Bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling
Tirsdag, den 12. marts 2019 på Odder Parkhotel
v/ formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard,
Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder. Mobil 21274014, e-mail jens@gammelgaard-agro.dk
Velkommen til årets generalforsamling, hvor vi vil berette om det forgangne år og se fremad mod
de store udfordringer vores erhverv står over for. Vi vil rigtig gerne høre jeres kommentarer til
bestyrelsens arbejde.
OH 1: Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen
Det er dejligt med en statsminister, der er stolt af landbruget og som sagde på delegeretmødet: ”I
sætter Danmark på verdenskortet. I investerer hele jeres tilværelse, jeres familieliv og jeres fremtid i
livet som landmand. Selvfølgelig skal vi ikke flytte verdens bedste landbrugssektor ud af landet.
Hele Danmark kan være pavestolte af dansk landbrug”.
Den kære miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen med flere politikere kunne lære meget
af statsministeren. Lad være med at tale landbruget ned – så skal vi nok levere på miljø,
bæredygtighed, sunde fødevarer og en øget eksport til gavn for den fælles samfundshusholdning.
Arbejd for og giv os nogle gode og rimelige arbejdsbetingelser.
Vi har nu fuld effekt af landbrugspakkens ophævelse af undergødskning og ser det især på
proteinprocenterne. Høsten 2018 var jo en gyser på grund af tørken og et meget dårligt, vådt såbed i
efteråret 2017. Der var stor forståelse i både befolkningen og Folketinget for, at erhvervet skulle
have hjælp. Vi har rundt om i landet inviteret politikere ud for at se, hvor alvorligt det stod til. Der
var utallige møder hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg med politikere.
Vi ønskede, at den uretfærdige ejendomsskat blev fjernet, hvilket der også langt hen af vejen var
forståelse for. Sådan gik det ikke. Vi fik i alt 380 mio. kr. I afgiftslettelse 220 mio. kr. og til
multifunktionel jordfordeling 160 mio. kr. Vi kunne have valgt at sige nej tak til beløbet, men det
mener vi, ville være taktisk uklogt.
OH 2: Nye tal om udledning af kvælstof
Nu har vi fået tallene for kvælstoftab til vandmiljøet i 2017. Resultatet lever ikke op til
forventningerne i forbindelse med landbrugspakken. Men man kan ikke tage et enkelt, usædvanligt
regnfuldt år, 2017, som indikator.
Ingen med en smule praktisk indsigt i landbruget vil være overrasket over, at 2017 ikke udviklede
sig som forventet. Sidste år kunne vi berette om meget store fald i 2016 i udledningen af kvælstof til
Odder Å. Vi er overbeviste om, at når vi får kvælstofudledningen for 2018 er der igen fald i
udledningerne.
Så oplevede vi den 8. februar en mediestorm, hvor Berlingske prioriterede drama frem for fakta.
Det er forkert, når avisen skriver, at de kollektive indsatser skulle kompensere for den øgede
kvælstofudledning, der kunne komme ved implementeringen af landbrugspakken. En sådan
kompenserende indsats har vi i landbruget allerede leveret, ved hvert år frivilligt at udlægge ekstra
efterafgrøder på over 100.000 ha.
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OH 3: ”Landbruget har ikke leveret tilstrækkeligt”
At Ida Auken beskylder os for, at vi ikke leverer på frivillige indsatser, er hvad vi kan vente fra
hendes side. Men, at vi har en miljø- og fødevareminister, der tænker mere på at få stemmer, fra
Aarhus og København frem for at sætte sig ind i fakta før han udtaler sig med følgende: ”Jeg råbte
relativt højt, da jeg hørte tallene og det var med en masse bandeord” er ikke særlig flatterende for
det erhverv han er minister for. Det er simpelthen uansvarligt, han har om nogen ansvaret for, at der
ikke er kommet mere gang i de kollektive vådområder, minivådområder og skovrejsning.
