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Landbrugets økonomiske resultater i 2017 og forventninger til 2018
Det er med stor glæde at jeg kan starte min beretning med at sige, at landbruget fik det bedste
økonomiske resultat i mands minde. Jeg har ofte startet min beretning med dårlige nyheder omkring
landbrugets økonomiske resultater, så i år er der på dette punkt en markant ændring.
Mælkeproducenterne fik betydeligt højere afregningspriser efter næsten to år med priser som lå på
et meget lavt niveau. Rigtig mange mælkeproducenter vil derfor komme ud med meget gode
regnskaber for 2017, og for mange blev der med årets resultat skabt et væsentligt overskud af
likviditet.
Det var også tiltrængt efter en række vanskelige år hvor der løbende har været behov for likviditet.
Prognoserne for afregningspriser på mælk er for 2018 mere moderate, og derfor skal
mælkeproducenterne forvente et økonomisk resultat i 2018 på det mere moderat niveau.
For svineproducenterne startede opsvinget allerede i 2016. Det fortsatte også langt ind i 2017 hvor
noteringen på smågrise afregnet i puljen blev meget høj. Da foderpriser i perioden har været lav, ja
så har det resulteret i meget store indtjeninger for flere producenter af smågrise. Den store
indtjening i 2017 giver stor robusthed og gør således denne produktion modstandsdygtig over for
en ny periode med lavkonjunktur.
Også slagtesvineproducenter opnåede et godt år, dog mere moderat i forhold til producenterne af
smågrise. Dækningsbidraget på slagtesvin blev forholdsvist højt. Selvom indkøbsprisen på smågrise
var høj, så fulgte noteringen på slagtesvin med op. Da også omkostningerne til foder blev lav for
denne produktion, så kommer mange slagtesvineproducenter ud med et forholdsvist godt resultat
i 2017.
Allerede fra starten af 2018 er noteringen nede på kr. 8,50 pr. kg slagtesvin og vi er igen tilbage på
et lavpunkt for den samlede svineproduktion.
Hvad der gik rigtig godt for den animalske produktion, gik knap så godt for planteavlen. 2017 blev
udbyttemæssigt et rigtig godt år med forholdsvis fornuftige priser op til høsten. De gode udbytter
blev skabt på baggrund af et rigtig godt efterår 2016.
Desværre fik ikke alle høsten i hus. Sammenholdt med de højere omkostninger til tørring og et
efterfølgende markant fald i afregningspriser på både korn og raps, så efterlades
regnskabsresultaterne for planteavlen i den lave ende.
Desværre viser prognoserne for 2018 negative tendenser og da efterårsarbejdet har været særdeles
vanskeligt, så er der udsigt til at planteavlernes økonomiske resultater for 2018 bliver i den lave
ende.
Der har i starten af året været en del debat om de prognoser der udsendes fra Seges, og om de er
for negative og dermed skaber finansiel usikkerhed for landbruget. Lad mig slå fast at prognoser er
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vigtige for vores erhverv. Det ikke at have prognoser kan give lige så stor finansiel usikkerhed
omkring vores erhverv.
Forløbet omkring de offentliggjorte prognoser, specielt vedrørende forventningerne på
mælkeområdet, var uheldigt. Der bør naturligvis ikke opstå tvivl om prognosernes validitet. Derfor
skal prognoserne være velgennemarbejdede. Ligeledes skal prognoser ikke komme som perler på
en snor, men med et tidsmæssigt interval således at der er tillid omkring prognoserne.
Jeg skal beklage det forløb prognoserne fik, og der arbejdes på fremadrettet at gøre udsendelse af
prognoserne stabile, velovervejede og sikre.
Landboforeningens regnskabsresultat
Regnskabsresultatet for Djursland Landboforening i 2017 blev et nulresultat. Landboforeningen fik
i foråret 2017 krav om højere afskrivninger på bygningerne i henholdsvis Grenå og Følle. Disse krav
var ikke indregnet i budgettet for 2017, idet det budget blev vedtaget i efteråret 2016.
Der blev ikke taget initiativ til at omgøre budgettet for 2017, men valgt først at indregne de nye krav
til afskrivninger fra 2018. Det er min opfattelse at egenkapitalen for landboforeningen har et
passende niveau, og at landboforeningen ikke skal opkræve flere penge fra medlemmerne end det
der er nødvendigt for at holde landboforeningen kørende.
