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NYTÅRSBREV Så gik 2018. Året, der for 
mange vil blive forbundet med tørke og 
endnu flere landmænd, der presses på 
likviditeten. Og det kunne vi vælge at 
fokusere på. Eller vi kunne vælge at fo-
kusere på den allestedsnærværende kri-

se i erhvervet, og de svære betingelser vi har i forhold til vo-
res nabolande.

Men vi kunne også vælge at fokusere på det faktum, at vo-
res bedrifter er langt mere klimaorienteret end mange andre 
landbrug ude i den vide verden. At vi leverer og hele tiden 
arbejder på at give vores landsmænd og -kvinder de bedste 
råvarer, som vi selv og vores børn sætter tænderne i. I EU er 
vi blandt de bedste, når det gælder klimaeffektiv produkti-
on af mælk, oksekød og svinekød. Vi kan noget. Det har de 
fået øjnene op for i Colombia, Kina, Japan og Italien – men 
også herhjemme.

Hvert år får danske landmænd besøg af flere end 70.000 nys-
gerrige medborgere til Åbent Landbrug. Her kan vi tale om 

fødevarer, klimapolitik og dyrevelfærd, og der bliver sat an-
sigt på ham eller hende, der producerer mælken til din hav-
regryn eller lørdagskylling. For vi vil gerne lytte, og jeg tror, 
at mange rigtig gerne vil os landmænd. Denne form for me-
ningsudveksling, der ikke foregår bag lukkede døre på Chri-
stiansborg eller bag en computerskærm, er den bedste. Her 
ser vi hinanden i øjnene og hører på store og små. Det skal 
vi blive ved med.

I Østdansk Landboforening skal vi i det kommende år arbej-
de lige så professionelt for vores medlemmer og kunder, som 
vi hidtil har gjort. Vi skal igen fortælle omverdenen, at vi vil 
dem det bedste, og at vi hele tiden prøver på at blive bedre. 
Vi skal hele tiden søge dialogen – så kan vi også bedre forstå 
folk omkring os. 

Dansk frøproduktion når ud til 80 lande og bliver brugt til 
både fodboldbaner, golfbaner græsplæner. Derfor glæder vi 
os til at slå dørene op til Store Frødag den 19. juni. Alle er 
velkomne – bare køb en billet. Her kan man blive klogere på, 
hvad vores frøavlere arbejder med, og hvordan de hele tiden 
udvikler sig. For de kan ikke lade være.  

Sidst, men ikke mindst, skal vi huske på at fortælle yngre 
kommende landmænd, at der altid vil være udfordringer og 
perioder med modgang i vores erhverv. Hvis det ikke er vej-
ret eller en international krise, så er det bureaukratiet og reg-
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lerne, der kan forvirre selv den bedste. Men vi er alle rundet 
af et landbrugsland, der bidrager til samfundet med både ar-
bejdspladser og fantastiske råvarer. Og det bliver vi ved med.
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