Regeringens udspil til klimaplan med afsætning af 90 millioner kr. er meget positivt. Landbruget
står for omkring 20 procent af de danske drivhusgasudledninger i form af udledning af metan,
lattergas og CO2. Det forpligter selvfølgelig. Fra 1990 til 2016 er landbrugets udledning af
drivhusgasser reduceret med 17 procent. I samme periode er landbrugsproduktionen øget med 31
procent. Vi er i landbruget klar til at levere flere reduktioner i drivhusgas, men det er vigtigt, at
klimatiltagene er omkostningseffektive. De må ikke skade konkurrenceevnen. Det tager regeringen
hensyn til i deres klimaplan.
Det Radikales Venstres, og Enhedslistens klimaudspil om at reducere landbrugsarealet med en
tredjedel er vanvittigt. Vi har noget af verdens bedste landbrugsjord i Danmark, som vi dyrker
intensivt, effektivt og langt grønnere end andre lande. Vi har intet at være flove over. Og i en tid,
hvor verdens befolkning vokser, og efterspørgslen efter kvalitetsfødevarer ligeledes stiger, giver det
ingen mening at tage god, dansk jord ud af drift.
Tredje generation af vandområdeplanerne skal være klar om 3 år. Nu er arbejdsprogrammet
offentliggjort. Det er positivt at miljø- og fødevareministeren holder fast i, at der skal ske et
retningsskifte. Det er et tydeligt signal om, at politikere og myndigheder vælger at lytte til kritikken
fra de syv synder og panelet af internationale eksperter.
Vi har jo arbejdet meget med Norsminde Fjord, hvor der er lagt op til en reduktion fra 2021 til 2027
på yderlige 33 tons. Vi har nu set at Ringkøbing Fjord er i god økologisk tilstand. Samme gode
forhold vil vi finde, hvis myndighederne grundigt undersøger vandmiljøet andre steder i Danmark.
Vandplanerne skal baseres på reel faglighed – ikke på gætværk, gamle data og voldsomt usikre
beregninger.
Det fælles udspil med DN vil gavne både landbruget og naturen, hvis Folketinget vil hjælpe med at
finde de nødvendige milliarder. Det giver god mening at få lavet nye staldanlæg der udleder mindre
ammoniak, det har vi i landbruget arbejdet for i mange år. Det giver god mening at tage
lavbundsjorde ud af drift, under forudsætning af, at landmanden kan få erstatningsjord, en bedre
arrondering og mere dyrkningssikre arealer. En central forudsætning for jordreformen er et
milliardbeløb i statsligt indskud til jordfonden (12 mia. kr.).
OH 3: Driftsresultat på driftsgrene
Afregningspriser, indtjening og eksport
Det er kontrasternes tid, i disse år. Sidste år kunne vi berette om rekordudbytter og en fornuftig
økonomi. 2018 var præget af århundredes tørke i Europa med et høstresultat på minus 30 - 40
procent i DK. En katastrofehøst med et samlet tab for erhvervet på ca. 6 milliarder kr.
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For mælkeprocenterne har prisen på mælk været fornuftig i 2018 og de kommer ud af året med
sorte tal på bundlinjen.
Planteproducenterne er også ramt af de meget lave udbytter, men her hjælper en stigende
afgrødepris, på det mindre udbytte sammen med lave høstomkostninger. Planteavlerne kommer ud
af 2018 med et økonomisk udbytte på niveau med 2017. Dermed ikke sagt at resultaterne for mælke
– og planteproducenter var godt i 2017.
Noteringen på svinekød har gennem hele året været meget lav. Vi har et Danish Crown der ikke
performer. Det kan ikke passe, at koncernen ikke kan få styr på Tulip i UK, nu på tredje år. Vi vil
tillade os at kalde det meget dårlig ledelse. Danske svineproducenter har de sidste to år sendt mere
end 1 mia. kr. til Tulip UK, hvor der burde have været et overskud på 1 mia. Det er danske
svineproducenter der financierer Danish Crowns mangel på ledelse og indtjening. Vi må som
minimum forlange, at DC får styr på UK i 2019 og forventer en kraftig noteringsstigning i løbet af
foråret.
Det er husdyrproducenterne der har haft det største tab af tørken, da priserne på foder er steget til et
fornuftigt niveau set fra planteavlernes perspektiv, medens prisen på kød og mælk ikke matcher
foderprisen.