Da landboforeningen hvert år forsøger at budgettere et nulresultat, finder jeg resultatet for 2017
acceptabelt.
Hans-Henrik vil under sin gennemgang give en mere uddybende redegørelse for regnskabet.
God opbakning til landboforeningen
I løbet af januar og februar måned har de enkelte fagudvalg i landboforeningen afholdt deres
respektive beretningsmøder. Samlet har der deltaget over 300 medlemmer til disse møder. Det
synes jeg er særdeles flot.
I aften kan jeg også konstatere et betydeligt fremmøde til vores generalforsamling. Djursland
Landboforening har 560 aktive medlemmer og hertil en pænt stor flok passive medlemmer der
stadig ønsker at give landboforeningen deres støtte, selvom pensionsalderen har ramt de fleste af
disse medlemmer.
I de sidste par år har antallet af medlemmer der deltager i landboforeningens møder været stigende.
Det tillader jeg mig også at fortolke som stigende opbakning til landboforeningen. Dette
understøttes også af analyser og benchmarks der udarbejdes gennem vores fællesorganisation
Landbrug & Fødevarer.
Jeg er rigtig glad for at der er opbakning til det politiske arbejde, vi som folkevalgte arbejder med,
og at der på samme måde er opbakning til den måde, vi på vegne af jer driver foreningen.
Det er min opfattelse at det der berettiger en landboforening, er den opbakning som medlemmerne
giver foreningen, og det at medlemmerne ønsker at gøre brug af de ydelser, der udbydes. Det store
medlemsfremmøde der er til faglige møder, beretningsmøder og her til generalforsamlinger er et
signal om at medlemmer vil landboforeningen, og at vi skal forsætte ad det spor i mange år endnu.

Naturligvis har vi løbende haft landboforeningens strategi oppe til drøftelse. Og naturligvis bliver
der også prikket til mig når jeg møder folkevalgte fra andre landboforeninger, om Djursland
Landboforening kan fortsætte selvstændigt.
Djursland Landboforening er en middelstor landboforening sammenlignet med andre
landboforeninger. Mange af disse landboforeninger har også valgt at fastholde den traditionelle
struktur med et politisk og fagligt miljø i en samlet landboforening.
Jeg er af den overbevisning at det politiske arbejde får langt mere slagkraft, når det også er koblet
op omkring det faglige miljø. De to ting hænger uløseligt sammen. Når bestyrelsen i Djursland
Landboforening drøfter strategien for landboforeningen, ender drøftelsen altid med en beslutning
om at gøre det politiske og det rådgivningsmæssige arbejde endnu bedre. Altså styrkelse af den
eksisterende landboforening.
Samarbejde med vores naboforeninger
Djursland Landboforening har altid været og vil forsat være åben for samarbejde med vores
naboforeninger, på alle de områder der kan komme medlemmerne til gavn. Vi har samarbejde
omkring rådgivning indenfor kvægrådgivning, svineproduktionsrådgivning og Byggeri & Teknik.
På det politiske område har landboforeningen et samarbejde med vores naboforeninger i den
østlige region, gennem DLMØ – Dansk Landbrug Midt Østjylland. I det regi har naboforeningerne
fået øje på det politiske arbejde der udøves i Djursland Landboforening. Naboforeningerne bag
DLMØ har derfor i den seneste tid søgt et udvidet samarbejde med Djursland Landboforening, for
netop at kunne gøre brug af det setup som landboforeningen har. Dette ønske kommer samtidig
med et generationsskifte i ledelsen i DLMØ.
Det er dog en vanskelig sag at udvide det politiske samarbejde idet et sådant samarbejde ikke må
flytte fokus for det enkelte medlem på Djursland. Eller sagt på en anden måde: Et øget samarbejde
i den østlige region må ikke betyde at landboforeningen får mindre tid til de problemstillinger, der
rører sig for medlemmer af Djursland Landboforening.
Tilnærmelser mellem DLMØ og Djursland Landboforening er endnu ikke endeligt afgjort og hvorvidt
der kan etableres et stærkt godt setup omkring et sådant ønske er ikke afgjort. Uanset udfaldet så
vil landboforeningen forsat bakke op omkring arbejdet i DLMØ.
Min tur til Bruxelles
I januar måned var jeg, sammen med de andre formænd i den østlige region, inviteret ned til EU–
Kommissionens landbrugskontor i Bruxelles. Mødet var etableret som et genvisit i forbindelse med
at landbrugskommissær Phil Hogan havde besøgt Jens Gammelgård.
