Prognosen for mælk, okse-og
svinekød er stigende, Prisen for hvede, raps og sojaskrå er svag faldende. Det vil alt andet lige
forbedre bytteforholdet for husdyrproducenterne.
Derudover har vi en meget lav rente, der ifølge cheføkonom Jens Schjerning, agrocura ApS er
”stendød”. Han forudsiger at vi skal 3 til 5 år ud i fremtiden, før renten vil begynde at stige.
Det ser også ud til at jordprisen har stabiliseret sig, ja priserne er så småt begyndt at stige, det er
også et positiv tegn.
Med kreditpakken introduceres en ny model for vækstfondens kaution og låneprodukter.
Vækstfonden får udvidet sin låneramme med 6.2 mia. kr., så fonden får mulighed for at tilbyde
vækstlån i perioden frem til og med 2015.
Ved en investering på f.eks. 20 millioner kr. kan der typisk lånes:
- 10 millioner fra kreditforeningen.
- 5 millioner fra vækstfonden.
- 5 millioner fra banken; men her kautionerer vækstfonden for de 2 af de 5 millioner banken
udlåner.
Banken skal således reelt kun udlåne 3 millioner kr. Det kan ikke være et problem for vore banker.
Vi opfordrer derfor bankerne til at komme på banen, vi skal have gang i bygning af nye stalde.
Vi har også et finanstilsyn, der rejser rundt og kræver store hensættelser og nedskrivninger - ofte
helt urealistiske. Når for eksempel tilsynet forlanger, at jordprisen i Østjylland skal sættes til
140.000 kr. pr. ha eller når en farestald skal afskrives til 0 over 10 år. - ja så er man ikke realistisk.
Vi tror ikke man får meget jord for 140.000 kr. En farestald holder 20 - 25 år. Hvorfor skal den
afskrives på 10 år?
Vi må forlange, at finanstilsynet bliver realistisk i deres krav til værdisætning og hensættelser.
Finanstilsynets opgave er at være realistisk i fastsættelsen af værdier, den nuværende politik er
ødelæggende for erhvervet og til stor skade for samfundet.
Vandplaner
Den 4. december sidste år erklærede Natur- og Miljøklagenævnet statens vandplaner for ugyldige
grundet en alt for kort afsluttende høring på kun 8 dage. Det betyder, at der for tiden ikke er nogen
vandplaner i Danmark.
Det betyder, at vi juridisk starter helt forfra. Og så siger Miljømålsloven
meget klart, at der skal laves en høring på mindst 6 mdr.
Såfremt de kommende vandplaner hviler på et lige så skrøbeligt fagligt og juridisk fundament, som
dem der netop er faldet til jorden, vil Landbrug & fødevarer igen anlægge endnu en retssag mod
staten.
Randzoner
Vi har sammen med Landbrug & Fødevarer kæmpet med næb og klør mod loven, som vi mener, er
forkert; men randzonen ligger i en særlig lov, og Håkun Djurhuus, som er Landbrug & Fødevarers
advokat har vurderet at den er uafhængig af at vandplanerne er ugyldige. Derfor er det forkert at
pløje de etablerede randzoner om.
Juridisk set er randzonerne omfattet af Landbrug & Fødevarers anden retssag – retssagen, der
omhandler hvorvidt efterafgrødekrav, randzoner, vandløbsvedligeholdelse og øvrige Grøn Vækst
tiltag i vandplanerne er udtryk for et ekspropriativt indgreb.
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Vi håber retssagen kan vindes, lad derfor randzonerne forblive etableret / etabler dem. Når retssagen
forhåbentlig vindes, skal staten betale erstatning.
Natur - og Landbrugskommissionen
I april kommer Natur- og Landbrugskommissionen med deres rapport. Vi kender ikke indholdet,
men vi ved, at der bliver peget på en intelligent og målrettet miljøregulering, der skaber grundlag
for vækst og indtjening i både landbruget og samfundet som helhed. Det skal vi selvfølgelig udnytte
og gøre vores indflydelse maksimalt gældende. Vi skal gøre det med stærke faglige argumenter.
6. OH: Tab ved undergødskning
Omlægning af kvælstofreguleringen
Den nuværende regulering giver os store tab. Med det prisniveau vi har i øjeblikket, koster det
erhvervet 3 milliarder kr. pr. år eller ca. 1.200 kr. pr. ha pr. år.
