Bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling
Onsdag, den 9. marts 2011 på Odder Parkhotel
Ved Jens Gammelgaard, formand for landboforeningen Odder - Skanderborg.
Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder - telefon 86 55 41 38 / mobil 21 27 40 14
Fax 86 55 41 24 / e - mail: jens@gammelgaard-agro.dk
Det er igen tid for årets generalforsamling.
- Tid for et tilbageblik over foreningens virke i det forgangne år.
- Tid for at se fremad til de kommende udfordringer for foreningen og erhvervet.
- Tid for at høre jeres kommentar til bestyrelsens arbejde.
Året, der er gået, har budt på mange opgaver og udfordringer for erhvervet. Beretningen vil
omhandle en omtale af de vigtigste forhold.
Overhead nr. 1: Der en vej
Jeg forstår ikke, hvorfor Danmark ikke for længst har taget ved lære af, hvad andre lande har succes
med. Hvorfor satser vi for eksempel ikke på at skabe de allerbedste rammevilkår for de erhverv,
hvor vi har særlige styrkepositioner at bygge på? Ligesom Sverige, Holland, Tyskland og andre
succesfulde økonomier.
Danmarks landbrugs- og fødevareerhverv er anerkendt som en af verdens tre største
fødevareklynger, med et unikt samspil mellem produktion, udvikling og forskning. Og med et stort
vækstpotentiale.
Overhead nr. 2: Landbrugets miljøbelastning
Vi er et erhverv, der i årevis har formået at øge produktiviteten, samtidig med at vores
miljøbelastning er blevet reduceret mere i Danmark end i noget andet land. Vi har gjort det
blændende godt, en produktions- stigning på 25 %. En reduktion i kvælstofudledningen på 56 %,
en reduktion i fosforudledningen på 98 % gennem de sidste 25 år.
Det burde få politikerne til at fyre op under kedlerne på et af Danmarks stærkeste
vækstlokomotiver; men i stedet for det, står de klar med forslag til nye restriktioner og større
byrder, som landbruget og fødevareerhvervet skal bære.
Og det endda i en situation, hvor landbruget og fødevareerhvervet er trukket ned i sneglefart af
politisk bestemte byrder og restriktioner, lave markedspriser og skadevirkninger fra finanskrisen.
Vi spørger os selv, hvad er det lige, der foregår?
Hvis Danmark skal have gang i væksten igen, kræver det, at vi udnytter de styrkepositioner, vi har.
Det kræver en anden politisk tilgang til landbrugs- og fødevareerhvervet.
Det kræver, at man begynder at bygger broer - i sted for barrierer - for vores udvikling.
Det kræver at erhvervet får nogle rammevilkår, så vi kan udvikle os.
Overhead nr. 3: Landbrugets bytteforhold
Vi er på 3. år stadig ramt af et meget dårligt bytteforhold, der gør det meget vanskelig for mange
landmandsfamilier at få økonomien til at hænge sammen.

Medejere af LRØ
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Selv om indekset for bytteforhold er steget fra 75 til 80 gennem det sidste år, er det klart: Der er
store problemer. For 10 år siden var indekset for bytteforhold oppe på 110, som I ser på figuren på
skærmen.
Med dette bytteforhold, er det klart, der er pres på økonomien. Det er det, der i værste fald kan
tvinge både landmænd og deres familier væk fra deres livsværk. Det er nedslående, og rigtig mange
oplever det som et hårdt, personligt nederlag, hvis økonomien ikke er i orden.
Overhead nr. 4: Tvangsauktioner
I disse situationer, er det utrolig vigtigt at have dialogen med banken. Det er vigtigt at få økonomien
gennemgået. Og i samarbejde med banken og konsulenten finde en løsning, således der igen kan
blive en fornuftig indtjening og økonomi. Det er vores indtryk, at de fleste banker tager ansvar og er
samarbejdsvillige. Vi skal huske, at begge parter har et ansvar, et ansvar man skal løse i fællesskab,
til fordel for begge parter. Kan det ikke lade sig gøre, skal vi huske på, der er jo også en tilværelse
efter et salg af livsværket.
Overhead nr. 5: Udvikling i salgspriser
Der har gennem efterår og vinter været meget store prisstigninger på planteprodukter. For et år
siden kostede hvede 74 kr. pr. Hkg. I dag er prisen mere end fordoblet. Det er meget positivt. Vi har
nu en pris der kan give et afkast i marken. Prognosen for 2011 er overhalet af virkeligheden. Vi må
håbe, at priserne ikke falder for meget frem mod ny høst.
