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Så fik vi i efteråret pludselig krav om ekstra efterafgrøder. Kravet er baseret på følelser frem
for fakta, det er ikke i orden, påpeger formanden, Jens Gammelgaard, i dette nyhedsbrev.

Så fik vi her i efteråret pludselig krav om ekstra efterafgrøder. Et krav der er baseret på følelser, frem
for fakta, det er ikke i orden. Halvdelen af Danmark
bliver fremover dækket af efterafgrøder, der skal
være sået inden den 20. august. Det kan ikke lade
sig gøre. Vi ender med, at der bliver skåret i gødningskvoten. Det går ud over proteinindholdet i
korn. Protein vi skal bruge til vores husdyr. Det resulterer i, at vi skal øge import af sojaskrå. Er det
klima- og miljøvenligt? Jeg syntes, det er dumt.

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

Så nærmer julen sig igen, et år er ved at rinde ud.
Året startede med en mild og tør vinter, afgrøderne
stod flotte i foråret og forsommeren. Når vi så på
afgrøderne i juni-juli, så det ud til rekordhøst,
men det er farligt at høste med øjnene. Vi fik en
stor høst uden det blev rekord. Der var egne af landet, hvor det var svært at få høstet, og samtidig
skulle der sås efterafgrøder, hvilket var vanskeligt.
Prisen på korn er forholdsvis lav, og selv om der
generelt har været en stor høst, er økonomien i
planteavlen presset. Mælkeprisen er stabil på et niveau, hvor der kan tjenes penge. Svinenoteringen
steg voldsomt i sidste halvår af 2019 på grund af
svinepesten i Asien og Østeuropa. Vi må håbe, at
vi med vildhegn og nedskydning af vildsvin i Sønderjylland kan holde svinepest ude af Danmark.
På den politiske front er der også udfordringer. Det
kneb med at komme i gang med etableringen af
nye minivådområder, den forhenværende miljø- og
fødevareminister, Jacob Ellemann-Jensen, skældte
os ud i foråret. Vi havde et møde med ministeren,
hvor han og jeg diskuterede, hvem der var årsag til
den manglende reduktion i kvælstofudledningen,
og vi blev ikke enige.
Efterfølgende kom der ikke mindre end 338 ansøgninger om tilladelse til etablering af minivådområder. Landbrugsstyrelsen skrev, at de på grund af
IT-problemer desværre ikke kunne nå at svare før i
september. I skrivende stund er der stadig mange
landmænd, der ikke har fået en tilladelse.

Vi bliver straffet, fordi landbrugsstyrelsen ikke har
styr på deres IT-afdeling. Hvis vi bare havde fået
lavet halvdelen af de 338 planlagte minivådområder rettidigt her i efteråret, så havde vi hentet kvælstoffet i de tvungne efterafgrøder. Det havde været
visionært og godt for både miljø og klima.
Vi har i flere år arbejdet hårdt på at komme i mål
med de målrettede reguleringer i 2021, og vi har
ventet på, at der blev godkendt flere virkemidler. Vi
vil gerne tage ansvar, vi vil gerne holde, hvad vi lovede i forbindelse med landbrugspakken. Men så
skal vi også have de nødvendige værktøjer i tide.
Nu er der lige vedtaget en finanslov. Det er positivt,
at der afsættes 200 mio. kr. om året de næste 10 år
til udtagning af lavbundsjorde. Det er en fornuftig
begyndelse på en indsats, som erhvervet selv har
foreslået, og som kan give en positiv klimaeffekt.
Forslaget om at hæve bo- og gaveafgiften fra 6 til
15 procent er en helt urimelig skat på familieejede
virksomheder og en yderligere sten i skoen i forhold til at få tøet op for den meget fastfrosne situation omkring generationsskifterne i vores erhverv.
Inden for det næste års tid skal vi i gang med at implementere boringsnære beskyttelsesområder,
BNBO, omkring mange vandværker. Det kan man
være imod, men folketinget har vedtaget loven, og
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derfor anbefaler jeg, at man får lavet en aftale. Vel
at mærke en aftale, der er retfærdig for landmanden med fuldstændig erstatning.
Miljø- og Fødevareklagenævnet gav den 24. maj
Aarhus Kommune medhold i, at den kunne give
landmændene påbud mod brug af pesticider, hvilket vi mener er helt forkert. Pesticider er godkendt
til anvendelse på almindelige geologiske jordbundsmæssige forhold. Der skal være særlige forhold, før der kan gives et påbud. Hverken kommunen eller klagenævnet har set på de jordbundsmæssige forhold, selv om vi har bedt dem om at
gøre det. Vi er af den opfattelse, at der ikke er problemer med udvaskningen under de aktuelle jordbundsforhold, derfor har Landbrug & Fødevare den
3/10 stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Erstatningstilbuddet fra kommunen er helt urimeligt,
derfor har L&F indbragt kommunens erstatningsudmåling for taksationskommissionen. Her forventer
vi, at processen starter i første kvartal 2020.
Det er en helt urimelig situation, landmændene er
kommet i. De må ikke anvende pesticider på deres
marker.

Vi havde nogle konstruktive møder, hvor vi talte om
ens regler for alle landmænd i EU. Klimamål, hvor
EU slet ikke kommer op på det, den danske regering har vedtaget. Plantebeskyttelsesmidler, hvor vi
fremhævede det lave forbrug i Danmark, herunder
Glyfosat, som hænger i en tynd tråd. Vi gjorde opmærksom på, at netop Glyfosat er et vigtigt værktøj
for at nå regeringens klimamål. Vi talte om præcisionsforædling og om EU’s budget, som skulle træde
i kraft til januar 2021 men sandsynligvis først træder i kraft i 2023. Vi kom også ind på Brexit og betydningen for Danmark. En lærerig tur, der blev afsluttet med besøg hos New Holland samt hos en
landmand, der opdrætter Belgisk Blåhvidt Kvæg. Vi
besøgte også middelalderbyen Brügge.
Dit kontingent ændrer sig
Den 1. januar sker der en ændring i det beløb, du
betaler i foreningskontingent til din lokale forening
samt L&F. I stedet for at betale kontingent ud fra
din omsætning, skal du i fremtiden betale kontingent ud fra din produktion. Formålet har været at
finde en fair måde at fordele omkostningerne på og
samtidig skabe en smidig måde at skaffe de nødvendige informationer på. Du vil få et nyhedsbrev
med mere information om den nye kontingentmodel
omkring samme tid, som du modtager opkrævning.
Til slut en opfordring om at deltage i møde med fødevareminister Mogens Jensen i Herning den 13/1
– nærmere information følger.
Med disse ord ønskes alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

Bestyrelsen har netop været på studietur til Bruxelles, hvor vi havde møde med de nyvalgte parlamentsmedlemmer Asger Christensen (V) og Mariane Vind (S), Jens Aksel Munch, generaldirektoratet for landbrug, Mette Dyrskjøt i Margrethe Vestagers kabinet samt Danmarks faste repræsentant
ved Den Europæiske Union, Lone Pinnerup Frederiksen. L&F i Bruxelles v. direktør Annette Toft gav
et indblik i den vigtige lobbyisme for dansk landbrug.

Venlig hilsen Jens Gammelgaard, formand for
Landboforeningen Odder-Skanderborg
PS: Til medlemmer i Odder Kommune. Husk nytårskur den 8/1 2020 kl.19.30 på Odder Parkhotel.
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