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Indledning 
Vi startede vores generalforsamling med ”Det lysner over agers felt”.  
Man må da sige, at rent vejrmæssigt har det lysnet her i februar måned. Jeg har aldrig oplevet så 
tidligt et forår som i år. Det er svært at holde sig inden døre. Jeg er dog glad for at I har valgt at bruge 
denne aften i vores forening.  
 
Vejrmæssigt håber jeg at vi kan se frem i et 2019, som vil blive et normal-år. Vi har prøvet at få for 
meget regn, men så sandelig også at få for lidt.  
 
Ifølge vores vedtægter skal beretningen indeholde et tilbage blik på forenings-året som er gået, og 
et blik på hvordan det efter min mening vil komme til at gå.  
Og lad mig med det samme slå fast: I får mig ikke til at komme med en prognose for vejret for resten 
af året. Vejret er, med de sidste 2 års mangfoldighed, en meget vigtig del af vores virke som 
landmænd. Så kan politikere, journalister, embedsmænd, professorer, banker, meningsdannere og 
andet godtfolk godt pakke sammen.  
 
Det er dejligt at se, at afgrøderne på markerne står så flot, som de gør i år. Og mon ikke der er 
enkelte der allerede er startet op i marken. Det er vist ikke helt fejl at vi er omkring en måned 
tidligere på den end normalt, så det tyder på en god og udbytterig vækstsæson. 
 
Én ting vil jeg dog gerne forudsige. Det er at vi skal til stemmeurnerne mindst 2 gange her i første 
halvår af 2019. Så rent politisk kan det gå hen og blive et særdeles varmt forår. Det er som om 
politikere fra begge sider af folketinget er blevet enige om, at det bliver et valg i klimaets tegn.  
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det efter min mening er sådan, at vi i landbruget er en del af 
løsningen. Vi er ikke problemet. Det er sådan vi skal fremstå, i enighed.  
Vi kender den ene valgdato; nemlig datoen for EU-valget som er den 26. maj. Hvornår der så bliver 
folketingsvalg, det er der mange teorier om. Bliver det før EU-valget? Bliver det sammen med EU- 
valget? Eller bliver det efter? Jeres gæt er lige så gode som mit. Personligt glæder jeg mig til at begge 
valg er overstået, for i den kommende tid vil vi blive bombarderet med den ene overbuds-politik 
efter den anden.  
Djursland Landboforening er ikke en partipolitisk forening, så hvem I skal stemme på, vil jeg ikke 
blande mig i. Men bliver der i valgkampen en diskussion om landbrug på forkerte præmisser, vil vi 
helt sikkert blande os.  
Når vi snakker EU, føler jeg at vi mangler en landmand, en rigtig landmand, i parlamentet.  
 
Landbrugets økonomiske resultater i 2018 og forventninger til 2019 
Sidste år stod jeg på denne talerstol og udtrykte tilfredshed over den forholdsvist gode 
landbrugsøkonomi vi opnåede i 2017. Selvom foråret 2018 viste fornuftige takter, så endte året med 
en særdeles vanskelig økonomisk situation for landbruget. 
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Alle ulykkerne startede med en afsluttende regnbyge i april, og da afgrøderne for alvor skulle til at 
tage fart, indtrådte sommeren i starten af maj og slap først sit tag sidst i august. Rigtig mange 
landmænd på Djursland fik ganske enkelt ingen regn i hele vækstsæsonen, og det betød udbyttetab 
på alle afgrøder; først på slet af græs, dernæst på frø, korn, majs og andre afgrøder. Først med 
efterårets regnbyger kom der igen fart på græsset og efterårsafgrøderne; den manglende 
udnyttelse af gødningen viste sig hurtigt.  
 
Regnen rettede op på de manglende udbytter af majs. De fleste mælkeproducenter nåede endnu 
et slet græs, og foderkvaliteten var rimelig. For planteavlere kunne den ubrugte gødning sikre gode 
etableringsbetingelser for vinterafgrøderne. 
 
August måned indledtes med kraftige prisfald på smågrise. Et prisfald der fortsatte resten af året, 
og til priser der lå langt under produktionsomkostningerne. Den store indtjening, som 
smågriseproducenter havde i 2017, blev fuldstændigt ædt op af prisfaldet i 2018. Derudover skulle 
mange smågriseproducenter også indkassere et høsttab. 
 
