
Beretning ved generalforsamling i Østdansk Landboforening den 1. juni 2021 

Indledning 

- Det er meget specielt at afgive beretning på denne måde – online foran en 
computerskærm. Det er forhåbentligt sidste gang, at det bliver på denne måde. 
Endnu engang tak til jer, der deltager i dag. 

- Det forgangne år har været et begivenhedsrigt og særligt år på mange måder. Det 
har selvfølgelig været præget af Corona restriktionerne og den usikkerhed, de 
måtte medføre. Samtidig har vi igen i år oplevet meget store krav til omstilling i 
vores erhverv og højspændte politiske dagsordener med omfangsrige 
konsekvenser for landbruget. 

- Der er rigtig meget at vende, så lad mig springe direkte ud i det. 

 
Minkskandalen 

Det altoverskyggende i det forgangne år har været beslutningen om at defakto lukke en 
gren af landbrugserhvervet, dansk minkavl.  

Den 4. november, da årets delegeretmøde blev afholdt, dukkede meddelelsen op: 
Regeringen ville have, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det gjaldt også avlsdyrene. 
Det var Mette Fredriksens budskab på dette skæbnesvangre pressemøde. Det var en 
chokerende meddelelse. Især for alle, som havde det mindste at gøre med minkavl.  

Det gik lyn hurtigt: Fra tanken om, at ”Det kan ikke passe”, til myndighedernes budskab 
om, at dansk minkproduktion kunne blive årsag til nye COVID-19-mutationer. Mange 
tænkte, at der ikke var andre muligheder: Folkesundheden var og er allerhøjeste prioritet 
for regeringen.  

Beslutningen har imidlertid enorme konsekvenser. Danmark var verdens bedste til 
minkavl. Stolthed og livsværk er bristet. Den manglende eksportværdi er i al fremtid blevet 
afskåret. Dertil kommer den overilede handling at grave de døde mink ned og derefter op 
igen. 

Prisen lyder foreløbigt på en regning til borgene på 20 mia. kroner i erstatning til erhvervet. 

Den politiske beslutningsproces og måden, der blev handlet på, er kritisabel – endda i strid 
med Grundloven. 

Jeg kunne godt have tænkt mig en mere nuanceret tilgang og proces. Alligevel taklede 
branchen og de nærtliggende organisationer denne situation meget professionelt. 

Jeg vil fremhæve Minkavlernes og Copenhagen Fürs formand, Tage Petersen, der gang 
på gang stillede op og forklarede på en god og saglig måde. Det tror jeg har været med til, 
at erstatningen til erhvervet trods alt, er udmøntet til en retfærdig beløb. Når nu det ikke 
kunne være anderledes 

Alle disse politiske mistiltag har foreløbigt kun kostet en landbrugsminister sin post, så han 
må nøjes med den almindelige apanage, der er tildelt ministerpensioner. Om 



granskningskommissionen kommer frem til flere politiske konklusioner, det kan kun tiden 
vise. 

 

Landbrugspakken og klima 

Landbrugsreformen har også fyldt meget det forgangne år. 

Den tidligere regerings Landbrugspakke blev vedtaget med et snævert flertal. Den gav os 
lidt luft i forhold til kvælstof, ud fra de vilkår der lå. Men vi vidste også, at hvis der kom en 
ny regering, så ville den blive udfordret.  

På grund af det, man godt kan kalde kaos i landbrugsministeriet hen over minkskandalen, 
så er Rasmus Prehn sat i stolen for vores erhverv. Og med stor respekt for at han skulle 
bruge lidt tid på at sætte sig ind i det forholdsvis tunge ministerium, så har han ladet vente 
med et nyt landbrugsudspil til for ganske nylig.  

I den mellemliggende periode har vi og Landbrug og Fødevarer italesat, at vi i erhvervet 
virkelig har brug for brede forlig. Vi kan ikke leve med skiftene holdninger og vilkår til vores 
erhverv. Vi har i den grad brug for en langsigtet strategi for erhvervet.  

Udspillet til en ny landbrugsreform kom så her i april måned, og udspillet kunne have 
været noget værre. Regeringens udmelding om, at landbrugserhvervet skal udvikles og 
ikke afvikles, er nok det mest positive i udspillet. Så vi må håbe, at der kan laves et bredt 
forlig omkring dette. Hvis regeringen laver et smalt forlig med de partier, de har lavet det 
såkaldte forståelsespapir med, så har jeg mine bekymringer.  

De største planer er, at erhvervet skal nedbringe CO2-udledningen med 7.1 mill tons, og vi 
skal finde metoder til at mindske udledningen af 13.000 kg kvælstof. Jeg hæfter mig ved, 
at regeringen har fokus på udviklingssporet.  

