
 

1 
 

ÅRSBERETNING 2018 
Økonomiudvalget 
 

Dato:  07. februar 2019 

Udarbejdet af: Erik R. Jensen – Formand  

 

Agenda 

1. Året der gik… 
2. Forventninger til 2019 
3. Økonomiafdelingen 

 

1. Året der gik…. 
 

Desværre ser vores erhvervs økonomi i dag helt anderledes ud end den gjorde for et år siden. 

Prognoserne forudsiger en nedgang i landbrugets indtjening på 12 milliarder kr. i 2018 i forhold til 2017. 

 

Planteproducenter 
Først og fremmest ramte den ekstreme tørke os. 

Det betød et stort fald i de gennemsnitlige udbytter. 

Men tørken ramte meget forskelligt. –For de bedst stillede var udbyttenedgangen ikke større end at den 

næsten blev opvejet af de stigende afgrødepriser. –For de værst stillede rækker udbytterne end ikke til at 

dække udgifter til udsæd og gødning. 

Som om det ikke var nok, indløb der samtidig med denne beretnings tilblivelse besked om BMG’s konkurs. Det 

er beskæmmende at en enkelt mands svig kan trække tæppet væk under en hel række landmænd. Og for 

undertegnede er det helt uforståeligt hvordan det kan lade sig gøre, når man tænker på den nidkærhed, som 

revisorer ellers arbejder med. 

 

Mælkeproducenter 
For mælkeproducenterne ramte tørken også hårdt. Der blev slagtet ekstra dyr, og i en lang periode var der ikke 

noget der hed græsslet. 
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For de fleste mælkeproducenter rækker konsekvenserne af tørken ind i de kommende år, for man har måttet 

ændre på markplanen i håb om at genoprette grovfoderlageret, og kommer således til at mangle salgsafgrøder 

i indeværende år. 

 

Svineproducenter 
Endnu værre blev det for svineproducenterne. –De blev ikke kun ramt af tørken, men også af et, på 

verdensplan, overforsynet marked, der holdt noteringen på et alt for lavt niveau. 

Dertil kom udbrud af svinepest i Belgien i efteråret, der for alvor slog bunden ud af smågrisemarkedet, og vi så 

puljepriser på smågrise der lå under halvdelen af 0-punkts-prisen. 

Vi er spændte på senere i aften at se, hvad de foreløbige tal for de enkelte driftsgrene viser. 

2. Forventninger til 2019 
Forventningerne til landbrugets økonomi i 2019 er heller ikke specielt gode. 

Hvis ellers planteavlerne kom igennem tørkeåret 2018, så vil kun tiden vise, om det bliver en god høst i 2019 -

med fornuftige priser der kan lukke eventuelle huller i kassekreditten. 

Mælkeproducenterne oplevede allerede i 2018 faldende priser på mælk (-18 øre for konventionel og -31 øre 

økologi), og prognoserne spår yderligere fald i 2019. Sammenholdt med de manglende indtægter fra 

salgsafgrøder tyder det på at det bliver et svært år for kvægbruget. 

Ifølge prognoserne for udviklingen i noteringen for svinekød, så bliver 2019 bedre end 2018. –Tør vi tro på det? 

Det forlyder at bankerne er skeptiske. –Under alle omstændigheder bygger de bedre prognoser på andres 

ulykke. –Her tænker jeg specielt på svinepest der forventes at øge Kinas behov for import af grisekød. 

Generelt ser jeg efterhånden en svær fremtid for den danske svineproduktion. –For mens vi her i landet har 

haft et år hvor det har været svært at få økonomi i produktionen af svinekød, så buldrer bl.a. USA og Spanien 

frem og øger deres bestand af svin. Og i Rusland kan man, med den nuværende kurs på rubler, i dag med dansk 

genetik, dansk inventar, dansk finansiering og dansk knowhow producere et kilo slagtesvinekød for 5,50 kr. 

Det kan vi ikke hamle op med. Med de rammebetingelser som til stadighed bliver skærpet, og det 

omkostningsniveau vi har her i landet, skal man efterhånden have de meget optimistiske briller på for at se en 

god fremtid for den konventionelle produktion.  

 

Landbrugets gæld 
Landbrugets gæld ligger stadig på næsten 350 milliarder kr. som den har gjort de sidste mange år. 

Over en otte årig periode fra og med 2010 til og med 2017 afskrev vi i landbruget for 19 milliarder mere end vi 

investerede for. 