Et så stort høsttab sammen med en meget lav svinenotering er en farlig cocktail for erhvervet. Det
har medført, at hver 5. landbrug er lukningstruet. Det er dybt tragisk for de mange
landmandsfamilier. Det er ikke holdbart for erhvervet. Vi producerer nogle af verdens bedste
fødevarer. De skal op i et prisleje som matcher omkostningerne.
Vi forventer os meget af frihandelsaftalen mellem EU og Japan, der netop er trådt i kraft. En
analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at eksporten af fødevarer kan stige med helt op til 83
procent i løbet af de næste 10-15 år. Det er især eksporten af grisekød, mejeriprodukter og
ingredienser, der har et stort potentiale. Det skyldes, at man med den nye frihandelsaftale fjerner
stort set al told mellem parterne.
Når Storbritannien træder ud af EU, vil landet blive betragtet som et tredjelands marked.
Storbritannien er et meget betydningsfuldt marked og har længe været en tæt samarbejdspartner for
den danske fødevareklynge. Vi må håbe der findes en fornuftig BREXIT løsning.
Finansiering
Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2017 på 1,05 procent. Heltidsbedrifterne
betaler samlet 1,9 mia. kr. i bidragssats årligt. I 2008 betalte vi 0,7 mia. Det er en stigning på ikke
mindre end 163 procent. I samme periode er udlånet steget med 15 procent. Bidragssatsen skal
dække omkostninger og risiko. Begge dele er steget, men realkredittens tab på landbruget i de
historiske hårde år fra 2007 til 2017 har været begrænset til ca. 1,7 mia. I samme periode har man
haft en indtjening på 14,5 mia. Det er ikke i orden. Vi er klar over, at der er store forskelle. Nogle
landmænd har rimelige vilkår, mens alt for stor en gruppe har helt urimelige vilkår og er
stavnsbundne. Stigningen i bidragssatserne har medført at landmænd ikke har fået det ud af
rentefaldet, som vi skulle. Samtidig har stigningen forhindret den konsolidering, realkreditten og
banksektoren forlanger.
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Nationalbankdirektør Lars Rohde har udtalt, at bankerne skal lukke den dårligste tredjedel af
landbrugene. Det er blandt andet denne gruppe, der blev lokket til at lave renteSwap, med skyhøje
fortjenester til bankerne. Efterfølgende har de fået urimelige stigninger i rentemarginalen. Det ville
klæde sektoren af finde konstruktive løsninger for denne gruppe. Det er ikke i orden at
finanssektoren i den grad skovler penge ud af erhvervet.
OH 5: BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder
Boringsnære beskyttelsesområder
Grundvandet er allerede velbeskyttet med den restriktive godkendelse af pesticider og de
eksisterende 25 meters beskyttelseszoner omkring alle vandboringer. Alligevel har miljø- og
fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ønsket at gå endnu mere forsigtig til værks, selv om han
ikke har et eneste fagligt argument for at indføre et forbud mod brug af pesticider i BNBO.
Det første udspil fra miljø-og fødevareministeren var noget ganske andet. Det var et forbud mod
brug af 35 pesticider og en erstatning på mellem 800 og 1.300 kr. årligt pr. ha. Det er Landbrug &
Fødevares fortjeneste, at vi trods alt fik en økonomisk aftale vi kan leve med.
Det forholder vi os naturligvis til og håber forbuddet vil skabe ro omkring udnyttelsen af
grundvandet. Vi forventer også, at de kommuner, der er på vej med sprøjteforbud uden for BNBO,
vil sætte dette arbejde i bero og gå konstruktivt videre i forhold til de nye landsdækkende krav.
Der venter nu en stor opgave i at finde gode lokale løsninger for de berørte landmænd. Her har
kommunerne også en vigtig opgave frem mod 2022 med opkøb af jord eller for kompensation for
tinglysning af sprøjteforbud omkring BNBO’er.