Delegationen, som bestod af 10 personer, var blevet godt klædt på til mødet i kommissionen af
Landbrug & Fødevarer.
Tre dage før afrejse aflyste landbrugskommissær Phil Hogan på grund af forhandling af en EUMercosur handelsaftale. Vi fik i stedet tilbudt et møde med Tom Tynan som er
landbrugskommissærens højre hånd. Det takkede vi ja til. Tom Tynan var oplagt og forberedt til
vores møde. Han vidste rigtig meget om dansk landbrugspolitik og ikke mindst om de udfordringer
som vi står overfor.
Jeg må sige at det betyder noget, når helt almindelige landmænd, os ude fra plovfuren, møder op
og fortæller om vores udfordringer som landmænd. Det er meget bedre end møder mellem
embedsmænd der har mødt hinanden mange gange, og som kender de forskellige holdninger.

Vi havde forberedt flere emner som vi ønskede at drøfte med Tom Tynan. Vi kom ind på EU's
landbrugspolitik efter 2020, EU's budgetlofter efter 2020, forenkling og nye teknologier, hvor vi
lagde vægt på, at landmændene havde svært ved at se, at der skulle være udsigt til en forenkling af
de mange regler. Vi talte om Brexit som kan risikere at få store negative konsekvenser for
europæiske landmænd. Tom Tynan forklarede i den forbindelse at han var meget opmærksom på,
at Danmark stod overfor en alvorlig situation.
Et andet og meget aktuelt emne som vi ønskede at fremlægge for Tom Tynan, var de mange
vådområder, som flere danske landmænd lige nu skal tage stilling til. Vi forklarede at landmændene
finder projektet godt, men når hektaransøgningerne er sendt afsted, så spænder bureaukratiet ben
for udbetalingerne. Tom Tynan kendte meget lidt til dette emne, men han sagde helt konkret at det
naturligvis skulle løses, da han ikke ønskede, at EU skulle bremse den gode proces.
Jeg håber og tror på at de har lyttet til os i Bruxelles. Vi følger op på mødet og ikke mindst løfterne.
Byggeri & Teknik I/S
Djursland Landboforening er medejer af interessentskabet Byggeri & Teknik I/S. Byggeri & Teknik
I/S er en gammel sag der er stiftet og igangsat for mange år siden med landboforeningen som
hovedaktør, dengang med Ivar Skovgaard som tovholder.
Rådgivningsselskabet Sagro ønsker at indtræde som interessent i Byggeri & Teknik I/S med virkning
fra 1. januar 2018. Sagro er en sammenslutning af vestjyske landboforeninger der har stiftet et
rådgivningsselskab med sæde i Billund, Herning og Holstebro.
Sagros indtræden i Byggeri & Teknik I/S medfører en ændring af den nuværende
interessentskabskontrakt. Ændringer i gamle kontraktforhold medfører altid en drøftelse af hvem
der skal bestemme, hvordan er stemmevægten, hvordan fordeles egenkapital, overskud og
eventuelle underskud, og hvordan udtræder en interessent hvis behovet herfor opstår.
Djursland Landboforening er i øjeblikket med i den aktuelle forhandling hvor der eventuelt skal gives
plads til endnu en interessent, og det betyder formentlig samtidig mindre indflydelse for Djursland
Landboforening.
Helt grundlæggende er jeg foreningsmand og også andelsmand, og jeg håber at den nye
interessentskabsaftale omkring Byggeri & Teknik I/S også kommer til at afspejle andelsprincippet.
Det bliver i landbruget mere og mere moderne at lægge sig op på principper i aktieselskaber og den
måde de fungerer på. Det kan godt være at den nye interessentskabsaftale skal gå i den retning,
men det må så også betyde, at landboforeningen kan trække sig ud af samarbejdet med sin
egenkapital i behold, hvis beslutninger på længere sigt ikke vil gavne medlemmerne på Djursland.
Ny kontingentpolitik
Den fremtidige kontingentstruktur til Landbrug & Fødevarer har i løbet af 2017 været drøftet i
primærbestyrelsen under Landbrug & Fødevarer. Landbrug & Fødevarer har i den forbindelse
nedsat et kontingentudvalg der skal gennemgå forskellige kontingentmodeller. Dette
udvalgsarbejde har Hanne-Line Revsbech været en del af, og derfor har landboforeningens
bestyrelse også været tæt på de drøftelser der har været omkring den nye kontingentstruktur.