Rigtig mange planteavlere havde store høsttab, som til gengæld til en vis grad blev kompenseret 
gennem en stigende afregningspris på korn, som så rammer svineproducenterne. 
 
Situationen er den, at næsten alle landmænd skal ud og skaffe likviditet frem til den kommende 
høst, og det er ikke lige let når konjunkturerne i den øvrige samfundsøkonomi er faldende. 
 
Jeg skal opfordre finansieringskilder til at udvise tålmodighed med landbruget. Vi landmænd ønsker 
om nogen andre rentable landbrug med en positiv udvikling i likviditeten, så vi kan værne om vores 
familier og hjem. Det er vores opgave at udvikle vores landbrug i en økonomisk positiv retning. 
 
Jeg bliver rigtig trist, når jeg ser landmænd, der må opgive deres livsværk og drømme. Lad os nu 
hjælpes ad med at skabe rammerne for et godt og sundt landbrug. 
 
Landboforeningens regnskabsresultat 
Landboforeningen opnåede et solidt regnskabsresultat for 2018. Det er næsten sådan, at når det 
går økonomisk godt for landbruget, så falder efterspørgslen efter landboforeningens ydelser. Og når 
det bliver trange økonomiske vilkår for landbruget, så stiger efterspørgslen. 
 
Efterspørgslen på rådgivning har i 2018 været stigende. Og med lidt højere timepriser for 2018 var 
landboforeningens indtjening også stigende. 
 
I foråret 2018 fik landboforeningen mulighed for at sælge det gamle rådgivningshus i Grenå, der 
længe har stået tomt og ubrugt hen. Bestyrelsen valgte derfor at sælge huset. Og selvom salget var 
med tab i forhold til den værdi ejendommen stod til i regnskabet, så sparer landboforeningen trods 
alt en række faste årlige omkostninger. Tabet i forbindelse med salget har kunnet rummes i 
landboforeningens regnskabsresultat for 2018, og det er jeg godt tilfreds med. 
 
Jeg synes også at landboforeningens egenkapital ligger på et fornuftigt niveau, selvom Hans-Henrik 
fortsat gerne ser den løftet en anelse mere i løbet af de kommende år.  
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I andre landboforeninger er der en tendens til at tilbagebetale overskud til medlemmerne. Det er 
ikke noget jeg er tilhænger af. Pengene ligger bedst i landmændenes lommer. Djursland 
Landboforening styrer derfor efter et nul-resultat. 
 
Jeg håber at forsamlingen kan tiltræde regnskabet og den robuste økonomi, landboforeningen har 
opnået over de senere år. 
 
Hans-Henrik vil under sin gennemgang gøre mere uddybende rede for regnskabet og 
landboforeningen som virksomhed. 
 
God opbakning til landboforeningen 
I løbet af januar og februar måned har de enkelte fagudvalg i landboforeningen afholdt deres 
respektive beretningsmøder. Samlet har der været over 300 medlemmer til disse møder. Det synes 
jeg er særdeles flot. 
 
I aften kan jeg også konstatere, at vi endnu en gang kan mønstre et stort fremmøde til vores 
generalforsamling. Djursland Landboforening har 540 aktive medlemmer, og derudover en pænt 
stor flok passive medlemmer der stadig ønsker at give landboforeningen deres støtte, selvom 
pensionsalderen har ramt mange af dem. 
 
I de sidste par år har antallet af medlemmer der deltager i landboforeningens møder været stigende. 
Og til beretningsmøderne i år har der været det måske højeste deltagerantal nogen sinde. Det 
tillader jeg mig at fortolke således, at I fortsat ønsker at bakke op om jeres landboforening. 
 
Vi folkevalgte og alle ansatte vil fortsat arbejde hårdt for at varetage jeres landbrugspolitiske og 
landbrugsfaglige interesser. 
 
Naturligvis har vi løbende landboforeningens strategi 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 et 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 om Landbrug & Fødevarer, Østjylland 
I foråret 2018 havde Dansk Landbrug Midt Østjylland - også kaldet DLMØ - et strategiforløb, der 
skulle undersøge mulighederne for et udvidet politisk samarbejde mellem landboforeningerne i den 
østlige region. 
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Som et resultat af dette forløb vedtog landboforeningerne Kronjylland, Odder–Skanderborg, 
Østjysk, Samsø og Djursland Landboforening at reorganisere DLMØ. Samtidig blev det besluttet at 
ændre navnet fra DLMØ til Landbrug & Fødevarer Østjylland. 
 