Vi har et uudnyttet potentiale for større produktion, større indtjening, større faglighed, større
beskæftigelse, større samfundsmæssig værdi. Det skal fremmes, så landbruget - og hele samfundet
får gavn af omstillingen.
Miljømålet i de kystnære farvande skal fastsættes på et fagligt grundlag. Der skal især være fokus
på, om påvirkningen fra land vil gøre en reel forskel ude i vandmiljøet, eller om det blot er - i
bogstavelig forstand - en dråbe i havet i forhold til påvirkningen udefra det åbne havmiljø.
7. OH: Dansk N-bidrag til indre farvande – 5-6 %, DHI
Vi må derfor gå ud fra, at det kun er i bunden af snævre inderfjorde eller nærmest lukkede,
lavbundede kystnære miljøer, at landbruget har en mærkbar påvirkning.
Vi skal have en udledningstilladelse fra marken, som fastlægges ud fra målsætningen ude i det
kystnære havmiljø minus det kvælstof, der forsvinder undervejs via denitrifikation og som
tilbageholdes på vejen fra marken og ud i vandmiljøet.
Kan vi så ved hjælp af vores forædlingsvirksomheder få en udbyttefremgang på 1 procent pr. år,
hvilket ikke er urealistisk, vil det yderligere reducere udvaskningen.
Med en udledningstilladelse pr. ejendom giver det landmanden en ”gulerod” til at optimere
planteproduktionen og dermed mindske tabet. Udfordringen er at finde en metode, der ikke giver
endnu mere bureaukrati.
Vores mål er holdbare og fagligt stærkt funderede løsninger:
- Der giver optimal produktion for langt de fleste - større indtjening til alle.
- Øget råvaregrundlag - indtjening og arbejdspladser i hele fødevareklyngen.
- Forbedret miljø - målbar effekt af omkostningseffektive tiltag.
8. OH: Omlægning af kvælstofreguleringen – Udledningstilladelse
9. OH: Omlægning af kvælstofreguleringen – Målrettet indsats
Det er et emne vi meget gerne vil have en debat om, efter beretningen
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Afgift på pesticider
Vi får nu et værktøj, der gør det nemmere at vælge de pesticider, der er bedst for miljøet. Det er
positivt. Vi har ikke interesse i at bruge pesticider der f.eks. kan udvaskes til grundvandet, men
omlægningen må ikke påføre den enkle landmand urimelige byrder. Afgiften forventes at træde i
kraft den 1. juli 2013.
En årlig måling af udviklingen af resistens overfor de tilladte pesticider, en klarhed om de reelle
årsager til lukning af vandboringer, en løbende vurdering af, om afgiften vil føre til udflagning af
afgrøder. Det er positive elementer.
Miljøministeriets plan om en reduktion på 40 procent over de næste tre år er en
skrivebordsmålsætning, det er ikke realistisk.
Vi, der arbejder i den virkelige verden ved, at man ikke fra et skrivebord i København kan
bestemme, hvor meget ukrudt der kommer det ene år, eller hvilke svampe- eller insektangreb der
kommer. Men det bør være klart for enhver, at kan vi som landmænd spare en behandling med et
pesticid er det lig med større indtjening.
10. OH: Behandlingsindexet EU
En opgørelse fra et EU - projekt fra 2006 - 2007 viser, at vi i Danmark har den laveste
behandlingshyppighed for pesticider i henholdsvis hvede og raps.
Behandlingsindexet for hvede er i: UK (7,68) Tyskland (5,8) Frankrig (4,0) Danmark (2,34)
Behandlingsindexet for raps er i: UK (8,88) Tyskland (5,5) Frankrig (6,0) Danmark (2,7)
Tallene taler deres tydelige sprog. Vi bruger under 50 procent af, hvad der bruges i vores
nabolande.
EU
Statsminister Helle Thorning-Schmidt fik sin vilje i EU, en rabat på 1 milliard kr.- tillykke med det,
men hvem er det nu der betaler? Landbruget står til at miste 1,4 milliard kr. årligt Vi har meget
svært ved at se, at det er en gevinst for Danmark. Som vi ser det, taber det danske samfund 400
millioner kr. på Fru Thornings arbejde.