Oplæg til ny kontingentstruktur har været i høring, og landboforeningens bestyrelse har også afgivet
et høringssvar til dette oplæg.

Det skal understreges at det er Djursland Landboforening, der er medlem af Landbrug & Fødevarer,
og vi er medlemmer af Djursland Landboforening. Vi er derfor ikke direkte medlemmer af Landbrug
& Fødevarer. Derfor er det også op til landboforeningens bestyrelse at bestemme sig for om
Djursland Landboforening skal følge den kontingentstruktur, der lægges op til fra Landbrug &
Fødevarers side.
Et hovedtema i det høringssvar som landboforeningens bestyrelse har fremsendt, er at en fremtidig
kontingentmodel skal sikre, at alle aktive landmænd kommer til at bidrage til det politiske arbejde.
Bestyrelsens ønske om at alle aktive landmænd kommer til at bidrage til det politiske arbejde,
medfører formentligt at der skal indføres en afgift på rådgivning. Flere foreninger udbyder
rådgivning uden krav om medlemskab til den lokale forening. Det udhuler den økonomi der skal til
for at løfte det politiske arbejde, der udgår fra Axelborg.
Hvilken kontingentmodel der vælges og hvornår den skal træde i kraft, er endnu ikke vedtaget, og
jeg ser spændt frem til hvilken model der finder sit flertal i primærbestyrelsen.
Biogas på Djursland
Efter mange års ihærdigt arbejde ser det nu endelig ud til at det lykkes med etablering af et
biogasanlæg i Grenå. Der er et gennemarbejdet projekt, der er skaffet de nødvendige garantier, og
der er sikret en hovedfinansiering af projektet.
Tillykke til bestyrelsen for Djurs Bioenergi med at I er kommet så langt.
Det sidste der nu mangler, er en medfinansiering fra de landmænd der ønsker at bruge den nye
mulighed for afsætning af gylle. Jeg vil tro at også denne del af projektet finder sin løsning.
Det er regeringens målsætning at der skal satses på alternative energikilder, herunder udnyttelse af
biogas til varme og el. Det giver derfor god mening også at satse på biogas på Djursland.
Hvor mange landmænd der så vil støtte op om projektet, må så afhænge at den enkelte landmands
driftsøkonomiske fordele ved brugen heraf. Disse vil naturligvis være forskellige fra landmand til
landmand og dermed være op til den enkelte.
Jeg ønsker Djurs Bioenergi held og lykke med projektet.
Landbruget i pressen og samfundet
Vi kan vist godt sige at landbruget og ikke mindst vores produkter er til hyppig debat!
Vores konventionelle landbrug, som set i et globalt perspektiv producerer produkter med en
minimal indsats af f.eks. pesticider, blev i efteråret hængt godt og grundigt til tørre af Coops
kampagne og den efterfølgende debat. Jeg synes det er brandærgerligt og usmageligt, at Coop i
deres medlemsblad Samvirke kører en skræmmekampagne af den kaliber, når opfordringen egentlig
burde være ”Køb dansk”. Forsiden kom da heldigvis også, om ikke i modvind af stormstyrke, så i
hvert fald i stiv kuling lokalt i brugsforeningerne.
Senest i uge 7 kørte debatten i pressen om hvorvidt det er landbrugets brug af svampemidler, der
fører til resistens hos skimmelsvampe, der så kan forårsage dødsfald blandt svækkede patienter.
Med det vil jeg bare sige at det er en svær debat. Som landmand bruger jeg jo kun de midler der er
godkendt. Og det gør jeg ud fra den overbevisning at der er givet en godkendelse af et middel og en
dosering, som ikke er til skade for hverken mennesker eller miljø.

Vi får senere i aften besøg af Christian Hüttemeier som formentligt kan gøre os lidt klogere på,
hvordan vi som erhverv kan håndtere de til tider meget skingre debatter og dagsordner, som sættes
af pressen.
Samarbejde med de to kommuner
Vi har i året der er gået haft en god dialog med kommunerne på Djursland.