Men regeringens udspil indeholder også en række elementer, der kan få vidtrækkende 
negative konsekvenser for landbruget og fødevareklyngen – og i sidste ende skade den 
grønne omstilling. 

Mest alvorligt er de voldsomme kvælstofkrav, og at landmændene hovedsagelig skal 
finansiere udtagning af arealer selv. Vi står over for en historisk grøn omstilling af 
landbruget. Men hvis det skal lykkes, så går det ikke at hive tæppet væk under 
landmændenes økonomi. 

Nu er det afgørende, at partierne finder hinanden i en bred aftale over midten, som sikrer 
gode ramme- og investeringsvilkår for udvikling og grøn omstilling af erhvervet mange år 
frem. 

Der er allerede skabt stor tvivl om det faglige grundlag fra Aarhus Universitet, som 
regeringens udspil på kvælstofområdet baserer sig på. 

Inden man går ud og stiller nogle helt urealistiske krav til erhvervet, skylder man at lytte til 
internationale eksperter og trykteste det faglige grundlag med en second opinion. 



Regeringen vil hente kvælstofreduktionerne gennem et markant øget krav til efterafgrøder, 
der vil medføre store tab for landmændene. Ifølge Aarhus Universitet vil det kræve 
nedlæggelse af 15-30 procent af landbrugsarealet. 

Lad os nu gøre det, der virker - ikke bare det vi plejer. Vi ser potentiale for yderligere 
reduktioner af N-udledningen med brug af kollektive virkemidler. Men den målrettede 
regulering (efterafgrøder) må ikke strammes. 

Vi har nogle af verdens bedste landmænd og de bedste forudsætninger for at levere på 
klimadagsordenen. Men hvis man fjerner det økonomiske grundlag for landmændene, så 
er der ganske enkelt ikke noget at omstille i Danmark. 

Derfor er det helt uforståeligt, at regeringen – i hvad der skal være en historisk stor 
omstilling af erhvervet – stort set ikke stiller med én eneste krone af nye midler. 
Hovedparten skal findes i landmandens eget budget. Til sammenligning investerer 
samfundet over 20 mia. kr. frem mod år 2030.med klimaaftalen for energi og industri. 

Udspillet lægger op til, at udtagning af lavbundsjord skal finansieres af landbrugsstøtten. 
Man tager med andre ord midler, der burde gå til at udvikle produktionen i en grønnere 
retning og bruger dem på noget, der reducerer produktionen. Dermed går regeringen imod 
sine egne principper om, at vi skal udvikle og ikke afvikle eller forringe konkurrenceevnen.  

Vi vil gerne medvirke til yderligere udtagning af lavbundsjord – men det er en 
samfundsopgave, og midlerne skal findes på finansloven. Ellers forringer vi dansk 
landbrugs konkurrenceevne markant.  

Regeringen rammer helt rigtigt med deres satsning på udviklingssporet, når det kommer til 
klimareduktioner i landbruget.  

Vores klimabidrag i det store billede kan tælles i promiller. Men hvis vi kan vise vejen til ny 
klimateknologi inden for fødevareproduktionen, så kan vi levere et klimabidrag langt over 
vores egen vægtklasse. Pyrolyse-teknologien, grøn bio raffinering mv. er her allerede. Nu 
skal vi have det ud at virke i stor skala. 

Udspillet peger også på nogle af de mere kendte virkemidler, som både L&F og 
Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren også tidligere har fremhævet. 
Men igen glemmer man finansieringen og overlader regningen til den enkelte landmand, 
som altså skal foretage store investeringer i fremtiden samtidig med, at man gør alvorligt 
indhug i landmandens økonomi. 

BNBO 

I det forløbne år har vi haft møder med Vordingborg, Næstved Faxe og Stevns kommuner 
om BNBO, -de boringsnære beskyttelsesområder - Kommunerne er forskellige steder i 
processen. Men fakta er, at inden udgangen af 2022 bør alle vandværker og 
forsyningsselskaber have en aftale omkring beskyttelsesområderne på de enkelte boringer 
med lodsejerne. Alternativt styrer staten, hvordan aftalen udformes. Det gælder også den 
erstatning, der kan udmøntes. 



Vi tror på dialogens vej med kommuner og vandværker. Vi erfarer også, at der allerede er 
lavet enkelte aftaler om, at vandværket lejer det beskyttelsesareal, der er rundt om 
boringen, for en årrække. Det er en model, vi synes passer godt overens med vores ønske 
om at samarbejde og finde hensigtsmæssige løsninger. 

Men vi opfordrer også kraftigt til, at man får hjælp til at lave disse lejeaftaler, så man sikrer, 
at man kan få jorden tilbage til dyrkning, hvis boringen evt. lukkes. Og at det ikke bliver til 
et § 3 område med de restriktioner, det kan medføre, samtidig vil vi påvirke alt hvad vi kan, 
at udpegningerne pågår på et fagligt korrekt grundlag.  