Dertil kommer, at vi har risiko for at miste yderligere 15 % af enhedspræmien til
landdistriktsmidlerne. Det havde klædt regeringen at kæmpe for, at Danmark fik en større del af de
samlede landdistriktsmidler, hvor vi i dag klart får en for lille andel i forhold til vores
landbrugsproduktion. Nu valgte regeringen kampen for rabatten. Det kan vise sig at være en
dyrekøbt sejr.
Det er dog positivt, at fødevareministeren forsøger at bringe vores holdning videre til
kommissionen, så den udligning, der er lagt op til på kvægområdet, ikke ender med at blive
virkelighed. Som det er lagt op til risikerer danske mælkeproducenter at miste over 600 millioner
kr. årligt. Det har mælkeproducenterne ganske enkelt ikke råd til.
Vi håber Danmarks samarbejde med blandt andet det irske formandskab for EU, får gennemført en
mere ”spiselig” model for danske kvægbrugere.
Vi håber at det kan vinde gehør i ministerrådet, så den irske model kan bære igennem, så
mælkeproducenterne ikke ender med at betale den høje pris.
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Skanderborg Kommune
Vores samarbejde med politikere og forvaltningen fungerer rigtig godt. Der er ikke de store
problemer med miljøtilsyn og bræmmekontrol.
Vi har dog en sag vedrørende anmeldeordningen, hvor vi er uenige med både kommune og Naturog Miljøklagenævnet.
Det kan ikke være rigtigt at forvaltningen giver afslag på, at en landmand må fylde sine svinestalde.
Produktionen er blevet mere effektiv, større tilvækst, mindre foder pr. kg tilvækst - kort sagt en
mindre miljøbelastning - dermed er der mulighed for, at producere flere slagtesvin uden øget
miljøbelastning (køre flere hold gennem stalden på et år). Alligevel giver kommunen afslag.
Landboforeningen påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, som stadfæstede
kommunens afgørelse. Vi mener ikke, at Natur- og Miljøklagenævnet har givet en korrekt afgørelse.
Landmanden kunne øge produktion og indtjening - det ville endvidere give øget beskæftigelse på
slagteriet m.m. Hvor er fornuften i denne afgørelse?
Landboforeningen sidder med i en arbejds- og følgegruppe for indsatsplanlægning til
grundvandsbeskyttelse i kommunen. Der er flere deltagere, der mener, man skal lave en indsats
over for pesticider. Vi mener ikke grundlaget er i orden til at lave en indsats mod pesticider.
Naturstyrelsen siger helt klart, at der ikke er nogen sammenhæng mellem nitratfølsom jord og
risiko for udvaskning af pesticider.
Vi vil rose kommunen for kommuneplanen, der var i høring i efteråret.
Der står i planen, at dyrkningsjorden bliver forbeholdt landbrugsdrift. Hvis der skal bruges
dyrkningsjord til andet formål, skal der derfor tages hensyn til den pågældende landbrugsdrift.
Retningslinjerne skal sikre, at der ikke bliver brugt mere landbrugsjord end højst nødvendigt til
andre formål. Samtidig skal retningslinjerne sikre, at der i vides muligt omfang bliver taget hensyn
til de berørte landbrugsejendomme, deres beliggenhed og deres arealbehov.
Ved udlægning af nye byområder / udstykninger skal der samtidig sikres en passende afstand til
landbruget, så miljøkonflikter undgås.
Vi er glade for, at byrådet har valgt at betragte alle landbrugsområder som værdifulde, idet det er
svært at vide hvor udvikling af store landbrug sker fremover. Under alle omstændigheder skal
ansøgninger om nye husdyranlæg igennem en streng miljøgodkendelsesordning, som bl.a. tager
hensyn til naboer, miljø, natur.
Aarhus Kommune
Vores samarbejde med politikere og forvaltning fungerer godt, der er ikke de store problemer ved
miljø- og bræmmekontrol.
Også her oplever vi problemer med anmeldeordningen - meget lang sagsbehandling - med store
omkostninger for landmanden. Det var ikke det, der var hensigten med loven.
Vi har i årets løb haft flere møder med forvaltning og politikere vedrørende Indsatsplan Beder.