Fællesforeningen har fra den 1. januar 2019 flyttet sekretariatet fra Odder til Følle, med Rikke Skyum 
som ny sekretariatsleder. 
 
De politiske strømninger omkring kvælstof, grundvand, vandråd, vandmiljø og andre 
rammebetingelser, som det øvrige samfund ønsker at pålægge landbruget, går tværs over 
kommunegrænser og landboforeningsområder. Det giver derfor god mening at landbruget 
samarbejder på disse områder. 
 
Med den nye organisation Landbrug & Fødevarer Østjylland er det også ønsket at opnå bedre 
sammenhæng i det landbrugspolitiske arbejde mellem Axelborg, vores region og de primære 
foreninger til gavn for landboforeningernes medlemmer.  
 
Samarbejdsaftalen mellem Landbrug & Fødevarer Østjylland og Djursland Landboforening er skruet 
sådan sammen, at Rikke Skyum fortsat kan varetage sine opgaver og indsatsområder i regi af 
Djursland Landboforening. 
 
Jeg håber at I vil tage godt i mod denne nye organisation Landbrug & Fødevarer Østjylland, så vi kan 
opnå en god gennemslagskraft, og så landbruget bliver hørt af politikere og de omgivende samfund. 
 
Byggeri & Teknik I/S 
Fra 2018 fik den nye ejerstruktur i Byggeri og Teknik I/S sin virkning. Med Landboforeningerne 
MidtVest og Familielandbruget Vestjyllands indtrædelse i rådgivningsselskabet SAGRO I/S, og det 
herefter samlede SAGRO I/S’ indtrædelse i Byggeri og Teknik I/S, opnåede Byggeri og Teknik I/S et 
større dækningsområde for den specialrådgivning som Byggeri og Teknik yder. 
 
Samarbejdet omkring Byggeri og Teknik I/S har fungeret godt i løbet af året, og bestyrelsen for 
Byggeri og Teknik I/S har et godt sammenhold med Flemming Hedegaard som en god ankermand. 
Byggeri og Teknik I/S kommer økonomisk godt ud af 2018 og fastholder dermed en robust 
egenkapital. 
 
Det er mit håb at rådgivning indenfor byggeri og teknik på sigt kan opnå flere fusioner, således at 
denne specialrådgivning samles til glæde for landbruget. Derfor støtter Djursland Landboforening 
op omkring Byggeri og Teknik I/S. 
 
Ny kontingentpolitik 
Landbrug & Fødevarer på Axelborg nedsatte i efteråret 2017 en arbejdsgruppe, der skulle se på 
hvordan den fremtidige kontingentpolitik skal skrues sammen. I denne arbejdsgruppe deltog Hanne 
Line som repræsentant fra landboforeningen. 
 
I Djursland Landboforening er prispolitikken således, at der er et tillæg på timeprisen på træk af 
rådgivning, hvis en landmand, som ikke er medlem af landboforeningen, ønsker at benytte 
rådgivningen. På den måde støtter landmænd, der ikke er medlemmer af landboforeningen, 
indirekte landboforeningens politiske arbejde. Det princip har Djursland Landboforening arbejdet 
hårdt for at få indført i en ny kontingent model.  
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Landmænd, der ikke er medlemmer af en landboforening, kan trække på rådgivning fra de 
forskellige rådgivningsselskaber rundt om i landet på lige fod med medlemmer af en 
landboforening. Det giver efter min opfattelse en uhensigtsmæssighed i forhold til at støtte op 
omkring vores samlede organisation og det landbrugspolitiske arbejde der udgår herfra.  
 
Djursland Landboforening gik derfor efter en afgift på rådgivningen. Det ønske kunne desværre ikke 
finde fodfæste blandt de andre landboforeninger - primært ikke blandt de landboforeninger der har 
ejerskab i rådgivningsselskaberne. 
 
En ny kontingentpolitik skal have virkning fra 1. januar 2020 - for Djursland Landboforenings 
vedkommende ved opkrævning i november måned i år. 
 