For mælke- og oksekødssektoren er der også fremgang, dog ikke så positiv som planteavl; men
denne sektor har de bedste regnskabstal i gennemsnit i 2010. Også her ser prognosen positiv ud for
2011.
Langt værre ser det ud for svinesektoren. Her er man ramt hårdt af de høje priser på foder, som
følge af høje priser på planteprodukterne. Det er ikke lykkedes at få kødprisen til at følge
omkostningerne til foder, selv om der har været stigninger inden for de sidste uger. Vi må håbe, at
der ikke sker det samme som i 2008. Hvor mange svineproducenter måtte købe meget dyrt foder
frem til høst, for så derefter, at opleve prisen på korn styrtdykkede fra 160 kr. - til 80 kr. pr. 100 kg.
Det var sammen med finanskrisen årsag til, at svinepriserne ikke steg. Vi tror ikke det vil ske denne
gang. Vi er forhåbentlig på vej ud af finanskrisen. Derfor er vi overbeviste om, at prisen på
svinekød vil stige, således vi igen får et fornuftigt bytteforhold mellem korn og kødpris.
Overhead nr. 6: Driftsresultat - heltidsbedrifter
Overhead nr. 7: Bytteforhold planter
Overhead nr. 8: Bytteforhold mælk
Overhead nr. 9: Bytteforhold svin
Der er meget store udsving i resultaterne; men det kendetegner alle sektorer, at bytteforholdet har
været meget skævt. Der er rettet op på planteprodukter og mælk på det sidste; mens det stadig er
meget skævt på svinesektoren.
En årsag er for store omkostninger i Danmark i forhold til de EU-lande, som vi skal konkurrere
med. Det må snart gå op for vore politikere, at vi er nødt til at have samme rammebetingelser som
øvrige EU-lande. Heldigvis er der ved at ske noget på det område. F.eks. er udskydelse af kravet om
reduktion på 10.000 ton kvælstof til 2027 et eksempel herpå.

G:\LOS\Generalforsamling20110309\20110309Beretning-ver4.doc

Side 2 af 11

Omdømme kampagne
Overhead nr. 10: Annonce med griseører
Fremtiden er ikke så sort, som den har været. Det er budskabet fra landbrugs- og fødevareerhvervet
til hele Danmark i dag.
Landsdækkende annoncer med kokasser, gylle og griseører fortæller danskerne om, hvordan vores
erhverv bidrager til den danske samfundsøkonomi. Og om det potentiale, vi har for at bidrage endnu
mere i fremtiden.
Vores rammevilkår skal forbedres. Og det skal vi selv være med til. Vi skal skabe et nyt syn på
landbruget. Vi er et erhverv, der i fremtiden kan bidrage mere og mere til, at Danmark bliver et
rigere og et bedre land at leve i. Derfor bør erhvervet have de optimale rammevilkår.
Det kræver af os, at vi tør anlægge en offensiv og konstruktiv tilgang, der tager udgangspunkt i,
hvad landbruget og fødevareerhvervet både nu og i fremtiden kan bidrage med.
Det er baggrunden for omdømme kampagnen.
Overhead nr. 11: Landbrugseksportens andel
Overhead nr. 12: Fakta
Det burde ikke være vanskeligt for politikerne at se betydningen af Dansk Landbrug. Vi har formået
at øge eksporten gennem krisen. Der er 145.000 beskæftiget i hele sektoren. For hver 10 personer
der arbejder på bedriften er der over 12 ansatte i følgeindustrien. I 2010 er omkring 12 % af
Danmarks eksport landbrugsrelateret. Af et samlet overskud på handelsbalancen på 90 milliarder
kroner kommer de 40 milliarder kroner fra landbruget - det taler for sig selv.
Overhead nr. 13: Beskæftigelse på planteavlsbedrifter
Overhead nr. 14: Beskæftigelse på kvægbedrifter
Overhead nr. 15: Beskæftigelse på svinebedrifter
Derfor kære politikere - giv landbruget plads og rammevilkår, så vi kan være med til at skabe vækst
i kommunerne. Hver gang, vi har en svinebedrift med 1.000 søer er der et skatteprovenu på 6
millioner kr.
Alene indkomstskat betalt af vores erhverv udgør i dag knap 18 milliarder kroner om året – for det
beløb kan staten aflønne 45.000 fuldtidsansatte sygeplejersker.
Grøn vækst 2.0
Vand- og naturplanerne
Overhead nr. 16: Pres fra flere sider
Sidste år viste vi til generalforsamlingen, hvad det ville koste en landmand i henholdsvis
Skanderborg og Odderområdet at indføre vandplanerne.