I de tilfælde, hvor der skal laves en indsats, skal det ske i tæt dialog med de berørte landmænd, så
de får tilbudt de bedst mulige løsninger. Der skal tages højde for harmoni og dræn når erstatningen
beregnes. Der vil også være tilfælde, hvor det er både er fornuftigt og billigere at flytte boringen,
frem for at lukke eller flytte et landbrug.
Grundlaget for den fremlagte aftale er en erstatning på ekspropriationsvilkår til de berørte
landmænd ud fra markedsprisen. Det er noget vi naturligvis vil holde skarpt øje med. Man skal
kunne købe erstatningsjord, for den erstatning man får, når – hvis muligheden byder sig.
Lovudkastet kommer først i Folketinget oktober 2019.
Regningen for opkøb og erstatning til landmanden skal betales af vandværkerne. Her er det vigtigt,
at regningen fordeles ligeligt mellem alle vandbrugere, da det jo er et ønske fra almenheden. Det vil
sige at prisstigningen skal lægges på den faste afgift og ikke på m3 – prisen.
Så lang tid der ikke er en bekendtgørelse og en vejledning om, hvordan politikernes aftale skal
udmøntes, er der for mange uklarheder om, hvor man kan forlange, at landmændene ikke sprøjter.
Derfor vent med at indgå aftaler, til loven er vedtaget. Vi har tiden frem til og med udgangen af
2021 til at få aftalerne lavet.
Minivådområder
2018 var det første år, hvor det var muligt at søge om tilskud til etablering af minivådområder. Der
er lavet beregninger, der viser, at der skal etableres op mod 2.000 minivådområder på landsplan. I
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starten var optimismen stor, men vi fandt flere og flere forhindringer. Blandt andet spørgsmål
vedrørende: ”Hvad får jeg ud af det”? økonomisk udlæg, ønske om placering i §3.
Det betød, at vi kun fik indsendt 3 ansøgninger. Af de tre blev kun et godkendt. Et var for dyrt i
forhold til tilskudsrammen. Et kunne ikke realiseret, fordi kommunen efterfølgende har vurderet
arealet til beskyttet § 3 natur. En afgørelse vi på ingen måde er enige i, da vi mener det pågældende
projektareal reelt set kun er en almindelig græsmark. I Landboforeningen arbejder vi sammen med
Odder Kommune for at finde løsninger der sikrer at en sådan situation ikke opstår igen.
Til ansøgningsrunden i 2019 er der lavet en del ændringer, der bevirker, at det er blevet en del mere
attraktivt at søge om tilskud til minivådområder. Det er nu også muligt at få tilskud til
minivådområder med filtermatrice. Nu er det muligt at få 50 procent i forskudsudbetaling. På
baggrund af de tilbud der blev indhentet i 2018, har Landbrugsstyrelsen lavet nogle standardpriser,
hvor man får en fast pris beregnet ud fra en startpris samt en varierende pris, alt efter hvor stort
vandspejlet er.
På det sidste har der været stor interesse fra lodsejere, der ønsker at få etableret et minivådområde.
Det er vi rigtig glade for - og det er ikke for sent. Man kan nå at komme med endnu, men man skal
skynde sig, for ansøgningsrunden for 2019 lukker den 30. april. I pausen vil vores oplandskonsulent
Cammi stå klar til at lave en kort gennemgang af jeres muligheder. Ellers ligger der sedler på
bordene, hvor I kan skrive jer på til at blive kontaktet af Cammi.
Fosfor
Det skærpede fosforloft der blev indført 1. august 2018 medførte, at der i visse tilfælde skal op til
40 procent større udbringningsareal til. Arealer der mange steder ikke findes. Selv om miljø- og
fødevareministeriet har afsat 2 mio. kr. i en etårig kompensation til mink-og fjerkræbedrifter, er det
helt utilstrækkelig i forhold til de ulemper og direkte tab, som fosforreguleringen påfører
husdyrproducenterne. Svineproducenterne kan i et vist omfang med ændret fodersammensætning
komme et stykke af vejen.
Ordningen kan langt fra kompensere for de reelle udgifter, som de skærpede fosforlofter medfører.
