Bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling
Onsdag den 18. marts 2015 på Odder Parkhotel.
v/ formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, Gersdorffslundvej 1,
8300 Odder – mobil: 2127 4014, e-mail: jens@gammelgaard-agro.dk
Velkommen til årets generalforsamling, hvor vi vil berette om det forgangne år, og se fremad mod
erhvervets meget store udfordringer og ikke mindst vil vi meget gerne høre forsamlingens
kommentar til bestyrelsens arbejde.
Året, der er gået, har budt på mange opgaver og store udfordringer for erhvervet og
Landboforeningen. Beretningen vil omhandle de vigtigste.
Da vi for et år siden var samlet til generalforsamling, så tingene væsentlig bedre ud for vores
erhverv, end de gør i dag. Dengang havde vi ikke forestillet os, at krisen med Rusland ville udvikle
sig så voldsomt.
Vi har stor sympati for at EU politisk siger stop til Rusland med først den russiske annektering af
Krim-halvøen og dernæst indblanding i det østlige Ukraine med bl.a. nedskydning af det hollandske
passagerfly.
Vi har dog ikke forståelse for, at politikerne i EU og Danmark lader erhvervslivet, herunder
fødevareerhvervet, betale regningen, med de voldsomme konsekvenser det har for vores erhverv.
Det er for nemt, når statsminister Helle Thorning-Schmidt siger, ”Vi skal stå sammen om
udfordringerne omkring Rusland”, og hun så lader erhvervslivet betale hele regningen.
Vi har aldrig før oplevet et mismod som det, der kendetegner landbruget lige nu. Frustrationerne er
store og mange har mistet gejsten. Vi forstår godt de landmænd, der forlader erhvervet, inden de
bliver tvunget til det. Hvem vil arbejde 80 timer eller mere om ugen, og samtidig slæbe penge med
ud i bedriften hver eneste dag? Hvem kan holde til det. Det er dybt urimeligt, for der er jo
mennesker bag denne krise.
Rusland krisen har selvfølgelig skubbet til læsset, men vi har i mere end 15 år været låst fast i en
spændetrøje, hvor det er umuligt at øge indtjeningen.
Vi har hvert eneste år en produktionsgevinst i form af større mælkeydelse, større tilvækst ved
grisene, nye bedre kornsorter med større udbytter, som samlet giver en større indtjening. Alt
sammen med mindre miljøbelastning til følge.
Denne produktionsfremgang er nødvendig for at sikre, at indtjeningen kan følge med
omkostningsstigningen i samfundet.
Men nej, sådan er det ikke. Enhver produktions- og effektivitetsfremgang skal komme miljøet til
gode. Vi er låste i muligheden for at øge indtjeningen. Det er logik for enhver, at når
omkostningerne stiger og indtjeningen falder - stagnerer, ja så er det kun et spørgsmål om tid, inden
det går helt galt. Det er der, vi er nu.
OH 1: Nøgletal for en østjysk svineproducent – stærkt forringede rammevilkår
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VKO-udspillet kan være med til at få erhvervet ud af spændetrøjen. Der er en perlerække af forslag
der viser vejen frem. Udspillet vil sikre fødevareklyngen forbedrede vækstvilkår på en hel række
afgørende punkter. Det gælder blandt andet ændret gødningsregler, tilladelse til flere grise pr. ha.,
fjernelse af krav om randzoner og en række andre forslag, der kan styrke erhvervets
konkurrenceevne.
VKOs udspil er på alle måder meget interessant. Det vil kunne sikre vækst og arbejdspladser i
fødevareklyngen - samtidig med at vi passer på vores miljø, og give erhvervet mulighed for at få en
øget indtjening.
Selvom vi er i et valgår ved vi, at der er mange socialdemokrater, der arbejder hårdt for at give
fødevareerhvervet bedre konkurrencevilkår.
Vi appellerer til, at regeringen vil lytte til disse personer og sammen med VKO udforme nogle
rammer, der kan give os mulighed for at tjene penge til at betale regninger, renter og afdrag. Det er
nødvendigt med handling nu, vi kan ikke vente til efter et valg.
Det er nu godt og vel et år siden vi fik en ny fødevareminister, en fødevareminister, der har mere
travlt med at kåre Danmarks nationalret end med at varetage erhvervets problemer. I foråret 2014
ville han indføre "alpedirektivet" i Danmark, hvilket igen var på vej til at blive en dansk
overimplementering af et EU direktiv. Det lykkes heldigvis Landbrug & Fødevarer med hjælp fra
os i DLMØ at få reglerne ændret, så vi kan leve med dem.
Der er netop udsendt nye retentionskort til brug for målrettet kvælstofregulering. Imidlertid er
variation og usikkerhed alt for stor til at de er brugbare. I det østjyske morænelandskab har vi
mange gode, veldrænede lerjorde med høj dyrkningsværdi, som er klassificeret med en lav
retention. Vi frygter, at de får betydning for værdiansættelsen af jorden. Sammenholdt med nye
krav om 7.800 ton reduktion af kvælstof er vi nødt til at sige klart NEJ til brug af disse
retentionskort.