Vi nævnte også, at vi i DLMØ arbejdede på at afholde et stormøde. Det lykkedes ikke af flere
årsager; men landboorganisationernes formænd i Region Midt, fik den 7. april et møde med
miljøminister Karen Ellemann.
Her fremlagde vi, hvad det vil koste for de to østjyske landmænd, at indføre vandplanerne. Det kom
bag på ministeren, hvilket efterfølgende gav korrespondance mellem miljøministeriet og DLMØ.
Den 4. maj havde vi et lignende møde med Venstres gruppeformand Christian Jensen og den 4.
oktober mødtes vi med fødevareminister Henrik Høegh og folketingsmedlem Helge Sander.
Disse møder, hvor formændene fremlagde vores syn på vand- og naturplanerne, har sammen med
faglige indspil fra Videnscenter for Landbrug og en fælles politisk strategi formet af Landbrug &
Fødevarer været medvirkende til, at vi fik aftalen om Grøn Vækst 2.0. Her fik vi fastslået og
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indføjet nogle retningslinjer for vandmiljøindsatsen, som desværre ikke er så selvfølgelige, som det
lyder i teksten til aftalen:
”- At der fortsat skal være mulighed for at drive landbrug i alle egne af Danmark.
- At der skal laves konsekvensvurderinger af indgrebene.
- At den danske indsats skal sammenlignes med indsatsen i andre lande”.
På den baggrund har vi kæmpet videre for at gøre politikerne opmærksomme på problemerne i
vandplanerne, og for at påpege bedre alternativer. Og mange politikere har vist interesse for at finde
de bedste løsninger. Vores budskaber er blevet hørt.
Det førte til at regeringen, tirsdag den 8. februar 2011 udsatte reduktionen af kvælstof med 10.000
ton til 2027. Vi skal stadig reducere udvaskningen af kvælstof med 9.000 ton frem til 2015, som
fremlagt i vand- og naturplanerne.
I vandplanerne er der foreslået en række tiltag til opnåelse af reduktionen af kvælstof med 9.000
ton. Vi har i regi af DLMØ gennemført 9 informationsmøder med næsten 1.000 deltagere.
I aften kan vi ikke gå i dybden med vandplanerne; men vi vil nævne nogle eksempler.
Mange flere efterafgrøder.
På landsplan er forslaget, at der årligt skal være 190.000 hektar med efterafgrøder.
Det er især vandoplande til de danske fjorde.
Vi kan maksimalt acceptere de 10 eller 14 % efterafgrøder uden kompensation, som vedtaget i
gødningsloven L36. 34 % efterafgrøder i nogle områder går ikke. Her må landbruget kompenseres i
lighed med Sverige eller Tyskland. Igen må vi kræve samme rammevilkår, i lighed med øvrige EUlande.
Yderligere har vi eksempel på en landmand med ny miljøgodkendelse i Odder Kommune, hvor der
er krævet 6 % ekstra efterafgrøder.
Denne landmand skal have 14 % + 15 % + 6 %, i alt 35 % efterafgrøder uden kompensation.
Det er alt for vidtgående – det er en uanstændig måde at behandle en ung familie på, som ønsker at
udbygge en husdyrproduktion. Det skal ændres.
Overhead nr. 17-20: Kristian Hansen, Alrø
Der er rigtig mange gode alternativer til efterafgrøder.
I DLMØ regi bliver der i høringssvaret indmeldt en lang række alternativer, således der forhåbentlig
bliver en stor grad af fleksible og enkle løsninger frem for konkurrenceforvridende, firkantede og
komplicerede regler.
Randzoner på 50.000 hektar
I lovforslaget om randzoner skal etableres 50.000 hektar med randzoner langs alle målsatte vandløb
og søer. Vi mangler stadigt at få det faglige belæg for randzoner.
Det er helt uholdbart, at politikerne skal behandle lovforslaget, når der er tvivl om effekten. Derfor
bør lovforslaget trækkes tilbage til tingene er bedre belyst.
Baseline
Det nye danske ord ”Baseline” er et udtryk for, hvor langt vi er nået med de første tre vandplaner i
år 2015. Videnscentret for Landbrug, har efter at der langt om længe blev adgang til data, beregnet,
at vi er omkring 10.000 ton længere med reduktion af kvælstof end miljøstyrelsen har kalkuleret
med i forslag til vandplaner.
Overhead nr. 21: Baseline – Videnscentret for Landbrug

G:\LOS\Generalforsamling20110309\20110309Beretning-ver4.doc

Side 4 af 11

I princippet skal vi således måske kun finde 9.000 ton til 2027, hvis vi skal have samme
rammevilkår, som øvrige EU-lande.