Landboforeningens forretningsudvalg mødte Norddjurs Kommunes tekniske udvalg i efteråret hvor
vi især drøftede vandløbsvedligeholdelse, drikkevandsbeskyttelse, diger og vandforsyningsplan. Det
er min opfattelse at det daværende tekniske udvalg var meget lydhøre overfor de fremlagte
problemstillinger. Nu er vi jo kommet på den anden side af kommunalvalget i november måned, og
vi vil derfor følge op på dialogen overfor den nye politiske bemanding.
Landboforeningens ledelse mødes jævnligt med ledelsen af det tekniske område i Syddjurs
Kommune. Det har de gjort igennem en årrække, oprindeligt med baggrund i de meget lange
sagsbehandlingstider på husdyrområdet. I dag ved jeg at der drøftes mange andre aktuelle emner
end sagsbehandlingstider i dette forum. Jeg mener helt bestemt at en åben og fordomsfri dialog
hjælper med til at rydde eventuelle knaster af vejen, så godt som det nu kan lade sig gøre.
I Syddjurs Kommune er der kommet et ændret politisk flertal i byrådet efter valget. Også her har vi
en vigtig opgave i at holde en god kontakt til den politiske del – særligt naturligvis til teknisk udvalg.
Jeg skal være ærlig at indrømme at vi ikke mødes med samme regelmæssighed med for eksempel
Randers og Aarhus kommuner. Her er det emnet der er afgørende. Vi har for eksempel
repræsentation i Naturpark Randers Fjord ved Hanne Line Revsbech. Når det gælder sådan noget
som pesticidforbud i Aarhus Kommune, har vi et godt og tæt samarbejde med vores naboforeninger.
Kommuner og grundvand
Det leder mig hen til at tale om hele arbejdet med grundvand.
Der er ingen tvivl om at vi står overfor en stor og vigtig opgave – nemlig at forsøge at bidrage til at
få landet den kommende grundvandsbeskyttelse på et sagligt velunderbygget niveau. Her bliver vi
nok nødt til at kigge på de enkelte kommuner, som selvom de skal operere under den samme
lovgivning, vælger at gribe arbejdet meget forskelligt an.
Der er ingen tvivl om at Aarhus Kommune ønsker at gå så langt, det overhovedet kan lade sig gøre i
deres iver efter at beskytte grundvandet eller måske endnu mere i iveren efter at tækkes vælgerne.
Jeg føler mig helt sikker på, at de forbud de har udstedt mod pesticidanvendelse ikke holder i retten
– men det må vi jo få at se! Landbrug & Fødevarer følger sagen tæt, og har derfor i første omgang
indsendt en klage over Aarhus Kommunes afgørelse.
Jeg tror på at både Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune vil søge andre løsninger og fare frem
med lidt mere lempe. Det giver jo ingen værdi at fare frem mod nu forbudte pesticider eller mod et
faldende nitratindhold. Det eneste man opnår, er at bruge en masse penge på et problem der er på
vej til at løse sig selv! Skulle der være boringer hvor der er reelle pesticid- eller nitratproblemer, og
hvor det kan påvises, at det skyldes anvendelsen af kemi eller gødning på markfladen – ja så skal vi
selvfølgelig have en dialog om det. Jeg vil dog her i aften sende et stærkt signal til de fremmødte
kommunalpolitikere om at vi gerne vil bidrage til at finde løsninger, der giver mening. –I skal dog
også vide at vi stritter imod med næb og kløer, hvis der ikke gås sagligt til værks!

Til jer alle sammen kan jeg kun sige at vi følger udviklingen tæt, og forsøger at få så tæt en dialog
med kommunerne på Djursland som muligt.
Vandråd, naturråd
Det forgange år har også budt på et stort lokalt arbejde i tre forskellige vandråd. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at takke jer for at melde ind med lokal viden om de enkelte vandløb. Det er afgørende
at vi får respons, når vi spørger om hjælp. Jeg vil ikke gå i detaljer med vandrådsarbejdet men kun
sige at arbejdet er forløbet vidt forskelligt i de tre vandråd. Jeg føler mig dog overbevist om at vi har
gjort en forskel. Nu venter vi så bare på at Esben Lunde trækker en streg og melder ud, hvad
vandrådenes indstillinger skal bruges til! Jeg forventer at der tages en række flade vandløb ud, hvis
eneste formål er at transportere vand.