OH 2: Nye retentionskort
DLMØ er med i en landsdækkende faglig arbejdsgruppe vedrørende lerjordsoplande.
Arbejdsgruppen forholder sig meget kritisk til retentionskortene og deres anvendelse i den
fremtidige kvælstofregulering. Forhåbentlig kan arbejdsgruppen vise folketingspolitikerne, at de
ikke har det faglige grundlag i orden, og at der er andre veje til opnåelse af god økologisk tilstand i
de marine områder.
Ligeledes har vi et miljøministerium, der melder ud, at Danmark kan reducere ammoniakudslippet
med 24 % i 2020 - set i forhold til niveauet i 2005.
Til sammenligning har Tyskland forpligtet sig til 5 %.
Vi ved godt, at det ikke er vores nuværende miljøminister Kirsten Brosbøl, der har udarbejdet
forslaget; men det lå på hendes bord, da hun tiltrådte.
Men nu er det hendes ansvar.
Vi kan sagtens reducere ammoniakudslippet med 24 % i 2020.
Vi kan for eksempel nedlægge halvdelen af mælkeproduktionen. Køerne flytter dermed til andre
europæiske lande, hvor udslippet er langt større end i Danmark. Vinden kender jo som bekendt
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ingen grænser, så vi vil under alle omstændigheder få ammoniakken ind over landet. Danmark vil
tabe mange arbejdsplader og miste en stor valutaindtjening. Vi kan ikke se fornuften i dette forslag.
Danmark er faktisk det land, der udleder mindst ammoniak pr. liter produceret mælk i verden.
En anden af ministerens tidsler er pesticid- og gødningsforbuddet på § 3 arealerne, som Folketinget
lige har vedtaget. Det er tyveri ved højlys dag uden mulighed for erstatning. Dyrknings- og
jordværdien vil falde voldsomt. Det er simpelthen uanstændigt, når ministeren erkender, at det
ifølge hendes tal vil koste erhvervet et årligt driftstab på 47 millioner kr. og et værditab på jorden på
omkring 1,2 milliarder kr.
Og så siger hun, citat: ”1,2 milliarder kan da ikke betyde noget, når I har en gæld på 300 milliarder
kr.” Vi har da aldrig hørt magen til frækhed, vi forstår ikke, hun kan finde på at sige det. Hvad vil
ministeren mon sige, hvis samfundet over natten lagde restriktioner på 50 % af hendes
parcelhusgrund? Vel at mærke uden at der blev givet erstatning.
Vi mener tabet er væsentlig større, da mange landmænd fremover ikke kan dyrke foder i ordentlig
kvalitet og mængde til husdyrproduktionen.
Det er arealer, der om 5 år vil være tilgroede med planter og buske, som hverken fugle eller
græssende kreaturer kan trives i. Naturplan Danmark bliver ikke en gevinst for naturen i Danmark
med sådanne tåbeligheder.
En tredje af ministerens tidsler er forslag til Vandområdeplaner, som er i høring i øjeblikket. De er
helt uacceptable. Planerne er ganske enkelt et kvælertag på vores erhverv. Hvis planerne bliver
vedtaget som de ser ud på nuværende tidspunkt, skal der i værste scenarie braklægges 67 % af
arealet i oplandet til Norsminde Fjord. 52 % til Horsens Fjord og 41 % til Randers Fjord. Det er jo
det glade vanvid.
OH 3: Braklægningsprocenter, LEK, SEGES + (evt. Skanderborg Kommune)
Miljøministeriet har i en netop offentliggjort rapport ”Vandmiljø og natur, 2013” skrevet, at den
gennemsnitlige sigtdybde i åbne havområder er steget fra ca. 7 meter i 1989 til 8,9 meter i 2013 og i
fjorde og kystnære havområder er sigtdybden omkring 4,5 meter. Ligeledes har Aarhus Universitet
beregnet at vi er ca. 10.000 ton foran statens krav til udledning af kvælstof.
Det er rapporter der viser, at vi har et fantastisk vandmiljø i Danmark, men det er tilsyneladende
ikke nok - hvornår er nok, nok? Vi har et erhverv der er i en spændetrøje og gisper efter vejret, men
det betyder tilsyneladende ikke noget i miljøets hellige navn.
Det er alt sammen eksempler på lovgivningsarbejde, som er udviklet af kolde, skriftkloge hjerner og
baseret på et papirs tyndt grundlag.
Regeringen kan simpelthen ikke være det bekendt. Det står i skærende kontrast til statsminister
Helle Torning-Schmidts udtalelser. Citat: "En ny miljøregulering vil samlet skulle give
Erhvervsøkonomiske gevinster, være baseret på et solidt fagligt grundlag og fastholde et højt
niveau for miljøbeskyttelse".