Ændret vandløbsvedligeholdelse
Der er afsat 52 millioner kroner årligt til kompensation for dyrkningsforringelser på grund af ændret
vedligeholdelse af vandløbene.
Når det afsatte årlige beløb er opbrugt – og det bliver det formentlig hurtigt, må der ikke ændres på
vedligeholdelsen på de resterende vandløb.
Inden ændret vedligeholdelse er vi blevet lovet konsekvensanalyse på de berørte
vandløbsstrækninger.
Der skal også fjernes spærringer, og rørlagte vandløbsstrækninger skal graves op. Her er det vigtigt
at se nedstrøms i vandløbet, er der spærringer og rørlægninger eksempelvis i byer eller under veje,
er det ikke formålstjenligt at åbne længere opstrøms i vandløbet. Det samme må gælde, når
sammenhængende marker vil blive splittet op.
Overhead nr. 22: Natura 2000 planer
Naturplanerne omfatter 246 planer der indeholder 130.000 hektar naturpleje - 16.000 hektar bedre
vandforhold - 20.000 hektar skov og værdifuld marine rev.
Vi vil i landboforeningen meget gerne samarbejde med kommunerne om indspil til vand- og
naturplanerne.
Vi vil endnu engang opfordre til at få tjekket forslag til vand- og naturplaner i forhold til ens egen
bedrift. Det kan ske via hjemmesiden www.naturstyrelsen.dk eller via planteavlskonsulenterne i
LRØ. Høringsfrist er den 6. april.
Husdyrloven L12 - miljøgodkendelsesordningen
Ændringsloven blev vedtaget den 10. februar. Når det gælder anmeldeordningen er det meget
positivt. Det er nu bl.a. muligt at skifte mellem dyregrupper - bygge gyllebeholdere og
ensilagepladser - bygge til bestående stalde for at leve op til kravet om dyrevelfærd, f.eks. krav om
løsgående søer i 2013.
Problemet er ammoniakudledningen til visse naturtyper. Vi er bange for at landbruget kan komme
til at betale en meget høj pris for at få anmeldeordningen; men Landbrug & Fødevarer har vurderet,
at det er det bedst opnåelige efter megen debat. Der er nu indføjet præcise kriterier for, hvornår
natur er ammoniakfølsom.
Selvom den ny husdyrlov er et væsentligt skridt i den rigtige retning, så opfylder den langt fra alle
vores ønsker. Der er brug for en gennemgribende forenkling. I stedet for 14 amters forskellige
administrationspraksis har vi nu fået 98 kommuners egne fortolkninger af reglerne. Det er blevet
urimeligt bureaukratisk for landmænd, rådgivere og kommuner.
Miljøgodkendelsesordningen og kommunesamarbejdet
I Skanderborg Kommune har vi indtryk af, at ansøgninger om miljøgodkendelser fungerer godt, der
er ikke urimeligt lange sagsbehandlingstider og vejledningen om miljøgodkendelser følges generelt.
Det vil vi gerne rose kommunen for.
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Skanderborg Kommune har udarbejdet en klimaplan, som skal gøre kommunen CO2 neutral. Det
kan kun lade sig gøre ved at anvende en bred vifte af muligheder. Landboforeningen støtter og er
med i arbejdet.
Der er husdyrgødning fra 17.374 dyreenheder. Der er store udfordringer med at få placeret
biogasanlæg til forarbejdning af husdyrgødningen. I syd kommer der sandsynligvis et biogasanlæg
ved Danish Crown. Øst og sydøst for Skanderborg på grænsen til Odder Kommune, kunne der
måske laves noget fælles på tværs af de to kommuner.
I resten af kommunen nord for E45 vil der være gødningsmængder, som kan danne baggrund for et
anlæg; men der er lang vej endnu inden der står bare et anlæg færdigt.
Vedrørende vandplanerne er det fosfor til de mange søer, som er en udfordring i Skanderborg. Der
skal etableres såkaldte fosforådale. Vi vil gerne arbejde sammen med forvaltningen om fælles
løsninger og indspil på udfordringen hermed.
I Odder Kommune er det også blevet bedre. Her ved vi, at der er gjort en stor indsats for at forbedre
proceduren og nedsætte sagsbehandlingstiderne.
Vi er dog meget utilfredse med, at kommunen udarbejder egne skrappere regler, som der ikke er
belæg for i henhold til lovgivningen. Det har i nogle af miljøgodkendelsessagerne givet et urimeligt
stort tidsforbrug og store ekstraregninger til konsulenthjælp. Ligeledes er regningen for arbejdet
udført af kommunens rådgivere blevet urimelige store, hvilket er påpeget; men kommunen har
endnu ikke meddelt en løsning herpå.