Blandt andet hos Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder, hvor vi i fællesskab indbød alle lodsejere
i planområdet til orienteringsmøde.
Vi er enige om metoden til beregning af nitratudvaskning. Vi er meget uenige om indsatsplanen
vedr. kravet om ophør af pesticider. I første omgang frivilligt men senere ved påbud.
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Desuden ønskes forbruget af kvælstof nedsat til maximalt 90 kg pr. ha. Vandværkerne tilbyder at
give en erstatning på 90.000 kr. pr. ha. for at få tinglyst en dyrkningsdeklaration i al fremtid.
Det vil måske være tilfredsstillende for nogle, for andre vil det være meget utilfredsstillende, idet
især en række husdyrproducenter har stor brug for at kunne producere foder til dyrene.
I følge Naturstyrelsen kan der ikke sættes lighedstegn mellem nitratfølsom og pesticidfølsom jord.
Et påbud om ophør af pesticider kræver den nødvendige dokumentation iht.
Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvilket vi ikke finder er til stede.
Vi havde foretræde for Teknisk Udvalg den 28. januar, hvor vi fremlagde dokumentation for, at det
er gamle pesticider, som nu er forbudte, der har givet problemer for vandværkerne. Danmark har
verdens skrappeste godkendelsesordning for pesticider, et i international sammenhæng enestående
varslingssystem og har i lovgivningen indført en række beskyttelsesforanstaltninger. Disse tiltag
skal sikre, at konventionel landbrugsdrift ikke udgør en risiko for forurening med pesticider fra
regelret anvendelse i landbruget.
På byrådsmødet den 20. februar blev indsatsplanen igen sendt til behandling i Teknisk Udvalg. Vi
skal igen have foretræde for udvalget, hvor vi vil fremlægge den sidste nye viden inden for området.
Vi vil selvfølgelig også have rent grundvand, derom ingen tvivl, men vi er sikre på, at med de
pesticider og den meget lave dosering, samt moderne sprøjteudstyr, ja så dyrker vi rent grundvand i
Danmark.
Hvis vi ikke ved indgående dialog kan finde en fælles løsning, og kommunen ender med at vedtage
Indsatsplan Beder skal der inden 2 år indgås godt 300 ha. dyrkningsaftaler ved frivillighed, hvor der
ikke anvendes pesticider og efter 5 år skal der være godt 600 ha.
Når og hvis kommunen giver den første landmand påbud, bliver vi nødt til at have sagen afprøvet
juridisk via domstolene.
Vi kan ikke acceptere fremgangsmåden. Vi mener ikke kommunen har fremlagt dokumentation for
at anvende lovhjemlen til så drastisk et indgreb, hvor er den grundlovssikrede ejendomsret?
Indsatsplan Beder er den første af 17 indsatsplaner i Aarhus Kommune. Derfor er det meget vigtigt
at den udarbejdes korrekt i henhold til lovgivningen. Inden vi ser os om kan de godt 600 ha. hurtigt
blive til 6.000 ha med forbud mod anvendelse af pesticider.
Forslag til kommuneplan med temaerne jordbrug, landskabet, kystområder og kulturmiljø har lige
været i høring, hvortil Landboforeningen har afgivet et høringssvar.
Når vi læser målsætning og retningslinjer i planforslaget er vi meget enige:
- Der skal bevares tilstrækkelige arealer - udvises tilbageholdenhed med at
inddrage landbrugsjord til ikke jordbrugsmæssige formål.
- Inddragelse af landbrugsjord må ikke være større end højst nødvendigt.
- Udpegningen skal være med til at minimere konflikter mellem
husdyrbrug og naboer - og dermed skabe større investeringssikkerhed.
- Arealinddragelse skal fortrinsvis finde sted så de bedst egnede jorde
bevares og således de fremtidige udviklingsmuligheder er synlige.
- Større samlede jordbrugsområder skal bevares.
- Til en bedrift med 500 dyreenheder i slagtesvin skal der være følgende afstande:
- 385 m`s bufferzone omkring enkeltboliger i det åbne land.
- 738 m`s bufferzone omkring landzonelandsbyer og øvrigt samlet
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bebyggelse.
- 952 m`s bufferzone omkring byzone, rammelagte områder til ny by,
golfbaner og sommerhusområder.
Alt sammen positivt, men hvad er der sket i virkeligheden?