Vi er jo helt enige med statsministeren, men hvorfor skal fødevare- og miljøministrene så komme
med det ene tåbelige lovforslag efter det andet, der går i den stik modsatte retning. En retning som
får endnu flere landmænd til at dreje nøglen, vi får endnu flere arbejdsløse og valutaindtjeningen
falder.
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Vi vil gerne være positive, men vi er også skuffede over stramningen af virksomhedsordningen. I
sig selv har stramningen et godt formål, nemlig at stoppe skattesnyd, men stramningen rammer
forkert.
I forsøget på at skaffe snydere og bedragere, rammes utilsigtet tusinder af landmænd, som har brugt
virksomhedsordningen efter bogen gennem de 27 år, ordningen har fungeret.
Det er ikke i orden.
Der er lavet en ordning der målrettet går ud over de landmænd, som har investeret og har det
økonomisk sværest.
Det er at sparke til den, der ligger ned.
Listen over tåbelige paragraffer og skrappere regler i Danmark end i resten af EU er desværre lang.
Det betyder, at danske landmænd og fødevarevirksomheder i mange situationer starter med
strafpoint, når vi skal konkurrere på det globale marked.
Lysten til at gøre op med bøvlet og bevidstløs overimplementering af EU-regler har i mange år
været størst i ligegyldige skåltaler. Derfor fortjener regeringen ros for at have nedsat
"Virksomhedsforum for enklere regler". Landbrug & Fødevarer har spillet ind med over 100
konkrete forslag til enklere regler og opgør med overimplementering af EU- regler.
Denne gang giver regeringen svar på 39 forslag, hvoraf de 15 bliver gennemført helt, 20 bliver
gennemført delvis. Vi kan f.eks. glæde os over, at vi fremover kan nøjes med en samlet registrering
af husdyrbesætningen, selv om dyrene er samlet over flere stalde. Regeringen forpligter sig også til
at arbejde for ens håndhævelse af EU-regler på tværs af EU.
Man kan med rette spørge: Batter det noget når erhvervet på mange måder er i knæ økonomisk?
Det mener vi det gør, både på den korte og lange bane. Hvis man står i ”skidt til halsen”, så kan et
enkelt skub i den rigtige retning være meget værd.
Kun hvis danske landmænd og virksomheder over tid kan fungere under samme konkurrencevilkår
som vores globale konkurrenter, kan vi gøre os håb om at forløse det enorme vækstpotentiale, der er
i den danske fødevareklynge.
Derfor skal vi også rose erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, der har sat sig i spidsen for
at droppe unødvendige byrder og regler for dansk erhvervsliv. Arbejdet er langt fra slut, men godt
begyndt og et skridt i den rigtige retning.
Vi har en overimplementering af EU-lovgivningen i Danmark, der koster os mellem 2,9 og 4,6
milliarder kr. om året. Dertil kommer omkostninger fra national lovgivning, som ikke har kunnet
kvantificeres.
Det er ikke nyt, det har været beskrevet gennem en årrække i vores erhverv. Det er drøftet politisk,
men hvad sker der, stort set ingen ting.
Beløb i denne størrelsesorden bliver til mange penge med renters rente. Det er penge, der i dag
skulle have stået på vores egenkapital.
Bortset fra en del dygtige folketingsmedlemmer i både rød og blå blok, som har sat sig godt ind i
erhvervets forhold er der desværre et flertal i Folketinget, som befinder sig i en osteklokke, de taler
og taler men der sker intet. Det kan de ikke være bekendt.
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Finansiering
Mange landmænd er kommet i klemme på grund af finansielle instrumenter og den spændetrøje vi
har været i gennem mere end 15 år.
Det er yders uheldigt, at der var så mange meget aggressive sælgere i finanssektoren i slutningen af
nullerne og desværre også mange landmænd der var klar til at købe. Jeg tror ikke, hverken
finanssælgeren eller landmanden der købte produkterne, var helt klar over konsekvenserne ved et
stort rentefald, som vi har oplevet efterfølgende.
Finanssektoren må nødvendigvis tage et ansvar for de produkter, de har solgt.
Derfor bliver vi meget vrede, når vi hører, at der er landmænd, der må betale både 9 og 10 procent i
rente; samt en bidragssats på over 1,5 procent.
Det kan sektoren ikke være bekendt.
Det er at sparke hårdt til en der i forvejen ligger ned.
Det er meget vigtigt, at den enkle landmand holder en god dialog med den lokale rådgiver i banken
og kreditinstituttet. Og husker at fokusere på, at gensidig respekt og tillid er den eneste måde man
kan have et frugtbart samarbejde på.
Finanssektoren skal have ros for deres henvendelse direkte til regeringen, hvor man har bedt om
bedre vilkår for landbruget. I skrivelsen til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen skriver
finanssektoren, at man følger udviklingen i erhvervet med bekymring og derfor opfordrer
regeringen til at sikre landmændene bedre rammevilkår at arbejde under.
Landbruges krise er også samfundets krise. Ingen kan være i tvivl om, at både banker,
realkreditinstitutter og virksomheder i følgeindustrien er berørt. Derfor er det vigtigt at erhvervet får
arbejdsvilkår, der kan give en fornuftig indtjening.

