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Hvis vi ikke når i mål med at reducere kvælstofudledningen, kommer staten og hjælper os. Det
bliver med de gamle forhadte normreduktioner,
derfor skal vi i fællesskab nå i mål. skriver formanden for landboforeningen, Jens Gammelgaard, i dette nyhedsbrev.

Af Jens Gammelgaard
Tlf. 2127 4014
jens@gammelgaard-agro.dk

Så står julen igen for døren, og et år er ved at rinde
ud. Statistisk set får vi en grøn jul, men det vil nu
være flot med lidt jule sne.
Året har været udfordrende, en meget våd vinter og
et sent forår gav afgrøderne en vanskelig start. Fra
1. maj til ultimo august kom der fire mm regn her på
Gersdorffslund. Det var tørt, vi fik en tidlig og nem
høst med meget lave udbytter. Udbyttetabet for det
samlede landbrug blev på seks mia. kr.- seks mia.
kr., som erhvervet mangler.

andre brancher betaler skat af deres produktionsanlæg, før de har tjent penge.
De fleste planteavlere vil komme ud af 2018 med et
økonomisk resultat på niveau med sidste år, dermed ikke sagt det var et godt resultat. Mælkeproducenterne har haft nogle fornuftige priser i år, men
var meget hårdt ramt af tørken. Regnen sidst i august reddede dog en del af det tabte udbytte i majs,
men samlet mangler der grovfoder. Svineproducenterne er ramt på udbyttet og en meget dårlig pris på
smågrise og kød.
Nu får vi langt om længe vildsvinehegnet ved
grænsen. Der er mange meninger om, hvor mange
vildsvin det kan holde tilbage, men ude på vores
eksportmarkeder har det en stor psykologisk effekt.
Jeg er også sikke på, det vil holde vildsvin tilbage.
Sammen med at vi har fået styr på skraldespande
på rastepladserne og at der gøres en indsats for at
få vildsvin aflivet, vil det få en effekt.
Vi skal også have fokus på jægerne, der har været
på jagt i udlandet og tager deres biler, tøj, værktøj
og kød/ trofæer med hjem. Jeg tør ikke tænke på,
hvilke konsekvenser det vil få for vores erhverv og
Danmark, hvis vi får svinepest – det vil være en katastrofe. Vi vil ikke få den samme svineproduktion
igen, mange vil gå konkurs og der vil forsvindemange job både i erhvervet og følgeerhvervene.

Der var stor forståelse i folketinget for, at erhvervet
skulle have hjælp. Vi havde også møde med politikere her i området, der var utallige møder på Axelborg med politikere. Der tegnede sig et billede af
en afgiftslettelse på 1 mia. kr., hvilket der også var
forståelse for i befolkningen.
Vi ønskede fra landbrugets side, at jordskatten
skulle fjernes. Sådan blev det jo desværre ikke,
alt gik galt da embedsmændene kom tilbage fra
ferie. Intet kunne lade sig gøre. Derfor fik vi kun
380 mio. kr.

I starten af 2019 mødes forligspartierne igen for at
se, hvor alvorligt det ser ud og hvor stor tabet reelt
har været. Vi vil fortsætte med at arbejde for en
fjernelse af den uretfærdige ejendomsskat, ingen

Vi har desværre alt for mange landmænd med en
dårlig økonomi, ca. 20 procent. Jeg har ondt af de
familier, der er ramt, det er en forfærdelig situation
at være i. Tingene kan dog blive så umulige, at det
bedste for familien vil være at afvikle gården, selv
om det gør forfærdelig ondt.
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Heldigvis går det fornuftigt for de resterende 80
procent af landmændene, det må vi ikke glemme.
Selv om de færreste tjener penge i 2018.

dokumentationsforpligtelsen, og kommunen skal
dokumentere nødvendigheden af et indgreb. Det
har den ikke gjort.

Finansloven for 2019 er på plads, hvor der er afsat
70 mio. kr. til at indføre en sælgerpantebrevsmodel.
De nuværende skattevilkår betyder, at det er utroligt svært for den nye generation af landmænd at
overetage driften af et landbrug. Ændringen vil forhåbentlig sætte skub i generationsskiftet, det har vi
hårdt brug for.

Status for minivådområderne er en udfordring, vi
skal have løst i 2019. Det går meget langsomt på
grund af udfordringer med økonomi, placering i
kanten af §3 på tværs af naboskel, økonomisk loft
og arkæologiske undersøgelser. Så til dato er der
etableret 45 anlæg i Danmark, der skal etableres
2000 anlæg inden udgangen af 2021.

Et andet godt tiltag er fjernelsen af foderfosforafgiften, her har dansk landbrug været underlagt en
dansk særafgift. Det er et lille skridt på vejen til ens
rammevilkår i forhold til de øvrige EU-lande. Afgiften ramte især grise- og fjerkræproducenter.

Det er helt nødvendigt, at vi gør alt, hvad vi kan for
at leve op til vores del af landbrugspakken. For der
skal findes kompenserende tiltag for at sikre, at vi
aldrig igen bliver udsat for generelle normreduktioner. Hvis vi ikke når i mål, kommer staten og hjælper os. Det bliver med de gamle forhadte normreduktioner, derfor skal vi i fællesskab nå i mål.

På det sidste er landbruget kommet under anklage igen. Nu er det hederne, der er i meget
dårlig stand på grund af landbrugets ammoniakudledning. Det er tankevækkende, da landbrugets ammoniakudledning kun udgør en tredjedel af bidraget til den samlede nationale
kvælstofdeposition.

Odder Kommune og landboforeningen har haft
møde, hvor vi drøftede, hvordan vi kan få mere
gang i etablering af nye anlæg. Jeg har talt med
Aarhus Kommune om samme problem, her forventer jeg, vi får et møde i starten af det nye år. Aarhus
Kommune har også vist positiv interesse i at
speede processen op.

Resten er fra andre, primært udenlandske, kilder,
transport, industri og landbrug. Det betyder, at ligegyldigt hvor meget vi begrænser den danske husdyrproduktion, vil det ikke være nok til at bringe belastningen ned under den tålegrænse, forskerne
angiver.
Lokalt er der jo stadig udfordringer med grundvandet. I Aarhus forventer vi et svar fra Miljø- og Fødevareklagenævner i april-maj. Skanderborg har den
5. september vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ry- og Låsby-området. Vandrådets
bestyrelse har meddelt, at vandværkerne ikke ønsker at indgå frivillige aftaler med lodsejerne, det
har politikerne taget til efterretning.
Kommunen vil nu i gang med at tale med vandrådets bestyrelse og landbruget om, hvordan vi samarbejder omkring aftaler, som skal indgås. Vi kan
og vil ikke indgå aftaler om pesticidforbud. Vi bakker vores landmænd 100 procent op i, at et pesticidforbud ikke er nødvendigt. Det er kommunen,
som i henhold til loven har

PS: Til medlemmer i Odder Kommune. Husk borgmester Uffe Jensen inviterer til nytårskur den 9. januar 2019 kl.19.00 – 21.30 på Montra Odder Parkhotel.
Med disse ord ønskes alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.
Venlig hilsen Jens Gammelgaard, formand for
Landboforeningen Odder-Skanderborg
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