I Odder er der også planer om at lave kommunen CO2 neutral. Her er vi også med i en
arbejdsgruppe. Her virker opgaven lidt nemmere på grund af de decentrale varmeværker.
Husdyrproduktionen er dog knap så stor med omkring 12.600 dyreenheder i 2007.
I perioden 2007 til 2010 viser netop offentliggjorte officielle tal at antallet af dyreenheder faldet
med cirka 10 % i Horsens og Norsminde fjordoplande.
Udover biogas fra husdyrgødning påtænkes også bioenergivarme i form af halm, græs fra
engarealer og andre energiafgrøder. Udover, at kommunen bliver CO2 neutral vil der også være en
del arbejdspladser forbundet med energiproduktionen. Derfor forstår vi ikke, hvorfor byrådet ikke
får vedtaget en varmeplan for kommunen, så vi kan komme i gang?
Odder Kommune med rådgivere bl.a. fra Orbicon og FødevareErhvervs jordfordelingskontor er i
gang med forundersøgelser for at lave et stort vådområde i ådalen fra Odder til Norsminde fjord.
Det er også et led i vandmiljøplanerne. De foreløbige beregninger viser mulighed for at fjerne op
mod 30.000 kg kvælstof, hvilket cirka er halvdelen af kravet i forhold til Norsminde Fjord.
I løbet af foråret forventes forundersøgelsen at være færdig, hvorefter FødevareErhverv vil bevilge
midler, hvis resultatet af undersøgelserne er positive. Alle lodsejere skal herefter også frivilligt give
tilsagn for at projektet kan realiseres. Landboforeningen syntes det er et godt projekt, som vi bakker
op om.
I Århus Kommune er der bl.a. indført skrappere krav vedrørende grundvandsbeskyttelse i
forbindelse med miljøgodkendelser end regelsættet foreskriver. Det vil vi i samarbejde med øvrige
landboorganisationer med interesser i Århus Kommune forsøge at ændre på.
I Århus er man i gang med at lave en planstrategi, hvor vi deltager.
Rådmand for Teknik og Miljø, Laura Hay har bedt om at få vores indspil til vand- naturplanerne.
Der vil formodentlig være områder, hvor vi har fælles interesser, hvilket vi bør benytte os af.
Senere på foråret planlægges et møde mellem rådmanden og landboorganisationerne, hvor vi blandt
andet skal drøfte kommunens landbrugspolitik.
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Vi vil gerne sige tak for et godt samarbejde med politikere og embedsmænd i Århus, Skanderborg
og Odder Kommuner. Det være sig til kommunenetværksmøder, i de Grønne Råd og andre
sammenhænge, selv om vi ikke altid er enige om tingene. Vi er af den opfattelse at dialog er bedre
end ingen dialog.
Lykke Friis
Overhead nr. 23: Program Lykke Friis
Den 29. april havde vi besøg af Klima-, energi og ligestillingsminister Lykke Friis på Tandergaard
ved Malling for at vise et eksempel på, hvordan man i dag kan lave et staldanlæg, som også er
energileverandør.
På mødet var der mange indlægsholdere, blandt andet Odders borgmester Elvin Hansen, der havde
et indlæg om CO2 neutral varmeforsyning i kommunerne ved hjælp af biomasse.
Overhead nr. 24: Lbf. indlæg
Landboforeningen havde et indlæg, hvor vi kom ind på:
- At landbruget har potentiale til at levere 1/3 af Danmarks energiforsyning i 2025 fra biomasse.
- At afgasset gylle giver lavere udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet
- At bedrifterne kan blive selvforsynende med klimavenlig energi og har i mange tilfælde potentiale
til at fungere som mini fællesanlæg i lokalsamfundet.
En stor hæmsko er de hidtil for lave priser på el produceret af biogas. Regeringens netop vedtagne
Energistrategi 2050 forbedrer mulighederne væsentligt.
Et godt møde, hvor ministeren for første gang fik indsigt i et landbrug.
Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ)
Hjemmesiden (vises fra internettet)
2010 har været et travlt år, som nævnt tidligere i beretningen har vi haft møder med ministre og
politikere gennem året på tværs af regionen, for at gøre dem opmærksomme på de negative
konsekvenser af vand- og naturplanerne og miljøgodkendelserne.
På mødet med fødevareminister Henrik Høegh og Helge Sander tog vi fat i de lange
sagsbehandlingstider i Miljøklagenævnet.
Efter flere år med tekniske problemer og underbemanding i kommunerne er det endelig lykkes for
dem at få en lavere sagsbehandlingstid vedrørende miljøgodkendelser.