Erhvervets økonomi
Om det er husdyrproducenter eller planteavlere, er vi alle hårdt ramte på indtjeningen. Globalt har
der i 2014 været et stort høstudbytte med det resultat, at priserne på alle vores afgrøder
styrtdykkede. Dog har priserne stabiliseret sig lidt hen over vinteren.
For husdyrproducenterne har første og andet halvår været som dag og nat. Mens priserne på både
svinekød og mælk var fornuftige i første halvår, var de i frit fald i andet halvår.
Vi kan nu se, at prisfaldet på mælk har nået bunden, og at priserne hen over foråret vil begynde at
stige på grund af tørke, som bremser produktionen i Australien og New Zealand. Desuden har der
været et mindre udbud i Europa i første kvartal.
Efter det bratte noteringsfald på svinekød, har noteringen i de senere uger rettet sig lidt.
Vi kan håbe, at den netop indførte EU-ordning med privat oplagring af svinekød, vil få priserne til
at stige yndeligere.
Det gør rigtig ondt med så store prisfald på alle produkter. Det giver meget store økonomiske
udfordringer for os alle.
Selv om alle prognoser for 2015 ser sorte ud skal vi bevare optimismen. Det er nu sådan, at når
prognoserne er positive, når noteringerne på vores produkter sjældent helt op på det niveau som

Medejere af LMO
G:\LOS\Generalforsamlinger\Generalforsamling20150318\LOS beretning 18032015 final.docx
Boulevarden 13 - 8300 Odder - Tlf. 70 15 40 00 - info@lbfos.dk - www.lbfos.dk

Side 5 af 12

foreskrevet. Det samme gør sig ofte gældende, når pilen peger nedad. Vi er sikre på, at vi vil se
stigende priser hen over året.
Vi tror ikke på at Ruslandsmarkedet kommer i gang igen, men en kapitalindsprøjtning fra ECB på
8.500 milliarder kr. vil, som vi allerede har set det, svække Euroen og dermed den danske krone. En
svækket Euro vil være en fordel for europæiske eksportvirksomheder, ikke mindst på det
amerikanske marked og de markeder hvor der afregnes i US Dollars.
Den svækkede Euro har også ført til lavere renter i Danmark og pres på kronen. Vi håber, at det
lykkes Nationalbanken at holde presset.
Det vil sandsynligvis også føre til en stigende inflation. Det vil helt klart gavne både boligejerne og
vi landmænd.
Så med en svækket Euro og krone, en rente på realkreditten tæt på 0 procent og forhåbentlig nogle
banker, der vil sænke deres alt for høje rentemarginal er vores vurdering, at vi får et noget bedre år i
2015 end prognoserne viser.
Kommunerne
Skanderborg Kommune
Vi har lige haft vores årlige møde med borgmester Jørgen Gaarde og ledende embedsmænd i
kommunen. I år var de i forståelsespraktik på et moderne landbrug. Det var et godt og konstruktivt
møde. Tak til Helle og Ole Larsen, Mesing.
Der er i øjeblikket mange ansøgninger angående husdyrgodkendelser, hvoraf en del skyldes den
stigende effektivitet i bestående stalde.
50 procent af kommunes areal er områder med særlige grundvandsinteresser (OSD-områder). Det
giver store udfordringer, når der skal planlægges arealudlæg til industri, større husdyrbrug og
landskabsplanlægning.
Vi mener ikke grundvandstruslen er så stort i landbrugsområderne, da vi jo dyrker rent grundvand.
Vi er ikke enige, når det gælder BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) og
indsatsplanlægningen i kommunen.
Vi forventer dog, at vi i dialog når hinanden på området. Hvor der er fundet pesticider, er det fund
af gamle forbudte midler. Miljøstyrelsen, som har Europas skrappeste godkendelsesprocedure
mener ikke, at godkendte pesticider udgør en risiko for grundvandet, bortset fra sandjorde med lavt
humusindhold. Kommunens første forslag til indsatsplan skal være færdig i maj og endelig politisk
godkendes i januar 2016.
Vi er godt tilfredse med at kommunen vil se på alle § 3 arealerne, således der ikke er flere udlagte
arealer end omfattet af loven.
Kommunen er også i fuld gang med skovrejsning omkring Anebjerg; men alle opkøb af
landbrugsjord forgår på frivillig basis og i en positiv dialog mellem sælger og køber.
Landboforeningen er generelt imod skovrejsning på god landbrugsjord; men enhver landmand kan
selvfølgelig vælge at sælge sin landbrugsjord til hvem man finder passende.
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Vi vil opfordre kommunen til at stoppe lidt op. Der er plantet meget skov og de næste arealer der
kommer i spil, er store ensartede marker, der i dag er drevet af husdyrproducenter. Der har brug for
arealerne til deres produktion.