Djursland Landboforening er en selvstændig juridisk forening som er uafhængig, og som derfor også 
selv træffer sine beslutninger. Derfor vil landboforeningens bestyrelse i løbet af året tage en 
drøftelse af om landboforeningen skal læne sig op ad det forslag til kontingentstruktur, der er 
vedtaget af primærbestyrelsen.  
 
Mit arbejde på Axelborg 
Til delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer i november måned 2018 blev jeg valgt som regionsvalgt 
til primærbestyrelsen for en ny to-årig periode. 
 
Jeg er stolt af fortsat at få lov til at repræsentere jer, der sidder her, på Axelborg. Jeg vil fortsat gøre 
alt for at lytte til jer, bære jeres holdninger ind til en politisk debat og forsøge at få størst mulig 
indflydelse til gavn for landbruget. 
 
Det er stadig et stort arbejde at forsøge at påvirke politikere og få politisk indflydelse. I stedet for at 
lytte til vores faglighed og saglighed er det langt nemmere for politikerne at læne sig op ad de 
underlødige overskrifter, som medierne altid benytter for at få vores erhverv til at stå i et forkert og 
forvrænget lys.  
 
Tag nu blot sagen om Berlingske Tidende, der i den grad fik forvrænget billedet af landbruget i 
forbindelse med deres artikler omkring landbrugets manglende bidrag til nedsættelse af egen 
kvælstofudledning. 
 
Rigtig meget af det, som politikerne arbejder med og lovgiver om, tager udgangspunkt i 
følelsesmæssige holdninger og ikke i et fagligt begrundet udredningsarbejde. Den situation kommer 
der fortsat rigtig meget skrammel ud af. 
 
Det er beskæmmende at opleve, hvad den røde side af Folketinget forsøger at foregøgle danskerne 
om os landmænd. Især når man tænker på, at mange af dem ikke har nogen faglig baggrund 
overhovedet. Jeg kan godt forstå, hvis mange dygtige folk undslår sig for at komme i børnehaven på 
Christiansborg. Men vi har virkelig brug for som landmænd, at nogen også VIL dansk erhvervsliv. 
 
På Axelborg har vi haft mange gode debatter i det forgangne år. Ikke alle lige konstruktive, men når 
mange interesser skal imødekommes, vil det naturligt give basis for debat. Efter min opfattelse er 
ingen debatter for små og uvigtige at tage op. Landbrug & Fødevarer skal dække bredt og rumme 
mange særinteresser, og det skal vi blive ved med at kunne håndtere. 
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Biogas på Djursland 
I efteråret meddelte bestyrelsen for Djurs Bioenergi at man ville lægge projektet om etablering af 
et biogasanlæg i Grenaa i mølposen. Den primære årsag var, at ændrede tilskudsordninger til 
energisektoren rykkede økonomien væk fra dette projekt. 
 
Djurs Bioenergi var kommet så langt med projektet at interesserede landmænd havde sendt kapital 
ind i projektet, og der var stillet de fornødne garantier og godkendelser. 
 
Det er rigtig ærgerligt for husdyrproducenterne, at projektet ikke bliver til noget. Netop 
mulighederne for bedre udnyttelse og fordeling af næringsstoffer fra husdyrgødning gjorde 
projektet interessant. Hvorvidt projektet en dag igen bliver aktuelt og kan tages op af mølposen, vil 
jeg ikke kloge mig på, men kun konstatere at der er mange fordele for landbruget og det omgivne 
samfund ved at få husdyrgødningen kørt gennem et sådant anlæg. 
 
Det bliver således ikke på Djursland, at et biogasanlæg kommer til at hjælpe på styring af 
landbrugets næringsstoffer.   
 
Samarbejdet med de to kommuner 
Vi har, i året der er gået, haft en god dialog med kommunerne på Djursland. 
 
I en enkelt sag har det været nødvendigt at have være meget vedholdende i dialogen. Syddjurs 
Kommune har i de seneste år haft rigtig mange anlægsprojekter i forhold til nye veje og ikke mindst 
cykelstier. Det glæder mig, at man har forbedret infrastrukturen til gavn for borgerne – men 
kommunen har simpelthen ikke været god nok til at få afsluttet projekterne. Vi har desværre set 
eksempler på anlægsprojekter tilbage fra 2012, der endnu ikke er gjort færdige. Syddjurs Kommune 
har erkendt, at deres procedurer simpelthen ikke har været gode nok. Vi ser derfor nu fremad, og 
håber at kommende projekter kommer til at køre som de skal. 
 