Så det kan se ud som om vi er i gang med en kollektiv nedslidning af hele vores erhverv. –Hvor længe kan vi 

blive ved med det uden samtidig at reducere vores gæld? 
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Vi har desværre set en enkelt konkurs her på Djursland i 2018. 

Meget tyder dog på at vi gennemsnitligt klarer os bedre her på egnen. –Indtil videre har den konkursbølge, der 

hærger i erhvervet lige nu, ikke for alvor ramt Djursland. 

Det har altid ligget økonomiudvalget på sinde at de budgetter, der blev fabrikeret her på stedet, var realistiske. 

-Også når det betød, at landmanden ikke kunne foretage ønskede investeringer eller tilkøb. –Om det er den 

holdning vi kan se effekten af – eller om vi simpelthen blot er dygtigere landmænd her ude på Djursland…? 

 

Generationsskifte 
Generationsskiftet går stadig trægt, og landmændenes gennemsnitsalder stiger støt og roligt. 

Det seneste finanslovsforslag indeholdt en regelændring omkring sælgerpantebreve i landbrug, således at 

beskatningen først finder sted i forbindelse med afdrag på gælden. –Forhåbentlig forbedrer det mulighederne 

for både køber og sælger i forbindelse med landbrugshandler. 

Et paradoks i den forbindelse er at beskatningen af landbrug solgt fra et dødsbo er lavere, end hvis 

landmanden sælger, imens vedkommende er i live. 

3. Økonomiafdelingen 
Økonomiafdelingens økonomi ser ud til at være stik modsat landmændenes.  

Når kassekreditterne er belastede ude hos medlemmerne, så står bankerne parate til at forlange 

budgetopfølgninger og budgetter langt ud i fremtiden. –Det giver øget arbejde på økonomikontoret og dermed 

også større regninger til landmændene.  

Det forlyder at finanstilsynet sidst på året advarede bankerne om den forværrede økonomi i landbruget, hvilket 

afledte betydeligt større krav til dokumentation overfor bankerne for fortsat finansiering af de enkelte 

bedrifter. 

Økonomiafdelingen er kommet igennem 2018 med et passende mindre overskud. 

Og endnu bedre, et budget for det kommende år der ser fornuftigt ud, vel og mærke med samme timepris som 

i 2018. 

Det skal dog også nævnes at fællesomkostningerne ikke længere er belastet af kontoret i Grenå, som blev solgt 

i det forgangne år. 

Der har i 2018 været 26 fuldtidsansatte hvilket er det samme som i 2017. Antallet af udarbejdede regnskaber 

er steget en lille smule til 690 stk. Det er rart at se afdelingens arbejdsmængde ikke falder i samme takt som 

antallet af medlemmer, der årligt bliver reduceret i takt med strukturudviklingen. 
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Juridisk afdeling 
I Juridisk afdeling er året forløbet støt og roligt. Arbejdet varierer fra år til år. Der har således ikke været nogen 

store handler i år. Til gengæld har der været flere små handler, samtidig med at alle øvrige juridiske 

dokumenter fylder jævnt hen over året. 

 

Afslutning 
Slutteligt vil jeg sige tak til samtlige medarbejdere for Jeres – som altid - store indsats. Som bekendt falder 

arbejdet ikke jævnt over året, men I er alle altid villige til at tage overarbejde, så tingene bliver lavet til tiden, 

og så afspadsere når tiden er til det. 

Samtidigt tillader vi os at tage de mange jubilæer som udtryk for Jeres tilfredshed med Djursland 

Landboforening som arbejdsplads. 

I år blev det til to 40-års jubilæer – tillykke til jer begge med det. 

Efter 19 år i økonomiudvalget har jeg valgt ikke at genopstille. 

Derfor skal der i år lyde en tak til både det nuværende og alle de tidligere udvalg for samarbejdet gennem 

årene. 

Tak til alle både folkevalgte og medarbejdere der har været en del af udvalget i de 19 år. Det har været en 

fornøjelse at lære Jer alle at kende. 

Ingen nævnt, ingen glemt lyder et ordsprog. Men jeg vil alligevel nævne dig, Hans-Henrik. Du har været med i 

alle årene. Altid loyal, altid arbejdsom og altid pligtopfyldende. Jeg giver dig skylden for at rådgivningen i dag er 

meget mere regelret end for 19 år siden. -De nyeste medlemmer af udvalget ved end ikke hvad 

erstatningssager er. Tak for det. 

 

TAK! 