Men hvad hjælper det, når så sagerne hober sig op i Miljøklagenævnet.
I dag venter mere end 700 landmænd på en afgørelse.
Det fremmer ikke beskæftigelse og vækst i kommunerne. De nye staldanlæg er både mere
dyrevenlige og mindre miljøbelastende.
De helt urimelige lange sagsbehandlingstider er dræbende for erhvervet. Det kan tage initiativet fra
selv den mest positive landmand.
Vores møde med fødevareminister Henrik Høegh og Helge Sander medførte, at der den 18.
november blev afholdt et møde i miljøministeriet med miljøminister Karen Ellemann og det nye
Natur- og Miljøklagenævns formand Anne-Marie Rasmussen.
Vi havde en forventning om, at det ville sætte skub i behandlingen af sager; men der er intet sket
udover en række hjemvisninger til kommunerne til fornyet sagsbehandling. Det kan da ikke passe,
at et sådant klagenævn ikke kan tvinges til at få gang i sagsbehandlingen af regering og folketing.
Vi vil fortsat sammen med Landbrug & Fødevarer presse på for at få gang i sagsbehandlingen.
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Vi har holdt informationsmøder for ca. 1000 landmænd i januar, for at informere om vand- og
naturplanerne. I øjeblikket er vi i gang med at udarbejde et omfattende overordnet høringssvar til
Naturstyrelsen.
DLMØs høringssvar vil være at finde på www.dlmo.dk den 6. april, som også er høringsfrist.
Ligeledes er kommunerne i fuld gang med at udarbejde høringssvar.
Vi forventer, at Naturstyrelsen læser alle høringssvar og giver et svar til alle. I den kommende tid
vil DLMØ kontakte politikere for at få drøftet vores høringssvar.
I efteråret har Odder Kommune givet landzonetilladelser til etablering af 2 nye seminaturlige
minivådområder hos I/S Faurgaard i Fillerup og Rodsteenseje. I 2011 forventes endnu tre mindre
anlæg etableret, hvoraf det ene skal være i Århus Kommune.
Anlæggene er hovedsagelig finansieret af FødevareErhverv, Odder og Århus Kommuner.
Anlægget i Ondrup mose er nu rekonstrueret af Orbicon og måleudstyr er etableret og vi afventer
spændt de første måleresultater på effekten.
Vi forventer os meget af disse forsøgsanlæg. Vi forventer, at de skal indgå i en værktøjskasse
sammen med andre alternativer til efterafgrøder såsom stenrev, muslinge- og tangproduktion.
I januar havde vi møde med Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, hvor han fremlagde
ændringsforslagene til færdselsloven i sin egenskab som trafikordfører.
Forslaget hilser vi velkommen. Det vil gøre de store maskiner lovlige på vejene, når de kører fra
gården til marken. Samtidig hæves hastigheden for traktorer og motorredskaber til 40 km. i timen.
Sidst i januar havde vi møde med Jørn Dohrmann, Dansk Folkeparti, hvor vi talte om vand- og
naturplanerne, L 12 lovforslag, miljøgodkendelsesordningen samt Miljøklagenævnets meget
langsomme sagsbehandling.
Vi havde et godt møde. Jørn Dohrmann var meget enig med os om tingene og ville arbejde for det i
Folketinget.
Den 28. februar havde vi møde med Torben Hansen, Socialdemokratiet om bl.a. etablering af en
landbrugskommission, hvilket vi finder er en rigtig god idé.
2010 blev året, hvor vi var nødsaget til at lukke Åbent Landbrug Østjylland og tage afsked med
vores medarbejder gennem mange år, Marie Gramstrup.
Det var ikke af lyst, men de centrale midler fra Landbrug & Fødevarer, vi fik til at drive Åbent
Landbrug Østjylland for, blev på én gang reduceret med knap 800.000 kr. til ingenting. Det var
derfor ikke forsvarligt at fortsætte i den hidtidige struktur.
Åbent landbrug ligger nu i lokalforeningerne, med hjælp fra Landbrug & Fødevarers 2
medarbejdere i Søften.
Ulovlig import af kvælstof
Cirka 160 landmænd i Østjylland har via to firmaer købt kvælstofgødning importeret til Danmark,
typisk under benævnelsen korn eller træpiller. Gødningen er herefter anvendt på bedriften ud over
den i gødningsregnskabet angivne kvælstofkvote.
Myndighederne vurderer, at det drejer sig cirka 15.000 ton kvælstof over en 3-årig periode fra 2007
til og med 2009.
Overgødskning i forhold til national lovgivning kan medføre bøde på 10 kr. pr. kg kvælstof op til 30
kg kvælstof pr. hektar og 20 kr. pr. kg kvælstof ved over 30 kg kvælstof pr. hektar.