Landboforeningens forretningsudvalg løftede tilbage i efteråret 2017 en problemstilling overfor 
Norddjurs Kommunes tekniske udvalg omkring kommunens vandforsyningsplan. Det har nu ført til 
at Norddjurs Kommune er i gang med at lave et tillæg til deres vandforsyningsplan, som gør det 
muligt for husdyrproduktioner at fortsætte med at bruge egen vandindvinding, selvom boligen får 
et krav om tilslutning til almen vandforsyning. Jeg er dog noget bekymret for den seneste politiske 
udvikling i sagen, hvor emnet bliver sendt rundt imellem kommunalbestyrelse og udvalg. Jeg håber 
så sandelig ikke at det er et udtryk for, at Norddjurs Kommune er ved at få kolde fødder. –Efter min 
mening er det en helt oplagt sag for alle parter at få rettet op på. Jeg ville allerhelst kvittere for at 
Norddjurs Kommune har lyttet til den aktuelle udfordring, som nogle af vores medlemmer stod i. 
Men kvitteringen bliver åbenbart nødt til at vente lidt endnu.  
 
Tørken - som vi jo alle havde tæt inde på livet i sommers - medførte at mange af de landmænd, der 
havde mulighed for at vande deres afgrøder, kom til at stå i en situation, hvor deres 
indvindingstilladelse ikke var stor nok. –Her var kommunerne yderst fleksible i forhold til at meddele 
dispensation til et øget vandforbrug. Det har været dejligt at opleve forståelse for den ekstreme 
situation. 
 
Jeg skal være ærlig og 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 
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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. 
 
Grundvand – BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder) 
Allerede den 2. maj 2018 var der optræk til valgkamp, da statsministeren valgte at lave 
ministerrokade og sætte en ny grøn profil for bordenden i Miljø- og Fødevareministeriet. 
 
Opposition var meget hurtigt skarpe i retorikken omkring beskyttelse af vores drikkevand. Vi kunne 
således se en minister, der på et samråd om emnet allerede i august måned varslede stramninger. 
 
Det kom derfor heller ikke som nogen stor overraskelse, da der blev lavet en bred aftale om forbud 
mod anvendelse af sprøjtemidler indenfor de boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet 
BNBO. 
 
Jeg synes det er ærgerligt, at der kommer en regulering af vores sprøjtemidler, fordi man er 
bekymret. Når det så er sagt, så håber jeg at vi de kommende tre år kan få lavet nogle aftaler for de 
enkelte BNBO’er, som er til at leve med. Jeg tror på, at den bedste løsning de fleste steder vil være 
at sælge arealet til markedspris. Så kan vandværkerne selv bestemme om de vil lave natur, skov 
eller noget helt andet på arealet.  
 
Jeg håber så bare også at aftalen kan være med til at sikre, at vi får ro omkring pesticiddebatten. 
 
Fornyet debat om kvælstof og minivådområder  
Debatten om landbrugets udledning af kvælstof er på ny blusset op. Landbruget har, ifølge målinger 
og forskere, ikke opfyldt den målsætning om reduceret kvælstof til vandmiljøet som var aftalt i 
landbrugspakken. Her i et valgår kan landbrugets udledning af kvælstof meget let blive ”det grønne 
tema” i den politiske debat. 
 
Her vil jeg dog sige, at man skal huske, at forskernes udvaskningstal godt nok er normaliseret i 
forhold til nedbør – men bare ikke i forhold til hvornår nedbøren kom i 2017. Som I nok alle kan 
huske, så var vi ved at drukne i efteråret 2017, hvor vores vintersæd og efterafgrøder skulle samle 
overskydende kvælstof op. Problemet var jo bare at vi ikke fik sået ret meget vintersæd, og at 
efterafgrøderne havde meget ringe vilkår. Det var derfor uundgåeligt at udvaskningen steg, og det 
retvisende billede ville have været der, hvis ellers klimanormaliseringen var sket i forhold til 
måneder og ikke år. 
 