Konsekvenserne for husdyrproducenterne er blivende og ikke kun begrænset til den etårige periode,
som den pågældende støtteordning er begrænset til. I Danmark har landbruget godt styr på fosfor,
og generelt udgør fosfor fra landbruget ikke noget miljøproblem. En langt billigere løsning, når
staten vil indføre fosforlofter, vil være at lave minivådområder. Minivådområder er i stand til at
fjerne op til 70 procent af den fosfor, som er bundet i sediment. Hvorfor tager man ikke dette meget
effektive værktøj i brug? Det også er med til at øge biodiversiteten.
Kommunerne
Skanderborg Kommune
Vi har i årets løb arbejdet på at få etableret et samarbejde med kommunens vejafdeling, således vi
forhåbentlig fremover kan undgå at få lavet uhensigtsmæssige chikaner som f.eks. på Vroldvej, der
volder store problemer for bl.a. landbrugskøretøjer.
Der er ligeledes aftalt som forsøg at lave vigepladser på strategiske steder i kommunen, hvor
landbrugskøretøjer kan holde ind, således der ikke bliver alt for lange trafikkøer.
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De helt unikke våben- og krigerfund i Alken og Illerup enge har også været genstand for et par
møder omkring hvordan fundene kan beskyttes for eftertiden. Fundene har fået ikon status i
Danmark og hører til blandt Europas mest bevaringsværdige.
Arbejdet i Grønt Råd fungerer godt.
I forhold til indsatsplanerne prøver vi sammen med andre gode kræfter at få kommunen til at
anerkende, at der er andre muligheder end pesticidforbud når det gælder beskyttelse af grundvandet.
Det er vi bestemt ikke enige om, men vi oplever dog en vis lydhørhed.
Kommunen har også pålagt visse arealer forbud mod udbringning af spildevandsslam, hvilket vi
ikke forstår. Vi formoder slammet er i orden, når landmanden modtager det til hans marker, ellers er
det vist her, der skal sættes ind. Generelt har vi et godt samarbejde med kommunen. Det vil vi gerne
kvittere for.
Vestermølle er et meget stort aktiv for kommunen og landbruget. Mange besøger Vestermølle og de
får et godt indblik i landbrugets fortid og fremtid. Vi vil gerne takke for det gode samarbejde.
Aarhus
Beder-Bering vejen gav nogle udfordringer i starten, men det lykkes ved fælles hjælp at få tingende
til at falde på plads. Vi vil gerne i gang med at lave minivådområder i den sydlige del af
kommunen. Her har vi nogle udfordringer med, at de bedste placeringer er i kanten af paragraf 3
områder. Vi håber det kan lykkes af finde nogle fornuftige løsninger.
Kommunen vil lave mere skovrejsning i Solbjergområdet, op til 300 ha. Der er allerede plantet 130
ha. Det er et område med nogle store husdyrbrug, som også har brug for meget landbrugsjord.
Derfor mener vi ikke, at der er plads til mere skov i området. Kommunen har allerede 5.000 ha.
skov. Vil kommunen udvide skovarealet bør man gøre det på arealer, der ikke har
landbrugsinteresser.
Gruppen ”Rent drikkevand Beder-Malling” vil lave en grøn ring rundt om Aarhus på ikke mindre
end 6.000 ha. Man vil lave en jordfond i Aarhus Kommune, som både kan hjælpe landmænd, sikre
fremtidens rene grundvand og rekreative muligheder til borgerne i og omkring Aarhus.
Vi vil ikke afvise, at en jordfond kan være fornuftig til jordfordeling, men det er ikke muligt at lave
jordfordeling på 6.000 ha. Vi må også sige, at grundvandet i Aarhus Kommune er godt beskyttet. Et
beløb på 350 mio. kr. kommer man ikke langt med. Planen hænger ikke sammen.
Vi vil gerne kvittere for, at kommunen har sat det videre arbejde omkring indsatsplanerne i bero
indtil der kommer en afgørelse fra Miljø-og Fødevareklagenævnet i løbet af foråret 2019.