- Kommunen overholder ikke afstandskravene mellem store husdyrbrug og nye byer.
- Kommunen inddrager uhæmmet store arealer rundt om Aarhus til byvækst, vel og mærke
god landbrugsjord. Der er planlagt skovrejsning på ikke mindre end 3.200 ha. - det skaber
ikke mange arbejdspladser.
Aarhus har en havn man er stolte af - det er forståeligt.
Havnens hovedaktivitet er eksport af fødevarer og import af foderstoffer - Hovedparten af Danish
Crowns eksport sker via Havnen – 65 % af Danmarks foderstofimport går over Aarhus havn.
Havnen er meget afhængige af det danske landbrug. Hvis landbruget af den ene eller anden grund
går tilbage, får Aarhus havn store problemer.
Hver gang kommunen tager en ha. jord fra landbruget, tager kommunen arbejdspladser fra blandt
andet Aarhus havn.
Så kære politikere, tag det skrevne forslag til kommuneplan op til debat. Drop de store skovarealer,
Aarhus har i dag store skovarealer. Hold afstand mellem land og by, lad landbrugserhvervet udvikle
sig. Det skaber arbejdspladser - vækst - og eksportindtægter til Danmark
Odder Kommune
Vores samarbejde med politikere og forvaltning fungerer godt, der er ikke de store problemer ved
miljøtilsyn og bræmmekontrol.
Dog har vi også her problemer med anmeldeordningen. Ordningen blev vedtaget for at landmanden
kan få fulde stalde og dermed større produktion. Vi oplever sagerne trækker i langdrag, vi har enkle
sager, der har ligget mere end et halvt år, og stadig ikke godkendt. Som nævnt tidligere i
beretningen koster det både landmanden og samfundet store tab i indtjening.
Kommunen skal roses for strategi for landbruges udvikling. Her vil man samarbejde med
landbruget for at imødegå miljøkonflikter mellem landbrug og boliger.
Landbruget og følgeerhverv til landbruget er en vigtig faktor for beskæftigelse og økonomi i
landkommunen Odder.
Der bliver stadig færre landbrug, men de resterende bliver tilsvarende større.
Kommunen skal derfor udpege områder til store husdyrbrug, det har kommunen også gjort. Vi
mener ikke det er en god ide. Det var bedre at udarbejde nogle retningslinjer i lighed med
Skanderborg Kommune.
Byrådet vil føre en aktiv og konstruktiv dialog med landbruget, grønne organisationer og borgere
om landbrugets udvikling.
Byrådet vil arbejde for at anvende husdyrgødning til energiformål.
Byrådet vil samarbejde med landbruget omkring projekter for at nedbringe påvirkningen af natur og
miljø.
Det er meget positivt.
Vi må jo sige, der er mange meninger og skribenter, der har en holdning til fødevareproduktion i
Odder.
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Der er også sendt en kommuneplan i høring hvor der i planen er udlagt store arealer til mulig
skovrejsning. For at gøre det muligt planlægges med at udtage noget af Danmarks bedste
landbrugsjord for at plante skov. Det kan vi i Landboforeningen under ingen omstændigheder gå
ind for.
Indsatsplan Boulstrup er igen i høring.
Det er utroligt, at Naturstyrelsen kan udarbejde en redegørelse til brug for indsatsplanlægning i
Odder Kommune med en potentiel nitratudvaskning på 80 mg NO3 pr. liter. Landsgennemsnittet er
66 mg NO3 pr. liter.
Denne redegørelse har kommunens forvaltning sammen med Rådgivningsvirksomheden Orbicon
benyttet til udarbejdelse af en foreløbig indsatsplan – godt den var foreløbig.
Landboforeningen tog kontakt til firmaet ConTerra, der arbejder for mange af landets store
kommuner, når der skal laves indsatsplaner til at lave en beregning over et indvindingsopland til et
vandværk i indsatsområdet. Den viser, at der er en udvaskning på 36,4 mg NO3 pr. liter.
Konklusion: Der er ikke brug for dyrkningsrestriktioner eller skovrejsning, når der er mindre end 50
mg NO3 pr. liter vand ud af rodzonen.
Vi ser frem til, at vi får lavet en indsatsplan, som er udarbejdet på et fagligt grundlag, som alle kan
bakke op om.
