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Det er vigtigt, at vi som erhverv og landmænd kan føle os trygge i forhold til at
skabe stabilitet og indtjening. Og man
må bare sige, at det på en eller anden
måde er blevet mere utrygt at drive landbrug, skriver bestyrelsesmedlem Claus
Fenger i dette nyhedsbrev.

Af Claus Fenger
Tlf. 2623 7776
claus_fenger@hotmail.dk

Så fik vi afsluttet 2020, og det blev et år,
der kom til at stå i coronaens tegn. Desværre overskygger pandemien stadig vores dagligdag og tilværelse, og mit håb er,
at starten på vaccinationerne og forårets
komme vil forbedre situationen. Og hvad
har det så betydet for vores erhverv? Det
er svært at give et entydigt svar på. Som
kvægbruger kan vi konstatere, at vi er
kommet helskindet igennem året med en
stabil mælkepris. Herfra skal lyde ros til
Arla i den forbindelse.
Værre ser det ud i svinesektoren, specielt
for de producenter, der sælger smågrise til
eksport. Danske smågrise sælges til spotpris, de laveste priser i nyere tid. Priserne
er dykket kraftigt, bl.a. på grund af coronaudbrud på store slagterier i Tyskland og
fund at svinepest, og salgspriserne kan på
ingen måde matche produktionsomkostningerne. En forfærdelig situation for svineproducenter, der må leve med store tab.

For slagtesvineproducenter har året generelt været rimeligt med gode priser først på
året, som dog faldt i forbindelse med nedlukningen af Europa. Alt i alt et turbulent
år, hvor udefra kommende ting har ramt på
forskellige vis.
Nye krav men snævre rammer
I disse år stilles der store krav til landbruget produktionsformer. Som eksempel kan
nævnes, at Arla nu stiller krav om GMO-fri
mælk fra 1. juli. Det kan diskuteres, om det
i sig selv er godt eller dårligt, men vi kan i
hvert fald konstatere, at omlægningen afskærer os fra nogle muligheder. Det gælder f.eks. i forhold til at dyrke afgrøder,
hvor vi kan nøjes med mindre kemi.

Vi mødes med mange krav omkring klima,
miljø og dyrevelfærd, og der kommer hele
tiden nye krav. Det har jeg fuld forståelse
for. Mange af de nye tiltag er meget fornuftige, og vi skal hele tiden udvikle og forbedre os. Men vi skal have kapitaliseret
disse mange tiltag. Sagt med andre ord: Vi
skal tjene de penge, der skal til for at vi
kan levere på alt det nye, vi skal leve op til.
Vi har ret snævre rammer. Så derfor er det
vigtigt, at både forbrugere, andelsselskaber og politikere forstår, at der skal en god
afregning ud til producenterne.
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Det er vigtigt, at vi som landmænd kan føle
os trygge i forhold til at skabe stabilitet og
indtjening. Man må bare sige, at det er
blevet mere utrygt at drive landbrug, efter
vi oplevede, hvad der skete med minkbranchen. Minkavlerne har startet noget
op, som var lovligt, professionelt og anerkendt. Og så blev det pludselig lukket. Jeg
tænker på, hvad det næste kan blive. Det
kan gøre de fleste usikre, og for mig at se
føres der en politik, der skaber usikkerhed
og er yderst skadende for erhvervsdrivende og for deres nattesøvn. Også selv om
vores statsminister har været ude at sige,
at vi skal passe på ikke at skubbe landbruget ud af landet. Med dét, minkavlerne har
oplevet, kan man ikke være helt tryg.

der fokus på, hvad det kommer til at kræve, hvis man i de næste vandområdeplaner fra skal helt ned på en målbelastning
for kvælstof på 36.700 tons, som Aarhus
Universitet anbefaler. Det vil betyde store
landbrugsarealer ud af drift. Det er alvorlige perspektiver. Der blev orienteret om
vandudskiftning i fjordene, hvilket er interessant. Når der er stor vandudskiftning, er
der ikke så store problemer, og det bør der
tages højde for. En spændende faktor at få
ind i beregningerne, og så må vi håbe, at
politikerne også vil tage den nye viden til
sig i deres fremtidige beslutninger.
Lige nu arbejder vi med planer om et biogasanlæg. Der er nedsat en initiativgruppe, som jeg er med i. Et meget spændende arbejde, som måske kan bidrage med
værdiforøgelse og medvirke til, at vi får
tilgodeset mulighederne for at lave fornuftige klima- og miljøtiltag.
Kontingentopkrævningen vil i år ske med
en faktura direkte fra landboforeningen,
idet administrationen er overgået fra velas
til foreningssekretariatet.

Søren Søndergaard har afløst Martin Merrild som formand for Landbrug & Fødevarer, og der er nok at tage fat på i dette job.
Han efterfølger en dygtig formand, som
har gjort en kæmpe indsats, men efter min
mening er Søren kommet godt fra start.
Han melder ud på en skarp og direkte måde, samtidig med at han er meget dialogsøgende. Det er en utrolig vigtig egenskab
at søge dialogen, og jeg tror, vi har fået en
formand, der favner meget bredt.
Målbelastning for kvælstof i de kommende
vandområdeplaner var emnet for en online-konference arrangeret af L&F. Her var

Har du kvæg og vil gøre din indflydelse
gældende, er der valg til L&F Kvæg, se
mere på www.kvaegkongres.dk.
Vores planlagte generalforsamling den
16/3 er udskudt på grund af corona, ny
dato vil blive meldt ud. Sidste år nåede vi
lige netop at afvikle generalforsamling den
10/3, dagen før der blev lukket ned. Dengang forventede vi ikke, at det skulle
strække sig over et år. Sådan blev det,
men nu går vi heldigvis mod lysere tider.

Venlig hilsen Claus Fenger
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