Selvom vi - efter min mening uretmæssigt - har fået en merudledning skudt i skoene, så er det helt 
sikkert at det er nødvendigt for os, at vi får lavet så mange minivådområder som muligt. Det ville 
dog være dejligt, hvis man fra politisk side huskede, at disse anlæg, der henholdsvis skal finansieres, 
godkendes og anlægges, tager tid. 
 
Flere projekter er på vej. -Og lad os håbe at politikerne har tålmodighed til at afvente effekten heraf, 
før voldsomme - og forhåbentlig unødvendige - politiske tiltag sættes i værk. På det grønne 
Danmarkskort er det kun oplandet til Randers Fjord og Århus Bugt der kan bidrage med etablering 
af minivådområder og dermed bidrage til den reducerede kvælstofudledning. Jeg vil gerne opfordre 
landmænd i de områder til at se på mulighederne for etablering af sådanne projekter. 
 
Fakta i denne debat er: 



8 
 

• Ordningen for frivilligt at plante kvælstofreducerende efterafgrøder har været overansøgt i 
det meste af landet. 

• Ordningen for frivilligt at plante skov har været overansøgt med næsten det dobbelte. 
• Ordningen for anlæggelse af minivådområder forventes at blive overansøgt, når den 

genåbner til marts. 
• Landbrug & Fødevarer organiserer 20 konsulenter, som i fem år hjælper landmændene med 

at ansøge de frivillige ordninger. 
• Landmændene har udvist omtanke i anvendelsen af den ekstra gødning fra fødevare- og 

landbrugspakken. Resultatet er, at kun 60-70 procent er anvendt på markerne. 
 
Landbruget skal dog ikke nå målet alene. Det er en fælles opgave for stat, kommuner og landmænd. 
Staten skal udbyde de for landmanden frivillige ordninger, som skal reducere udledningen af 
kvælstof. Kommunerne skal give de nødvendige tilladelser til, at projekterne kan realiseres. Og 
landmændene skal være klar til at byde ind. 
 
Der er altså tale om et samarbejde. Og derfor opfordrer vi regeringen til, sammen med os og 
kommunerne, at etablere en national task force. Så kan vi sammen sikre den nødvendige fremdrift, 
der skal til for at nå målet. 
 
Vandråd  
Tilbage i 2017 bruge vi mange kræfter i de lokale vandråd, hvor lokale organisationer blev inviteret 
til at pege på hvilke vandløb, der skulle henholdsvis forblive eller udgå af vandområdeplanen. 
Organisationerne brugte både tid og kræfter på at blive enige.  
 
Lige før jul fik vi os dog en kæmpestor skuffelse. Ministeren sendte vandløbene i offentlig høring, 
stort set uden at have forholdt sig til meldingerne fra vandrådene. –Det er altså for dårligt! Hvis 
man ikke vil høre folket, så skal man lade være med at spørge. Et flertal af medlemmerne af 
vandrådet på Djursland sendte derfor et brev til ministeren, hvori man bad om en forklaring på, 
hvorfor man ikke lytter til et enigt vandråd? 
 
En ting er sikkert! Vi kommer til at tage emnet op igen. –Senest når vi skal i gang med den tredje 
vandplanperiode i 2021. 
 
Naturråd 
I foråret 2018 blev organisationerne i lokalområderne igen kaldt sammen. Denne gang ønskede 
ministeren, at der blev givet lokale ideer til udarbejdelse af et Grønt Danmarkskort, der skulle vise 
værdifuld natur og mulig ny natur. 
 
Naturrådets anbefalinger er gået videre til kommunerne, som så - senest i deres næste 
kommuneplan - skal lave et Grønt Danmarkskort. Kommunerne er ikke forpligtede til at lytte til 
naturrådets anbefalinger, men jeg synes det ville klæde dem at tage anbefalingerne med ind i deres 
arbejde. –Ellers ender vi jo med at stå med den samme situation som i vandrådet. 
 
Syddjurs Kommune er, mig bekendt som den eneste, gået i gang med arbejdet. Det, vi har set indtil 
nu, er meget ambitiøst på naturens vegne. Der er udpeget omkring 25 % af kommunens areal. Vi 
har opfordret kommunen til at gennemtænke konsekvensen af så store udpegninger. Jeg håber, at 
vi får noget mere realisme ind i arbejdet. Min opfordring her i dag skal være, at man i Syddjurs 
Kommune kigger på udpegningen igen, med et filter hvor man går uden om de intensive 
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landbrugsarealer. –På den måde er der måske en mulighed for reelt at få mere natur. –For det er 
vel målet i sidste ende? 
 