Så hvis du har en forsyningsboring til et vandværk, vil jeg opfordre til løbende at følge med 
på portalen miljøgis, for der kommer rettelser til områderne omkring boringerne. 

 

Foreningsstatus 

Også som forening har vi haft et begivenhedsrigt år.  
Lad mig starte med at give en status på medlemsfronten. 
 
Østdansk Landboforening har igen i år et stabilt antal medlemmer og kunder. 
Vi er 612 medlemmer i øjeblikket mod sidste år, hvor vi var 631. Det er 3 % mindre. Af de 
612 medlemmer vi er i dag, er 399 aktive og 213 interessemedlemmer i Østdansk 
Landboforening. En tilbagegang på 2,2 % af aktive medlemmer. 
 
Foreningens resultat blev et mindre minus, tæt på et nulresultat, hvilket er i fuld 
overensstemmelse med bestyrelsens mål om ikke at samle medlemmernes penge, så ud 
fra en omsætning på over 30 millioner så er det ganske godt ramt. Særligt i dette år, hvor 
intet har været normalt. 
 
Foreningens kontorer 

Planteavlskontoret blev kraftigt udfordret sidste forår. Frafald af konsulenter og dermed 
også kunder gjorde, at vi måtte handle hurtigt. Bestyrelse og direktion gentænkte 
foreningens og huset DNA. Vi kom frem til, at vi ønsker at have et velfungerende 
planteavlskontor.  

Vi har i dag et nyt team, der viser en kæmpe styrke i form af deres samarbejde og store 
vilje til at drive dette kontor på et højt fagligt niveau. På trods af forskellige restriktioner, har 
de formået ny kundetilgang, nye erfagrupper og diverse kurser. Samtidig har de arbejdet 
med hele det bureaukratiske skemaræs hen over foråret. Det eneste, der er neddroslet, er 
forsøgsafdelingen. Men den kommer til at blive opprioriteret i den komne tid. 

Vi har også haft tilgang af økologiske kunder. Nogle er kommet i forlængelse af et 
omlægningstjek. Der har været gennemført 9 omlægningstjek i 2020, og der er allerede 
planlagt 15 i 2021. Vi ser en stigende efterspørgsel på økologi, så derfor har vi kvalificeret 
en medarbejder mere til økologi. 



Der er også via en projektbevilling dannet nye netværk. Det er et Økologisk 
Grønsagsnetværk, et Økologisk Vinnetværk og et netværk, der hedder Madlandet, som 
både har økologiske og konventionelle deltagere. 

Også på Ejendom og Jura blev det et anderledes år grundet coronasituationen, som 
skabte behov for nye måder at arbejde på. Afdelingen har haft travlt med sommerhuse, 
som kom i høj kurs, og det samme gjorde testamenter og fremtidsfuldmagter. Det er blevet 
løftet flot med omstillingsparathed og effektivitet. 

Vores største afdeling, økonomikontoret, har ligeledes klaret sig rigtig godt igennem året 
trods hjemmearbejdspladser og få fysiske møder med kunder. Opgaverne har alligevel 
været rigelige, og også medarbejderne her, har vist en kæmpe fleksibilitet, der har gjort 
det muligt at betjene kunderne på en god måde. 

Også her mærkes strukturudviklingen, vi er gået fra 956 Ø90 regnskaber til 928. 

Kompleksiteten i regnskaberne og i de virksomheder, vi betjener, gør, at der ikke er 
mindre arbejde. 

I marts ansatte vi en ny økonomichef, Kim Kuhlmann. Han afløser Søren Olsen, der har 
været chef for økonomiafdelingen i rigtig mange år. En stor tak til Søren Olsen - du har 
styret økonomikontoret rigtig godt hele vejen igennem. 

En stor tak til alle medarbejderne i huset. På trods af de store udfordringer, der har været 
gennem hele året, har I vist vejen. Vejen for den gode og sunde rådgivningsvirksomhed, vi 
er. I har betjent kunder med stor loyalitet og kvalitet. 

Tak til vores radiofolk for det arbejde I gør, for at promovere vores erhverv. 

Tak til seniorklubben, selvom I har været meget begrænset med hensyn til aktiviteter, så 
ved jeg, at I næsten er oppe i fuldt gear igen. 

Tak til alle vores samarbejdspartnere, banker, kreditforeninger og kommuner. Også en 
stor tak til Danish Agro for samarbejdet ikke mindst i forsøgsmarken. 

Tak til Torben og tak til bestyrelsen for den gode og, konstruktive måde I arbejder på. Det 
har hjulpet mig utroligt meget igennem mit første år som formand. 