Derudover går forseelsen ind under krydsoverensstemmelseskravet, hvor nedsættelsen af støtte i
visse tilfælde kan nå op på 100 %.
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Hvis overtrædelsen har stået på i flere år kan der blive tale om at tilbagebetale hektarstøtte 3 år
tilbage i tiden - ligeledes vil støtten blive reduceret de næste 3 år.
Det er en meget hård straf. Det kan blive endog meget store beløb; men landboforeningen bakker op
herom. Det kan ikke nytte, at vi har landmænd, der i den grad unddrager loven på bekostning af de
lovlydige landmænd.
Så store ulovlige kvælstofmængder udspredt i Østjylland kan sandsynligvis måles i vore vandløb,
og kan medføre myndighederne ikke finder den forventede reduktion i kvælstofudledningen. Det
kan medføre øgede krav om reduktion i kvælstoftildelingen.
Vi kan i landboforening og rådgivning under ingen omstændigheder hjælpe disse landmænd. De må
tage straffen for deres forseelse.
LRØ
Som jeg nævnte sidste år er LRØ også ramt af finanskrisen, og har måttet tilpasse sig situationen og
markedsbestemte forhold og dermed reducere medarbejder staben væsentligt.
I en sådan situation er det vanskeligt at følge med ned på omkostningssiden. En reduktion i
medarbejderstaben får først fuld effekt året efter; men der er skåret hårdt til for at tilpasse
omkostninger til indtægter. Vi har i dag et rådgivningsselskab, som er trimmet og for andet år i træk
med uændrede timepriser.
Et årsregnskab for 2010 på minus 4 millioner kroner er ikke tilfredsstillende. Det udhuler
landboforeningens egenkapital og det må ikke ske igen. Budget 2011 for LRØ viser et positivt
resultat på 600.000 kroner, som skal holde.
Per Bardrum vil senere i aften redegøre for LRØs årsregnskab og strategi for, at vi ikke igen får
røde tal på bundlinjen.
Erhvervshuset Boulevarden 13
Erhvervshuset er blevet en succeshistorie.
Vi huser nu 14 erhvervsvirksomheder og i øjeblikket er der venteliste for at komme ind i huset. Det
er blevet et meget populært erhvervshus. En stor del af æren for det, tilkommer den daglige leder af
huset Helge Kjær Sørensen. Det er bestyrelsen meget tilfredse med.
Det resulterer i at økonomien i huset bliver fornuftig. Vi forventer et positiv afkast omkring 100.000
kroner i 2011.
Udryddelse af PRRS
Bestyrelsen har indgået et samarbejde med Odder Dyreklinik om at udrydde PRRS fra foreningens
område i løbet af de næste 4-6 år.
Der er mange PRRS positive besætning i området. Vi har en geografi, som gør det muligt. Med
Århus i nord - Horsens Fjord i syd - Silkeborgsøerne og skovene i vest afgrænser området - så det
vil være muligt.
Der vil være store økonomiske gevinster samt et reduceret medicinforbrug, når det lykkes.
Jordbruges Uddannelses Center Århus.
Tak for samarbejdet med Jordbrugets UddannelsesCenter Århus. Vi har hårdt brug for jer til at
uddanne landmænd til fremtidens landbrug. I deltager også i det vigtige arbejde omkring Åben
Landbrug og har givet tilsagn om at Bredballegård efter sidste års succes igen kan benyttes til Åbent
Landbrug den 3. søndag i september i år – tak for det.
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Vanen tro vil direktør Claus Christensen formentlig under eventuelt komme op på talerstolen og
berette kort om aktiviteter på skolen.
Deltidsudvalget
Sommerudflugten gik i 2010 til Christinedahl, Skovby. Christinedahls ejer Jørgen Baastrup fortalte
om oplevelserne med det nyetablerede naturområde. Der er lavet naturplaner for ejendommen, og
der blev fortalt hvad de forskellige tiltag betød for naturen.
Der er kommet godt gang i Flex Nyt, Flex Regnskab og Flex Mark.
Den 17. november var der foredrag om jagt- og naturpleje med 150 deltagere. Nykredit fortalte om
det aktuelle finansielle marked.
Udvalget vil gerne takke for et godt samarbejde med landboforeningerne og LRØ.
Vestermølle.
Den 27. august var der rejsegilde på Vestermølle. Det var et flot arrangement, hvor vi sammen med
Seniorklubben i Skb. og Nordea gav en gave. Gaven var et billede fra Skanderborgegnen, af en flok
røde køer på græs.