Projektet med en sti rundt om Stilling-Solbjerg Sø er nu i første omgang blevet underkendt af
Fredningsnævnet. En kendelse, der heldigvis har givet medhold til lodsejerne. Landboforeningen
har støttet lodsejerne i sagen. DN vil muligvis indgive en klage til Natur- og Miljøklagenævnet eller
udarbejde et nyt stiforslag. Lad os håbe, at det er en endelig afgørelse. Lodsejerne vil normalt altid
på en forespørgsel give tilladelse til at færdes uden for de lovlige adgange til søen.
Århus Kommune
Den 17. april er det 2 år siden, at Indsatsplan Beder blev vedtaget. Efter 2 år skulle der være indgået
aftaler med lodsejerne om, at der på halvdelen af de 621 hektar ikke må anvendes pesticider. Der er
på nuværende tidspunkt indgået aftaler på ca.130 hektar.
Vi har i december 2014 sendt et spørgeskema ud til alle landmænd i Indsatsplan Beder, hvor vi
spørger, om vi skal gå i dialog med Aarhus Kommune for at finde en løsning. Der er 100 procent
opbakning til landboorganisationerne i området. Vi har derfor bedt om et møde med borgmester
Jacob Bundsgaard; men han ønsker ikke at mødes med os. Han skriver, at Aarhus Kommune er
magistratsstyret, så vi skal holde møde med rådmand Kristian Würtz for Teknik og Miljø. Mødet er
aftalt til den 25. marts.
På mødet med rådmanden, vil vi kraftigt opfordre ham til at acceptere det areal kommunen har fået
indgået aftaler om pesticidfri drift på. Lad dog landmændene drive deres arealer med de godkendte
pesticider. Vi vil også gøre rådmanden opmærksom på, at hvis kommunen giver et påbud om ophør
med brug af pesticider, ja så må vi have en juridisk afgørelse. Vi mener ikke, at der ligger et
tilstrækkeligt fagligt grundlag til, at Aarhus Kommune kan forbyde brug af pesticider.
Vi synes det er under al kritik, når en af kommunens embedsmænd går i LandbrugsAvisen og
udtaler: ”Hvis ikke landmanden gør det frivilligt får han et påbud, og vi vil højst sandsynligt give
alle et påbud”. Os bekendt, er det byrådet, der vedtager om man vil give et påbud. Det er ikke en
opgave for en embedsmand at gå til LandbrugsAvisen og true landmændene til at indgå ”frivillige
aftaler”.
Byrådet har også netop vedtaget forslag til Indsatsplan StautrupÅbo. Her vil man pålægge
landmændene pesticidfri drift på 1.164 hektar. Landboorganisationerne i området har afholdt
lodsejermøde på Årslev Kro for at fortælle om den aktuelle plan og dens betydning; samt vores
arbejde hermed.
Vi mener ikke, at de tilbudte erstatninger for en dyrkningsdeklaration for pesticidfri drift giver
fuldstændig erstatning, som loven påbyder. Et beløb på 50-55.000 kr. pr. hektar er ikke fuldstændig
erstatning for en deklaration, der ligger som et åg over arealerne for altid. Der er netop indgået en
aftale mellem Odense Kommune og en landmand, hvor erstatningen er fastsat til kr. 110.000,- pr.
hektar.
I StautrupÅbo var der også fuld opbakning til, at vi skal stoppe kommunen i dens fremfærd.
Det er utroligt, at Aarhus Kommune ikke går i dialog og stiller sig tilfreds med de arealer de har
fået.
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Det fantastisk, at borgmester Jacob Bundsgaard ved diverse skåltaler kan prale med, at Arla bygger
et stort udviklingscenter, SEGES (tidligere Videncentret for Landbrug), Agri Food Park og Aarhus
Havn.
Han ved åbenbart ikke, at 80 procent af omsætningen på Aarhus Havn kommer fra
fødevareerhvervet i form af eksport og import. Han ved åbenbart heller ikke, at hverken SEGES,
Arla eller Agri Food Park er der, hvis der ikke er nogen primærproduktion i landbruget.
Derfor er det uklogt, at byrådet og borgmester Jacob Bundsgaard har planer om, at mindske
primærproduktionen på 4-6.000 hektar. Det er ikke en selvfølge, at Aarhus Kommune har mange
beskæftiget i følgeerhvervene, når man ødelægger primærlandbruget.
Odder Kommune
I efteråret gik bølgerne højt, da MRSA debatten blev usaglig. Landboforeningen gik i samarbejde
med kommunen om at holde et stormøde, hvor vi fik fakta frem om MRSA. Vi havde et rigtig godt
samarbejde med politikere og embedsmænd om at arrangere mødet. Mødet fik MRSA debatten til at
blive saglig og falde til ro. Det viser, at i sådanne situationer er det vigtigt med et godt samarbejde
om, at få problemstillingen godt fortalt til den undrende befolkning. MRSA mødet har givet
positive dønninger i hele landet.