Det er ikke slut med den lokale inddragelse – eller i hvert fald forsøg herpå. Der er netop i januar
måned etableret et Naturråd for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Jeg skal ærligt indrømme
at jeg er meget spændt på, hvordan det arbejde ender. –Opgaven er at bidrage til at udarbejde et
Grønt Danmarkskort. Også her kan det være at vi får brug for at spørge jer om lokale input. –Derfor
vil jeg her opfordre til at I reagerer, hvis vi får brug for at henvende os til jer.
Minivådområder
Vi er lige nu godt i gang med den Landbrugspakke vi fik for 2 år siden. Vi har først og fremmest fået
vores kvælstof tilbage, hvilket vi også ser vores afgrøder kvittere for.
Christiansborg har sat skub i de kollektive frivillige virkemidler, der skal nedbringe et eventuelt
overskud af kvælstof. Dernæst kommer den målrettede regulering, som ikke bliver frivillig.
Jeg kan kun opfordre til, at de af jer, der har mulighed for at få lavet et minivådområde, får kigget
på de konkrete forhold. Rikke Skyum, som arbejder med minivådområder her i foreningen, fortæller,
at det ofte kan lade sig gøre at bruge en våd lavning til at rense drænvandet. Det vil sige at vi slipper
for vores våde pletter i marken, samtidig med at vi bidrager til, at vi kan beholde vores kvælstof. Det
kunne jo også være, at jægerne synes der er en sidegevinst i lidt ekstra vand på ejendommen.
Vi har alle et fælles ansvar for at få placeret de minivådområder der er ønske om. Hvis ikke vi når i
mål her er jeg sikker på, at der vil blive skruet op for kravene i den kommende målrettede regulering
i stedet for. Vi skal vise at vi kan levere på tingene, når de foregår på frivillig basis.
Nationalpark Mols Bjerge
Et fast emne her i min beretning har i mange år været Nationalpark Molsbjerge. Det vil jeg også
beskæftige mig med i aften. Landboforeningen har i 8 år været repræsenteret ved Jørgen Ivar
Mikkelsen i parkens bestyrelse, hvor han har været en stor kapacitet og vellidt blandt de øvrige i
bestyrelsen. Jørgen Ivar kunne, grundet Nationalparkernes regler ikke genudpeges tillige med
mange af den øvrige bestyrelse inklusive formanden. Jeg vil her på generalforsamlingen gerne takke
Jørgen Ivar for den indsats han har gjort. Det er sådan set ikke Landboforeningen der har en plads i
bestyrelsen men L&F. De er dog så venlige at indstille den person som Djursland Landboforening
foreslår.
Vi har været så heldige at vi har fundet en rigtig god afløser, nemlig Jens Søgård fra Dråby som jeg
vil ønske god arbejdslyst i Nationalparken. Som sagt skulle der også findes en ny formand for
Nationalparken. Han bliver særligt udpeget af ministeren for området, nemlig Esben Lunde Larsen.
Esben var så fornuftig at se sig godt for og hans valg faldt på en lokal landmand på Djursland. Det
blev Jørgen Blach som vi i Djursland Landboforenings planteavlsudvalg har haft stor glæde igennem
mange år. Også Jørgen vil jeg ønske god arbejdslyst fremover.

Som jeg ser det, vil den første større sten på jeres vej, Jens og Jørgen, blive at få stor lokal opbakning
til opførelse af et nyt velkomstcenter. Held og lykke.
Naturpark Randers Fjord
Vi har også fået en naturpark i vores område, nemlig Naturpark Randers Fjord. Det er en lidt anden
størrelse da den ikke er vedtaget ved lov ligesom nationalparkerne, men derimod er et koncept
under Friluftsrådet. Vi har fra Landboforeningen været repræsenteret først ved Flemming Rod
Madsen og derefter ved Hanne Line Revsbech i den opstarts fase der har været.
Det har fra begyndelsen handlet om fremkommelighed til fjorden for turister og brugere, og det er
med det grundlag vi har arbejdet med emnet. Der er nu blevet lavet et kort over området, og det
fylder en da en hel del. Udover kysten langs fjorden er der store landbrugsinteresser indenfor
udpegningen. Det er en forudsætning at landbrugsdriften kan fortsætte uhindret. – Det har vi peget
på gennem hele forløbet.
Vi har også anbefalet at de to kommuner informerede de lodsejere, der har jord indenfor den
fremlagte afgrænsning, således at de fik mulighed for at udtale sig, inden man fastlagde den
endelige grænse. Herved kunne man muligvis også få en større lokal accept af Naturparken.