Vi har brug for at sikre produktion, indtjening og arbejdspladser.
DLMØ - Dansk Landbrug Midt-Østjylland
DLMØ-bestyrelsen var i maj på sejltur med en erhvervsfisker i Horsens Fjord. Han kunne berette at
fjorden i de sidste 40 - 50 år aldrig har været mere ren end nu. I stille vejr er der sigtbarhed ned i
vandet på 10 meter.
I august var jeg med Grønt Råd i Aarhus Kommune på sejltur på Aarhus bugten. Her kunne
biologerne som deltog berette at bugten er mere ren end i mange år. Det der mangler for at komme
helt i top er stenrev. Hvor der er stenrev er der hummere og masser af liv.
Det var to gode oplevelser fra mennesker, som har forstand på vandmiljøet.
Der er meget som tyder på, at mange års miljøindsats nu ser ud til at virke i vore kystområder.
I august havde vi besøg af miljøminister Ida Auken, hvor hun tog ”det første spadestik” til et
minivådområde hos landmand Frede Lundgaard Madsen, Gjern.
Ida Auken tror på forskellige alternative målrettede virkemidler som minivådområder, drænfiltre,
stenrev m. fl. I øjeblikket er en række forskningsprojekter i færd med at dokumentere effekten. Vi
håber meget at miljø- og fødevareministrerne finder dokumentationen OK til anvendelse i større
skala indenfor 1-2 år, således vi kan omlægge kvælstofreguleringen, som tidligere omtalt i
beretningen.
Ida Auken nævnte, at planerne til kommende anden vandplanperiode vil blive udarbejdet med
systematisk inddragelse af interessenterne. Hermed bliver der gode muligheder for at fremlægge
egne erfaringer, ideer til sikring af, at den indsamlede viden kanaliseres ind i systemet. Det var
bestemt ikke tilfældet med den første vandplan.
Sidst i februar besøgte DLMØ-bestyrelsen bl.a. miljøministeriet, hvor planen var at følge op på
mødet i august. Dagsorden for mødet var: Etablering af vandråd og omlægning af
kvælstofreguleringen. Ida Auken var desværre sygemeldt; men vi gennemførte mødet med en række
ledende embedsmænd i ministeriet. Det bliver nu spændende at se, om embedsmændene i den
videre proces vil indarbejde forslagene.
Der blev aftalt, at vi forsøger at afholde et nyt møde med Ida Auken i september 2013.
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For to dage siden havde vi besøg af Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen.
Emnerne var mulig vækstpotentiale og barrierer for vækst i landbrugserhvervet.
Mødet blev holdt hos LRØ.
LRØ
LRØ har opnået et positivt årsresultat på kr. 387.000. Vi vil gerne give en stor ros til medarbejdere
og ledelse for at have rigtigt godt styr på indtjening og omkostninger.
Per Bardrum vil om lidt orientere om årsresultatet og LRØs udfordringer med bl.a. ITG Hosting.
Erhvervshuset Boulevarden 13
Erhvervshuset fungerer forholdsvis stabilt, men vi har brugt mange ressourcer på at få nye lejere og
omrokeringer i huset pga. flere konkurser hos lejere.
I øjeblikket er der 2 ledige lejemål.
I løbet af 2012 har UdviklingOdder åbnet Vokseværket, et kontorfællesskab med 18
erhvervslejemål. Det har heldigvis ikke påvirket os ret meget – og vi ser det som en mulighed for at
skabe mere synergi og innovation blandt små erhvervsvirksomheder i kommunen.
Økonomien i huset ser fornuftig ud.
Jordbruges UddannelsesCenter Århus
Tak for samarbejdet med Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.
I skal have tak for det store arbejde omkring Åbent Landbrug 3. søndag i september på
Bredballegaard. Det er en fantastisk succes vi i fællesskab har med landets største besøgstal.
Jeg tror Claus Christensen under eventuelt vil komme op på talestolen og berette om aktiviteterne
på skolen.
Vikarservice
2012 har været et fornuftigt år, hvor timetallet har været stabilt.
Der er afløst 21.164 timer, en nedgang på 2.000 timer i forhold til 2011.