Odder Kommune er også i gang med at udarbejde BNBO’er (BoringsNære BeskyttelsesOmråder)
og Indsatsplan Boulstrup. Vi er i tæt dialog med forvaltningen om det faglige indhold i planerne. Vi
tror på en løsning, som alle kan leve med, forhåbentlig med et bredt flertal i byrådet.
Forvaltningen har også indstillet til Naturstyrelsen, at man laver en indsats i Malskær Bæk for at
forbedre de fysiske forhold på trods af, at Vandrådet for Horsens Fjord har fundet det alt for dyrt og
tvivlsomt om det vil give den store miljøeffekt. Det kan indebære, at rigtig mange, måske 200
hektar højproduktive marker bliver påvirket og i mere eller mindre grad forsumper. Naturstyrelsen
har ifølge et takstblad kun afsat 2,7 millioner kr. inkl. erstatning til lodsejerne. Den går ikke.
Vandrådet har konstateret at bækken er stærkt reguleret og med et meget lille fald. På trods heraf er
der en god fiskebestand af ørreder og ål.
Kragebækken ved Svorbæk er også et område hvor forvaltningen indstiller til åbning af en
rørlægning på 400 m skråt igennem en mark. Den fremtidige dyrkning af to trekantede marker vil
være meget irrationel og medfører et stort tab for landmanden. Begrundelsen for fjernelse af den
rørlagte del af Kragebækken er at fisk ikke kan gå opstrøms i vandløbet. Det bliver nogle vanvittig
dyre fisk, som kan svømme op i et lille forholdsvis kort vandløb. Hvor er proportionerne i dette
forslag? I begge tilfælde bakker Landboforeningen de pågældende landmænd op i deres klage til
Naturstyrelsen.
Opfordring om ikke at pløje for tæt på kommunevejene – hold 1-1,5 meters afstand.
Det er godt naboskab.
OH 4: Billede af pløjning - for tæt på vejkant

Sammenfattende for vores 3 kommuner
Sammenfattende for vores 3 kommuner vil vi gerne understrege, at det er helt unødvendigt at
indføre forbud mod brug af pesticider for grundvandet skyld. Det er heller ikke noget kommunerne
skal som konsekvens af, at staten har udpeget indsatsområder med hensyn til nitrat. Staten kræver
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ikke noget påbud. Tværtimod har Naturstyrelsen i oktober 2012 i forbindelse med vandplanerne
udtalt: Danmark har en godkendelsesordning for pesticider, som sikrer grundvandet mod
forurening ved regelret anvendelse. Danmark godkender kun pesticider til anvendelse, hvor
de er vurderet ikke at udgøre en uacceptabel risiko for grundvandet.
Derfor står vi fast på, at landbruget dyrker rent grundvand og vi kan ikke acceptere, at kommunerne
pålægger landbruget at stoppe brugen af pesticider i indsatsplanområder.
Selv om vi er uenige om de nævnte punkter, vil vi gerne anerkende vores kommunalpolitikere og
embedsmænd i Odder og Skanderborg Kommuner for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Det
er kun ved konstruktiv dialog, vi kan finde gode fornuftige og fremadrettede løsningen til gavn for
alle i vores samfund.
DLMØ - Dansk Landbrug Midt-Østjylland
Fra 1. januar 2015 er DLMØ blevet slanket lidt, idet Østjydsk Familielandbrug og
Landboforeningen Midtjylland valgte at melde sig ud af vores fælles forening.
Derfor er vi nu 5 landboforeninger tilbage. Vi er dog overbeviste om, at vi får et væsentlig bedre
samarbejde i det nye DLMØ, da vi efterhånden havde nogle forskellige interesser i det gamle
DLMØ.
Ved DLMØs stormøde med 600 deltagere i Hornslet Hallen var der mange fra vores område, både
landmænd og politikere. Det er dejligt med den store opbakning, selv om det er på en dyster
baggrund.
Budskabet til politikerne var meget klare. Gå hjem i Folketinget og lav nogle rammevilkår, så vi
kan eksistere. Vi beder ikke om almisse, vi beder om muligheden for at producere, så vi kan tjene
penge, forrente vores investeringer og skabe beskæftigelse og bidrage til samfundsøkonomien.
·
·
·
·
·
·

Fjern PSO-afgiften, den koster landbruget 400 kr. pr. ko og 13 kr. pr. slagtesvin. Det beløber
sig til 500 millioner kr.
Giv os lov til at fylde vores slagtesvinestalde op i forhold til de miljøgodkendelser, vi har.
Drop planerne om at der ikke må gives gødning på § 3-arealerne.
Fjern den danske særregel om 20-30 procent undergødskning af vores afgrøder.
Fjern kravet om randzoner og flere efterafgrøder. Alt sammen uden det skader miljøet.
Fjern kravet om yderligere reduktion på 6.200 ton kvælstof i det nye forslag til
vandområdeplaner, der er i høring.

Alt dette kan fjernes og lempes hurtigt, hvis Folketinget beslutter det, og det vil ikke koste
samfundet en krone; men det vil sikre indtægter i milliardklassen til vores hårdt pressede erhverv og
samtidig øge beskæftigelsen og dermed bidrage til samfundsøkonomien.