Seniorklubben har været aktiv med hjælp til ombygningen.
Vestermølle er blevet flot og skånsomt restaureret. Det er blevet en perle for Skanderborg - en perle
vi alle kan få gavn af.
Odder-Skanderborg Landboungdom.
Der har igen i år været medlemsfremgang.
Der er kommet 17 nye medlemmer til, så der i dag er 110 medlemmer.
I hele Region Århus har der i år været en medlemsfremgang på 12 medlemmer. Regionen har i alt
358 medlemmer.
Der har været afholdt 2 ”klub 1” ture for unge mennesker, som er gået ind i erhvervet. De har været
på Tandergaard og se biogas, på Lindelund i Saksild og besøgt Århus Havn. Det er en rigtig god
måde at introducere de nye elever på.
Udover ”klub 1” er der også arrangeret blomsterbinding med 8 - 10 piger pr. gang.
Det er imponerende, at I kan præstere et overskud på 76.000 kr. ved traktortræk; men I har også et
stort arbejde med at arrangere dagen.
Året resultat blev et overskud på 47.000 kr.
Landboforeningen vil gerne sige tak for hjælpen til vores arrangementer og tak for et godt
samarbejde.
Vikarservice
Året 2010 startede meget stille og meget berørt af finanskrisen. Andet halvår blev meget bedre, 3.
kvartal var timemæssigt på niveau med hele første halvår.
Økonomien er blevet meget bedre end sidste år. Årets resultat vil komme tæt på et nul, måske et
lille minus.
Strukturudviklingen inden for landbruget mærkes meget, da der er mange mindre
husdyrbesætninger der ophører. De er typisk kunder i vikarservice; men der kommer flere og flere
timer i større husdyrbesætninger.
Der er afløst 22.000 timer i vikarservice og 10.000 timer i hjemmeservice.
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Skanderborg Seniorklub
Der har været 10 arrangementer i løbet af året med meget varierende indhold og længde.
Fra halvdagsture, en 2 dages tur til Vadehavet med overnatning på Rødding Højskole til en 7 dages
tur til Normandiet i Frankrig.
Året begyndte med nytårskoncert og efterfølgende nytårstaffel på Koldkærgård. Der har været tre
klubmøder med foredrag om ældre.
Der er skrevet en bog om seniorklubbens 15 års historie, som bliver tilbudt klubbens 180
medlemmer og andre interesserede.
Odder Seniorklub
Landboforeningens seniorafdeling i Odder har nu fungeret i 3 år, der er 125 medlemmer, hvilket er
det samme som sidste år.
Der er en fin tilslutning til aktiviteterne, dog måtte sommerudflugten til Nordjylland og Læsø
aflyses på grund af for få tilmeldinger.
I år er arrangeret en tur til det sydlige England.
Bestyrelsen føler at programmet for i år er blevet godt modtaget, og håber på, at mange igen i år vil
deltage i arrangementerne.
Åbent Landbrug
Aktiviteterne i Åbent Landbrug vil der blive berettet om senere i aften af Lilli Bach Andersen og
Ole Lyngby Pedersen.
Afslutning
Som jeg har nævnt i beretningen er krisen for vores erhverv fortsat meget alvorlig, for mange af os
vil krisen vare længe endnu. Der vil desværre nok også være nogle, der må forlade erhvervet. Det er
altid et meget hårdt slag for de familier, der rammes, selv om risikoen for en konkurs er et
grundvilkår som selvstændig erhvervsdrivende.
Midt i krisen står vi paradoksalt nok også med en række spændende udviklingsmuligheder for vores
erhverv. Det giver grundlag for en ny fortælling om landbruget og for en bedre dialog med
samfundet; men det kræver en stor indsats af os alle.
Vi skal blive dygtigere på vores bedrifter.
Vi skal blive bedre til at udnytte vores nye organisering i et stærkt og mangfoldig erhverv.
Vi skal anlægge en offensiv og konstruktiv tilgang, der tager udgangspunkt i hvad landbrugs- og
fødevareerhvervet både nu og i fremtiden kan bidrage med til samfundet.
Så vi kan samle befolkningen, politikerne og vores egne om en fælles vision for landbrugs- og
fødevareerhvervet.
Kun på den måde, kan vi skabe ny vækst og fremgang for vores erhverv.
Vi er sikre på, at vi sammen kan løfte opgaven.
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for et godt samarbejde:
- Til alle vore ansatte i LRØ.
- Til alle udvalg og sammenhæng, som eksisterer omkring
Landboforeningen.
- Til myndigheder, som foreningen arbejder sammen med.
- Til mine bestyrelseskollegaer og sekretær.
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