Årsresultat er negativt. Det skyldes delvis tab på debitorer, samt at priserne blev holdt i ro, selvom
statstilskuddet pr. 31. december 2011 blev fjernet ved sygdomsafløsning. Priserne blev holdt i ro for
at hjælpe et trængt erhverv.
Vikarservice mærker udviklingen inden for landbruget. Der er i årets løb sagt farvel til mange
kunder, som har brugt vikarservice meget.
Der er i 2012 brugt tid på at finde nye potentielle kunder i andre erhverv. Dette arbejde forstærkes i
2013. Det er især koncentreret omkring beslægtede erhverv, entreprenører, grønne områder og
producenter af minkskind.
De fire billeder fra indvielsen den 2. september 2012
Vestermølle
I 2004 gik arbejdet i gang med at skaffe penge til en restaurering af den gamle mølle. I dag er
istandsættelsen og genrejsningen af bygningerne fuldført. Med en ukuelig optimisme og
professionel ihærdighed har man formået at samle 35 mio. kr. til istandsættelsen.
Prikken over i’et var besøget af regentparret i september med stort opbud af presse.
Prinsen lavede dagens scoop, da han lagde for mange kræfter i at overskære kornsnoren.
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Vi er sikre på, at Vestermølle kan hjælpe med at knytte land og by sammen i forståelse for
landbrugets fortid, nutid og den fremtid, vi bevæger os hen imod. - tillykke med det flotte projekt.
I januar havde vi et stort arrangement i den restaurerede lade sammen med Danmarks
Naturfredningsforening i Skanderborg og Odder, Vestermølle Møllelaug og Landboforeningen med
240 deltagere.
Emnet var:
Hvad skal vi bruge naturen til? Er der mad nok i 2050?
Det var et godt arrangement.
Deltidsudvalget
Der er fokus på at få deltidsbrug til at blive medlemmer i de lokale landboorganisationer og tilbyde
dem relevant rådgivning, idet der er mange regler og tilskudsmuligheder for selv små brug - her
tænkes især på skat, efterløn med mere.
Sommerturen gik til Karen Greve og Ole Mouritsen i Beder. Der deltog 50 personer, hvor man så,
hvordan en ejendom kan laves om til en flot naturejendom. En god aften hvor Ole fortalte om de
forskellige projekter, som er lavet i årenes løb.
Ved årsmødet i oktober var der en god debat og masser af ideer til hvad der fremadrettet kan
arbejdes med - forenkling af regler for små brug med - 10 til 15 dyreenheder. Brug af tomme
landbrugsbygninger til andre erhverv. Naturpleje kan blive en driftsgren for deltidsfolk energiafgrøder - pil - poppel - elefantgræs med mere.
Odder-Skanderborg Landboungdom
I 2012 blev det bestemt, at alle regionskontorerne i landboungdommen skal have en fælles
kontorleder. Det var en beslutning man i Odder-Skanderborg Landboungdom ikke var enig i, der
blev gjort en meget stor indsats for at forhindre det, men der var flertal for forslaget.
Det bliver nu spændende at se, hvordan det kommer til at fungere og hvilken betydning det får.
Ved årsskiftet var der 100 medlemmer. Det er en lille tilbagegang, men der arbejdes konstant på at
få nye medlemmer.
Samarbejdet med Jordbrugets UddannelsesCenter og klub 1 går godt.
Der har i året løb været afholdt mange arrangementer med pæn deltagelse.
Traktortræk gik rigtig godt med fint vejr, 1.700 tilskuere og et overskud på 105.000 kr.
Ved generalforsamlingen blev valgt ny formand, da Martin Lykke ikke ønskede genvalg. Tak til
Martin Lykke for godt og konstruktivt samarbejde.
Ny formand blev Søren Kreutzfeldt – tillykke med valget.
Der blev i 2012 et overskud på 51.000 kr.
Landboungdommen har takket Landboforeningen for lån af lokaler på Boulevarden og det gode
samarbejde i det forgangne år. Landboungdommen sender en særlig tak til de landmænd, som hjalp
til DM i pløjning.
Seniorklub Skanderborg
Sven Ravn valgte at stoppe som formand i 2012.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke dig Sven for det meget store arbejde, du har lagt i
klubben. Du var med til at starte klubben tilbage i 1995 og har sat dit præg på klubben gennem de
mange år, hvor du har været formand.