Og vi kan ikke vente til efter et valg. Folketinget må handle nu inden det er for sent.
Det er frustrerende, at politikerne ikke lovede at gå hjem og arbejde for disse løsninger. Det er som
om folketingspolitikerne sidder i en osteklokke og taler og taler; medens erhvervet kuldsejler.
Derfor har vi planer om at samle områdets 11 borgmestre til et møde i regi af Business Region
Aarhus, hvor vi håber vi kan få opbakning til at presse på i deres respektive partier. I håb om, at de
kan få erhvervet ud af den spændetrøje, selvom vi befinder os i et valgår.
Den 23. marts skal Landboorganisationerne i Region Midt mødes med miljøminister Kirsten
Brosbøl. Vi tager udgangspunkt i en dygtig landmandsfamilie, som driver 350 hektar med
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overvejende vintersæd til at fodre bedriftens 25.000 producerede slagtesvin. Bedriftens marker
afvander til Horsens Inderfjord.
Vi vil forklare ministeren, hvad Vandområdeplanen indebærer.
I håb om, at hun vil forstå, hvilke alvorlige konsekvenser hendes forslag får for både landbruget,
beskæftigelsen og dermed samfundsøkonomien i Danmark.
LMO
LMO har igen i år haft et godt år med en stigende omsætning og et flot overskud på godt 4 millioner
kr. 4 millioner kr. er mange penge, men det er mindre end 2 procent af en omsætning på en kvart
milliard. Overskuddet bevirker, at vi får et beløb på ca. 600 kr. ud i de 8 ejerforeninger pr. medlem
til erhvervspolitisk arbejde. Det er flot og en stor hjælp.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at rose både direktion og vores dygtige medarbejdere for den
store indsat der er ydet i 2014.
Resultatet viser også, at det var rettidig omhu af ejerforeningerne, som satte sig sammen og dannede
det nuværende LMO.
Åbent Landbrug
Igen i år har vi haft en fantastisk succes med afvikling af vores arrangementer med rigtig mange
besøgene, selv om vi havde store udfordringer. Først med ”Landmanden kommer til byen” i Odder,
hvor der af nogle navngivne personer blev ført en skræmmekampagne om MRSA-bakterier fra
svinestalde. Det lykkes heldigvis ikke.
Derefter afholdtes et velbesøgt Åbent Landbrug hos Peder Sølvsten, Havreballegaard, Skanderborg.
Åbent Landbrug, 3. søndag i september blev vi nødt til at flytte fra Bredballegaard til Claus og Hans
Jakob Fenger, Vejlskovgaard, på grund af svinehold på Bredballegaard. Grundet den heftige
MRSA-debat valgte Landbrug & Fødevarer at lukke for Åbent Landbrug hos alle svineproducenter.
Landboforeningens sidste arrangement var Høstmarked i Skanderborg, den første weekend i
oktober.
Nogle fantastiske arrangementer, som kun lader sig gøre med den store opbakning, der er fra
værtsfamilier, frivillige og medhjælpere. En stor tak fra Landboforeningen til alle involverede.
Man kan spørge, hvorfor vi holder fast i disse arrangementer? Det gør vi, fordi det er vigtigt, at
informere den brede befolkning om, hvordan vi driver landbrug. Og når vi har besøg af mere end
86.000 personer på landsplan til Åben Gård, ja så viser det os, at der er en stor interesse for at
komme ud og se, hvor maden kommer fra. Derfor er det vigtigere end nogen sinde at holde disse
arrangementer. Der er et stort behov for samfundsaccept.
Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus
Igen i 2014/2015 er der rekordoptagelse til de grønne uddannelser på Jordbrugets
UddannelsesCenter Aarhus. De mange elever og studerende på alle niveauer af uddannelserne
fylder skolen totalt – det er rigtig positivt og har også givet skolen nogle rigtig gode årsresultater.
Sidste år blev 96 topmoderne elevværelser taget i anvendelse på JU Beder. I løbet af 2015 bliver der
gennemført en større renovering af undervisningsfaciliteterne for grunduddannelserne og
jordbrugsmaskinførere på Bredballegård-afdelingen. Der bliver bygget nye undervisningslokaler, ny

Medejere af LMO
G:\LOS\Generalforsamlinger\Generalforsamling20150318\LOS beretning 18032015 final.docx
Boulevarden 13 - 8300 Odder - Tlf. 70 15 40 00 - info@lbfos.dk - www.lbfos.dk

Side 10 af 12

kantine, nye opholdsarealer og grupperum, nyt tropehus, naturskole, hønsehus og fuglehus, som
bliver indplaceret i en landskabelig helhed.
Der arbejdes intenst med at blive klar reformen af erhvervsuddannelserne, som træder i kraft 1.
august 2015, herunder udbud af en ny Grøn EUX-uddannelse.