Jordfordeling 
Tilskud til jordfordeling er igen kommet på finansloven. Der er afsat omkring kr. 14.000.000 i 2019. 
I 2017 og 2018 var der afsat ca. 4.000.000, som gennem jordfordelingskontoret skulle bruges til et 
forsøgsprojekt omkring gennemførsel af jordfordeling. 
 
Nu er jordfordeling så absolut ikke noget nyt for landbruget. Landbruget har gennem mange år 
gennemført en række jordfordelinger med stor gevinst for landbruget i form af en mere rationel 
markdrift og til gavn for driftsomkostninger, natur og miljø. 
 
For et par år siden samlede landboforeningen lodsejere fra tre områder på Djursland, hvor der med 
fordel kunne gennemføres en jordfordeling. Det var Øster Alling området, Nødager–Pederstrup 
området og området omkring Balle. 
 
Jordfordelingen i Øster Alling blev gennemført i 2018, og det primært fordi denne jordfordeling fik 
andel i de kr. 4.000.000, der var afsat til projekt. Jeg vil gerne ønske landmændene i Øster Alling 
området tillykke med resultatet. 
 
Når jeg mødes med lokale politikere, og når jeg i ny og næ møder folketingspolitikere, så er 
jordfordeling med ét blevet den helt store klimaløsning. Det er sådan set også meget fint. Men lige 
nu kaster kommuner og offentlige myndigheder sig ind i overvejelser om jordfordeling, primært for 
at få andel i de 14 millioner, og for at kunne bevise at man bidrager til en del af klimaløsningen.  
 
Jordfordelinger bliver ikke til noget, hvis ikke landbruget fra starten bliver inddraget i processen, 
men i stedet bliver kørt over i klimaløsningernes hellige navn. 
 
Lad os nu mødes landmænd, landboforeningen og de kommunale myndigheder for at få landbruget 
med for starten. Vi kunne jo starte med at se på Nødager–Pederstrup og Balle-området, hvor 
planteavlskontoret allerede for længe siden har påpeget et særligt behov.  
 
Åbent landbrug 
Præsentationen af landboforeningen på Landbrugsmessen Gl. Estrup i 2018 var igen rigtig fin. Der 
var aktiviteter for børnene, og som altid var der også mulighed for at få talt politik med de 
folkevalgte. Ligesom de senere år var LandboUngdom igen i 2018 med på landboforeningens stand. 
Det samarbejde fungerer fint.  
Landboforeningen er naturligvis også at finde på pladsen i 2019.  
 
I sommerferien var Djurslandgården, som lige nu kun er fire gårde, trods varmen 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. 
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Den tredje søndag i september var der som sædvanligt Åbent Landbrug. Der var 73.362 besøgende 
på gårdene i hele landet, heraf var over 2.400 besøgende på gårde hos to af vores medlemmer. Ca. 
halvdelen hos Inga og Per Pedersen i Ørum og den anden halvdel på Møllerup Gods. For de 
besøgende var det begge steder en rigtig god oplevelse, som blev godt bakket op af frivillige 
landmænd. (Også seniorer ) Tak til Inga og Per, og til Møllerup Gods, samt alle de frivillige 
hjælpere. 
Den gode nyhed er at der allerede er lavet en aftale med Ib og Lisbeth Damgaard Andersen på Lindå 
Hede ved Hornslet, om at de i år åbner deres gård til det landsdækkende arrangement Åbent 
Landbrug den 15. september.  
Hvis du har en god idé, er interesseret i at åbne dit landbrug for besøgende, eller vil vide mere så 
kontakt også meget gerne Silke Lorenzen om dette. 
 
I september deltog vi endnu en gang i Høstmarkedet i Grenå, hvor samarbejde mellem 
handelsstandsforeningen og LandboUngdom sikrede en rigtig dejlig dag med mange besøgende og 
gode snakke. Vi er allerede blevet spurgt, om vi vil deltage igen i år. 
 
Afslutning 
Det er med stor respekt og ydmyghed at jeg går ind i arbejdet for landboforeningen, 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 