Sidst men ikke mindst så er det en forudsætning at alt hvad der kan komme på tale i Naturparken,
skal ske på frivillig basis. Jeg vil gerne slå fast at det efter min mening er bedst at forsøge at gøre sin
indflydelse gældende fremfor at stå på sidelinjen og råbe op. Samtidig vil jeg også gerne slå fast at
vi kun har landmandens interesse at varetage i disse fora.
Åbent landbrug
Præsentationen af landboforeningen på Landbrugsmessen Gl. Estrup i 2017 var rigtig fin. Denne
gang var det med deltagelse af landboforeningens konsulenter, så der var mulighed for nogle gode
faglige snakke.
Der var gode aktiviteter som økonomiquiz, økologitjek og smag på insekter, og som altid var der
også mulighed for at få talt politik med de folkevalgte. Ligesom de senere år var LandboUngdom
igen i 2017 med på landboforeningens stand. Det samarbejde fungerer fint.
Landboforeningen er naturligvis også at finde på pladsen i 2018.
I sommerferien var Djurslandgården, som lige nu kun er fire gårde, endnu en gang godt besøgt. Der
var mange gengangere blandt de besøgende, men der kommer hvert år flere nye til. Tak til Ellely,
Mosegården, Mejltangegaard og Pilegård for deltagelsen.
De fire gårde stiller op igen i år, men da der kun er plads til 12-20 besøgende ad gangen, kunne de
godt tænke sig flere kolleger, som vil prøve at få besøg. Hvad med at teste det i år med en enkelt
aften i sommerferien? Så hvis du har et landbrug som du vil vise frem i sommerferien, så kontakt
endelig Silke Lorenzen for at få mere information om projektet.
Den tredje søndag i september var der som sædvanligt Åbent Landbrug. Der var 96.012 besøgende
på gårdene i hele landet, heraf var over 2.000 besøgende på ”vores” gårde. Ca. halvdelen på
Møllerup Gods og den anden halvdel på Hallinggård. For de besøgende var det begge steder var det
en rigtig god oplevelse som blev godt bakket op af frivillige landmænd. (Også seniorer ) Tak til
Møllerup Gods og Hallinggård, samt alle de frivillige hjælpere.
I år er der endnu ikke lavet en aftale med en gård om at afholde Åbent Landbrug. Det er den 16.
september. Hvis du har en god idé, er interesseret eller vil vide mere så kontakt også meget gerne
Silke Lorenzen om dette.

I september deltog vi også i Høstmarkedet i Grenå, hvor samarbejde mellem
handelsstandsforeningen og LandboUngdom sikrede en rigtig dejlig dag med mange besøgende og
gode snakke.
Sekretariat for Landbrugsmessen Gl. Estrup
I oktober 2017 overtog landboforeningen sekretariatsfunktionen for Landbrugsmessen, da Det
Grønne Museum meldte fra pga. omstruktureringer. Silke Lorenzen er hovedansvarlig for messen,
med god opbakning fra Inger Marie Thuesen og Anni Poulsen.
Samarbejdet med messens bestyrelse og de frivillige tegner godt og der er allerede godt gang i
tilmeldingerne til årets messe. Som noget nyt udvider Landbrugsmessen i år aktiviteterne med et
stort temaområde med alt inden for jagt, skovbrug og friluftsliv.
Afslutning
I de sidste par år har jeg haft den fornøjelse at kunne møde jer medlemmer ved køkkenbordene
hjemme hos jer selv. Her har vi sammen i jeres respektive erfa-grupper kunnet drøfte aktuelle
landbrugspolitiske emner, hvad der rører sig i landbrugserhvervet og hvilke problemstillinger, der
er på Djursland.
Det er en mødeform som jeg synes rigtig godt om, og som jeg håber, vi kan videreføre fremover.
Der er altid mange emner der kan tages til behandling på sådanne møder, og det er rigtig godt at
kunne bringe jeres holdninger videre ind i det politiske arbejde. Møderne giver også input til de
holdninger og synspunkter som jeg skal bringe ind i emner, der skal behandles.
Det er med stor respekt og ydmyghed at jeg går ind i arbejdet, og jeg er stolt af at kunne
repræsentere jer i det arbejde. Jeg vil derfor gerne sige tak for den opbakning I viser
landboforeningen og mig.
Hans Gæmelke
Formand