Ligeledes gøres der en ekstra indsats for bogligt og socialt svage elever – så de forhåbentlig kan
blive klar til en praktikplads i landbruget. Det er svært – og det er vigtigt med en
forventningsafstemning mellem elev og arbejdsgiver i forbindelse med indgåelse af en
uddannelsesaftale.
Direktør Claus Christensen vil sikkert senere i aften orientere mere om skolen.
Vikarservice Lillebælt
Året 2014 begyndte forholdsvis roligt i de første par måneder, men så stoppede stilheden, og det har
været et rigtig godt år. Der blev med vikarer afløst 7.000 timer mere i 2014 end i 2013.
Vikarservice Lillebælt har som den eneste vikarservice på landsplan ikke tabt timer ved landbruget.
Der er leveret vikartimer til mange forskellige opgaver inden for det grønne område.
Den 1. januar 2014 indgik vikarservice på landsplan en overenskomst med Danske Maskinstationer
og Entreprenører. Her har også været en del vikartimer.
Økonomisk har det været et godt år. Fusionen til Vikarservice Lillebælt med samling af
administrationen i Vejle har været rigtig. Regnskabet viser et overskud på kr. 715.000,-.
Tillykke med det.
Deltidsudvalget
Det lokale deltidsudvalg fungerer godt. Der har bl.a. været en sommertur til Barritskov Gods, hvor
der blev fortalt om driften af godset og Årstiderne.
På landsplan blev det året, hvor der kom en samfundsøkonomisk analyse for deltidsbrugene i
Danmark. Der ca. 30.000 deltidsbrug med en samlet produktionsværdi på ca. 25 milliarder kr. Der
er 21.000 mennesker beskæftiget og et gennemsnits deltidsbrug er på 34 hektar. Deltidsbrugene
udgør 70 procent af alle landbrug.
Flexnyt er et rigtig godt produkt, som giver mange gode informationer om regler, datoer og mulige
drifts- og støtteregler. Et rigtig godt nyhedsbrev, som mange flere burde benytte sig af.
Odder-Skanderborg Landboungdom
I Landboungdommen har der i 2014 været fuld fart på. Der har været 14 faglige eller sociale
arrangementer med mange deltagere.
Traktortræk i Boulstrup har vanen tro været en succes med 2.000 tilskuere.
Året sluttede med 106 medlemmer, det er 10 flere end sidste år, hvilket er meget tilfredsstillende.
Der er givet en stor hjælpende hånd til Åben Gård, Høstmarked i Skanderborg og Landmanden
kommer til byen.
Vi vil fra Landboforeningen gerne sige tak for hjælpen og et rigtig godt samarbejde.
I og med, at Landboungdommen er den kommende generation landmænd knyttes de tættere til
Landboforeningen med deltagelse 2 gange årligt til bestyrelsesmøde.
Seniorklub Skanderborg
Traditionen tro begyndte året med en nytårskoncert. Der er i årets løb afholdt flere klubmøder med
stor deltagelse, besøg i Horsens Fængsel, tur til Holland og Cirkusrevyen i København.
Seniorklubben vil gerne opfordre Landboforeningens medlemmer til medlemskab.
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Seniorklub Odder
Landboforeningens seniorafdeling i Odder har nu fungeret i 7 år siden vedtægtsændring. Der har
været en lille tilbagegang i medlemstallet i 2014 til 100 medlemmer.
Der har i årets løb været besøg på flere lokale virksomheder.
En sommertur til Nordsjælland og en juletur til Rostock.
Seniorklubben vil gerne have mange flere medlemmer med i foreningen, ikke nødvendigvis med
direkte tilknytning til landbruget.

Afslutning
Selv om 2014 har været et hårdt år for os alle, er der vigtigt, at vi forsat kæmper videre for at få en
endnu bedre samfundsaccept.
Vi ved, at samfundsaccept af vores erhverv er porten til politisk indflydelse.
Derfor er det vigtigt at holde Åbent Landbrug. Det giver de danske familier en oplevelse ud over det
sædvanlige.
Derfor er det vigtigt, at vi har et godt forhold til vores naboer – tag hensyn, vi fylder meget og er
meget synlige.
Derfor pløj f.eks. ikke for tæt på kommuneveje, minimer gener ved gyllekørsel, tag størst muligt
hensyn i trafikken.
Det er vejen frem, selv om vi er pressede økonomisk, at vi på alle niveauer - fra politikere til
pressen til naboer viser, at fødevareerhvervet har værdi for os alle.
Derfor kære medlemmer. Selvom vi af og til mærker pisken på ryggen.
Selvom vi ofte står alene i kampen.
Selvom nogen af os også har fået grå hår i toppen.
Så tror vi på fremtiden og er stolte af det, vi skaber.
Jeg vil slutte med at sige TAK for et godt samarbejde:
· Til alle vore ansatte i LMO.
· Til alle udvalg og sammenhænge, som eksisterer omkring Landboforeningen.
· Til politikere og myndigheder, som foreningen arbejder sammen med.
· Til mine bestyrelseskollegaer og foreningens sekretærer.
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