OH 6 og 7: Pesticidfund
Dialogen med kommunen og Aarhus Vand er jo meget vanskelig, når man gang på gang fordrejer
sandheden. Citat: ”Hver femte boring er lukket, andre boringer klarer sig igennem grænseværdierne
og kontrollens nåleøje, men indeholder stadig pesticider. Det gælder hver tredje boring”. Det er jo
direkte usandt og man sætter jo bevidst en skræk i borgerne. Det er ikke i orden.
Vi forventer, at både Skanderborg, Aarhus og Odder kommuner vil revurdere hele
indsatsplanlægningen, nu da der kommer et stop for brug af pesticider i alle BNBO-områder.
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Odder
Kommunen er i gang med at gennemføre en forundersøgelse for genskabelse af Kysing Fjord. Det
er et projekt, vi ikke er enige med kommunen om. Modsat forvaltningen mener vi ikke det bliver en
flot fjord, men accepterer selvfølgelig forundersøgelsen under forudsætning af, at
ekspropriationsloven aldrig kommer i spil i forhold til et muligt genopretningsprojekt. Vi vil gerne
rose kommunen for at inddrage Seges med deres store ekspertise på området.
Vi har også i kommunen udfordringer med paragraf 3 områder i forbindelse med etablering af
minivådområder. Det førte til et møde, hvor vi i fællesskab vil udforme en praktisk beskrivelse af,
hvordan biodiversiteten kan øges markant ved at etablere bestemte plantearter samtidig med
etablering af minivådområdet.
Samarbejdet med kommunen og ConTerra for fagligt at beregne udvaskningen af nitrat i
indvindingsoplandet til Odder Vandværks Kildeplads i Boulstrup er kommet i gang igen efter en
pause. Der har været nogle bekymringer omkring nitratudvaskningen på grund af landbrugspakken,
men beregningerne fra 2011 til og med 2015 viser et gennemsnit på 44 mg NO3/l ud af rodzonen.
Vi vil inddrage alle lodsejere i området for at få udbyttedata til beregninger i de kommende år.
Vi er overbeviste om, at nitratudvaskningen er langt under grænseværdien når alle høstdata for
området kommer med i beregningerne. I forhold til normudbytterne, er udbytterne i Boulstrup
området mellem 16 og 61 procent højere.
Kommunen har sat en biodiversitetsplan i gang, som vi gerne vil bakke op om. Vi har indsendt et
høringssvar, hvor vi ser, at der er mange gode muligheder for at øge biodiversiteten i kommunen.
Vi vil også her gerne kvittere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med kommunen.
OH 8 og 9: Billeder fra besøg på Christiansborg og Axelborg
Landbrug & Fødevarer Østjylland
Vi havde sidste år strategidrøftelser i DLMØ der førte til, at vi ønsker at styrke fællessekretariatet.
Årsagen er at skærpede rammebetingelser for vores erhverv som omhandler især grundvand,
vandmiljø, naturinteresser og klima bliver mere og mere komplicerede. De skærpede
rammebetingelser forsøges til stadighed pålagt landbruget fra kommunal, regional og national side.
Da de skærpede rammebetingelser generelt er af ens karakter for landbruget i den midt-østjyske
region, vil det være naturligt, at landbruget i dette område øger indsatsen i fællesskab. Den øgede
interesse for den måde hvorpå landbruget forvalter miljø og natur, skal således håndteres på et øget
fagligt og sagligt grundlag og med øget synlighed over for medlemmerne i foreningerne, der står
bag DLMØ.
I den forbindelse valgte bestyrelsen at skifte navn, således vi symboliserer familieforholdet til
Landbrug & Fødevarer. Det nye navn er Landbrug & Fødevarer Østjylland.
Sekretariatschef Helge Kjær Sørensen har haft et ønske om at få færre timer og er dermed holdt i
dette regi. Vi vil gerne takke Helge for det store arbejde, som han har lagt i fællesforeningen
DLMØ gennem de sidste 10 år.
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Ny chef bliver Rikke Skyum. Rikke arbejder i Djursland Landboforening, derfor har det været
naturligt at flytte sekretariatet til Følle.