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Klubbens nye formand er Uffe Clausen. Vi glæder til at samarbejde med dig fremover.
Der er afholdt mange spændende arrangementer i årets løb:
Nytårskoncert, Todages tur til Sønderjylland, 6 dages tur til Leiwen-Mosel, tur til Rude og 3
foredrag af henholdsvis: Henrik Bredmose Simonsen om Grundtvig, Lillian Hjort-West om Martin
Andersen-Nexø, Niels Gert Nielsen om Jutta Bojsen-Møller, Peter og Emil Bojsen.
Klubbens nye program og bestyrelse kan findes på www.landbosenior.dk
Seniorklub Odder
Seniorklub Odder har fungeret i 5 år efter vedtægtsændringer.
Medlemstal har i 2012 været 124 - der er en fin tilslutning til møderne.
Sommerens ture har været:
- Besøg på Skovby møbelfabrik.
- Endags tur til Samsø med virksomhedsbesøg hos Brdr. Kjeldahl med en meget fin
orientering og rundvisning på virksomheden, samt en guidet tur rundt på øen.
- Todages tur til Sydfyn og Langeland med en særdeles kyndig guide.
Desuden har aktiviteterne været et muntret foredrag af Aage Augustinus, julemøde, nytårskoncert
og bowlingaften.

Åbent Landbrug
Ole Lyngby Pedersen vil senere fortælle om årets aktiviteter i Åbent landbrug.
Bestyrelsen vil gerne sende en meget stor tak til de landmænd, landboungdom, Kultivere, seniorer
og andre frivillige, der har hjulpet os ved de forskellige arrangementer, der har været afholdt i årets
løb.
Vi savner lidt hjælp fra større plante- og husdyrproducenter til at stå ved maskiner og husdyr.
Vi vil i år kontakte jer direkte, når vi har et arrangement. Der bliver lavet en vagtplan, hvor I får
tildelt en tid efter aftale på nogle timer. Vi har brug for jer til at markedsføre vort erhverv.
Afslutning
Vejen frem for landbruget er at blive enige med det store flertal i Danmark om, at vækst i vores
erhverv er uundværlig for et Danmark i fremgang.
Vi har store udfordringer i, at få en smidigere godkendelses procedure ved nye anlæg til
husdyrproduktion. Som nævnt tidligere i beretningen kan vi producere Mere med Mindre.
Tabene ved den langsommelige sagsbehandling er store for både samfundet og landmanden.
Som en tommelfingerregel skaber 1 mio. slagtesvin 1,75 mia. kr. i eksportindtægter samt 1.000
arbejdspladser i landbruget, fødevareindustrien, vognmandsbranchen og øvrige tilknyttede
serviceerhverv.
Samtidig vil det danske samfund tjene 2,5 mia. kr. i form af øgede skatteindtægter og færre
overførselsindkomster.
Lad os sætte os sammen og få disse udfordringer løst til stor gavn for erhvervet og det danske
samfund.
Vejen frem for landbruget er åbenhed og dialog med hele det danske samfund.
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Det er et projekt, som vi alle har et ansvar for.
Et ansvar som vi løfter, når vi deltager konstruktivt i udviklingen af det lokale samfund, som vi er
en del af.
- Når vi som gode naboer viser hensyn, og gør hvad vi kan for at minimere generne fra vores
produktion.
- Når vi åbner vore stalddøre for skolebørn eller familien Danmark ved
åben gård i juni hos Helle og Ole Larsen og 3. søndag i
september på Bredballegaard.
- Når vi som Landboforening afholder ”Landmanden kommer til byen” og
”Høstfest” i Skanderborg.
- Når vi indgår alliancer med andre interessenter i samfundet, så vi sammen
kan tale med større vægt.
- Når vi med en annoncekampagne, som fire ud af fem danskere har
bemærket, skaber opmærksomhed og nysgerrighed om de spændende
perspektiver, landbruget rummer for Danmark.

Jeg vil slutte med at sige tak for et godt samarbejde:
- Til alle vore ansatte i LRØ.
- Til alle udvalg og sammenhænge, som eksisterer omkring
Landboforeningen.
- Til myndigheder, som foreningen samarbejder med.
- Til mine bestyrelseskollegaer og foreningens sekretærer.
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