Bestyrelsen har været på Christiansborg hvor vi havde møde med landbrugsordførerne Carsten
Bach (LA), Simon Kollerup (A), Erling Bonnesen (V) og Lise Bech (DF). Der blev bl.a. talt om
afskaffelse af ejendomsskatten, pesticidafgift, gødningsloven med datotyranniet, klimaplaner,
udenlandsk arbejdskraft, vandplaner og grundvand, herunder BNBO - BoringsNære
BeskyttelsesOmråder.
Miljøstyrelsen har langt fra lyttet til vandrådenes indspil i ny bekendtgørelse om miljømål og
indsatsprogrammer ved kun at udtage 1000 km vandløb. I mange vandoplande har Miljøstyrelsen
kun i mindre end halvdelen af tilfældene lyttet til vandrådenes anbefalinger.
Det er under al kritik, at man de steder, hvor der har været et fuldstændigt enigt vandråd, alligevel
har valgt at gøre noget helt andet. Det kan kun tolkes som om, ministeren har efterspurgt lokale
indspark, sat organisationer til at bruge mange timer og derefter gør han, som om intet var hændt.
Det er dybt frustrerende. Det er ikke i orden Hr. minister.
LMO
LMO har også i år et rigtig flot resultat. 7,2 mio. kr., hvilket er det højeste i selskabets historie. Og
selv om det er lykkedes hvert eneste år siden vi dannede det nuværende LMO, er det bestemt ikke
en selvfølge. Det er ikke en selvfølge at få nye kunder i et vigende marked. Det kan kun lade sig
gøre når LMO kan tilbyde en toprådgivning til konkurrencedygtige priser. Det er godt gået af både
medarbejdere og direktion, det vil vi gere rose dem for og sige tak.
I ejerforeningerne bag LMO har vi valgt at lave et fælles Foreningssekretariat i Søften, hvor vi
samler regnskab, presse, kommunikation samt alt vedrørende ejerforeningerne. Med et fælles
Foreningssekretariat ønsker vi større synlighed af vores foreninger samtidig med vi kan spare nogle
omkostninger. Vi beholder her i landboforeningen Helge Kjær Sørensen som sekretær. Helge vil
indgå i samarbejdet med Foreningssekretariatet i Søften, og han vil stadig kunne kontaktes, når I har
brug for hans hjælp.
Lokalt
OH 10: Billede fra Jakob Ellemann-Jensen på Vejlskovgaard d. 24/9-18
I efteråret havde vi besøg af miljø -og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen der ville lære at
passe køer. Det foregik hos Claus Fenger på Vejlskovgaard. Ministeren fik indblik i driften af et
moderne landbrug. Vi talte også om - og så på arealer til minivådområder. Her havde han ikke mod
til at gå ind for at lave minivådområder tæt på paragraf 3-områder medmindre DN synes det er en
god idé. Det er ikke i orden.
OH 11 og 12: Billeder fra Jakob-Ellemann-Jensen på Skovgaarden d. 6/3-19
I onsdags havde vi igen besøg af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen hos Joan og
Ole Munk Nielsen på Skovgaarden. Mødet var kommet i stand på baggrund af lokal
landmandskritik af ministeren. Emnerne på mødet var kvælstofudvaskning, vådområder,
minivådområder og pesticidforbud i BNBO’er.
Vi tror på, at mødet er med til at ministeren en mere nuanceret og faglig tilgang til løsning af
opgaverne.
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Erhvervshuset kører stabilt med fuld udlejning og stabil indtjening til foreningen på godt 100.000
kr. årligt.
Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus
Agrarøkonomer, produktionsledere og jordbrugsteknologer fra JUs afdeling i Vejlby er flyttet ind til
et af Danmarks største Erhvervsakademier på Sønderhøj i Viby. De studerende er kommet godt i
gang og der går p.t. 34 studerende. De studerende er glade for studiemiljøet. Afdelingerne i Vejlby
og Malling er lukket. Vejlby er overtaget af Risskov Efterskole og i Malling er staldsiden solgt til
boligudvikling. Skolen arbejder forsat med at tiltrække de unge til erhvervet. Der er brug for deres
arbejdskraft. Der arbejdes intensivt med at gøre opmærksom på skolens mange
uddannelsesretninger og det erhverv de kan komme ind i. Dette gøres blandt andet med
brobygningsforløb, naturskolen, specialtilrettet undervisningsforløb til folkeskoleelever og ikke
mindst 3. søndag i september hvor Bredballegaard er vært for Danmarks største Åbent Landbrug.
Her er der rigtig god mulighed for at blive introduceret til erhvervet med mulighed for at se køer,
grise, høns, krybdyr, store maskiner og værksteder. Vi vil gerne sige skolen tak for et rigtig godt
samarbejde omkring Åbent Landbrug.
Vikarservice Lillebælt
Begyndelsen på året var lidt stille, her blev tiden brugt til efteruddannelse af vikarerne med de
nødvendige certifikater. Der er mistet timer i andre erhverv på grund af den meget tørre sommer,
ukrudt og græs der ikke groede. Høsten var allerede afsluttet den 7. august og der har ikke være
meget pelsning af mink. Der har været en fremgang på 3500 timer inden for landbruget, men samlet
er salget faldet med 2700 timer. Der er i årets løb investeret i et nyt indberetningssystem af timer, så
der indberettes online. Det fungerer rigtig godt og vil på sigt også give arbejdsbesparelser på
kontoret.

Deltidsudvalget
Deltidsudvalget har på landsplan fået ny formand, da Klaus Høegh ønskede at stoppe. Der var tre
kandidater, der stillede op til posten. Det blev Jens Simonsen fra Ikast-Bording Landboforening, der
blev valgt til ny formand. Han sidder samtidig i Landbrug & Fødevarers bestyrelse, hvor han
repræsenterer deltidssegmentet i L&F. Lokalt er det stadig Per Bregentved, der er formand. Der har
været forskellige arrangementer i året løb, det mest besøgte med mere end 100 deltagere var
efterårsarrangementet i Horsens, hvor der var besøg af Morten Løkkegaard, der sidder i EUParlamentet. Der har været møde med Jan Winther, LMO, hvor der blev diskuteret forskellige
muligheder LMO og deltidsudvalget imellem. Jan orienterede om deltidssegmentets betydning for
LMO´s omsætning og indtjening.
Seniorklub Skanderborg
Året begyndte traditionen tro med nytårskoncert med efterfølgende spisning. Der er afholdt
klubmøde med foredrag fra roerækker til Ravnsbjerg. Klubmøde med foredrag af Poul Thomsen:
Min tid i Bruxelles, samt et årsmøde, alle møde med stor tilslutning. Sammen med Seniorklub
Odder har der har været en bustur til Bison Farmen og Kongsdal have på Nordfyn.
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Seniorklub Odder
Rundvisning på Fælleden i Skanderborg og besøg på Aarhus Rådhus med afslutning på Aros.
Derudover den traditionelle juleafslutning og Nytårskoncert.
Man vil gerne have mange flere medlemmer med i foreningen. Ikke nødvendigvis med direkte
tilknytning til landbruget, men også andre med interesse for vores arrangementer.

Afslutning
Vi er et foregangsland på miljø, klima, medicin og pesticidområdet. Ingen andre lande er på niveau
med os.
Det skal vi være stolte af.
Vi har haft et meget hårdt år, et år der har krævet meget af den enkle landmand og hans familie.
Vi kan ikke blive ved at effektivisere os til en større indtjening, vi skal have de varer vi producerer
højere op i værdikæden.
Men vi er - og har altid været forandringsparate, så jeg er sikker på, vi får løst den indtjeningskrise
erhvervet står i.
Og - at der venter en spændende fremtid for vores erhverv.
Til slut vil vi sige tak for et godt samarbejde
-

Til alle de ansatte i LMO.
Til alle udvalg og sammenhæng, som eksisterer omkring Landboforeningen.
Til politikere og myndigheder, som foreningen har kontakt til.
Til mine bestyrelseskollegaer og foreningens medarbejdere og sekretærer.
Tak for ordet

Under eventuelt:
Reklame for de 2 møder på Vestermølle, mandag d. 18/3 og mandag, d. 1. april kl. 19.
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