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Indledning 

Tak for ordet. 

 

Hvor skal jeg begynde, for der er nok af emner at tage fat på.  

Jeg er født og opvokset med, at vi som landmænd altid havde det bedst under en socialdemokratisk 

regering. Øhh, er det noget, som holder i dag? Det må tiden vise. Men jeg syntes nok, at det er op ad 

bakke. 

 

På sidste års generalforsamling stod vi med en borgerlig regering, som på det tidspunkt nok var kørt 

træt. Vi landmænd fik et fantastisk flot EU-valg, hvor vi fik en rigtig landmand ind i kommissionen, 

nemlig Asger Christensen. Det er jeg utroligt glad for. 

 

Efter EU-valget kom der så et folketingsvalg, som fik den røde side i Folketinget i førersædet.  

 

Vi står overfor nogle store udfordringer, ikke mindst på klimaområdet. Det er utroligt vigtigt, at vi 

kommer på banen som medspillere og ikke som modspillere. Landbruget har efter min mening rigtig 

mange kort at spille med her. Vi skal bare få dem sat ordentligt i spil, så andre ikke tager æren for de 

indsatser, vi som landmænd bidrager med. 

 

Men nu vender jeg lige blikket ind mod vores egen forening og aftenens beretning. 

 

 

Landbrugets økonomiske resultater i 2019 og forventninger til 2020 

2019 blev et år, hvor der blev vendt op og ned på økonomien for svineproducenterne. Fra store 

økonomiske underskud i 2018 til meget store overskud i 2019.  

 

Vi skal glæde os meget over den forbedrede økonomi, der er opstået i svinesektoren, og som giver 

mange svineproducenter mulighed for at afvikle bankgæld og dermed konsolidere sig.  

 

Den høje indtjening for svineproducenterne ser ud til at forsætte et godt stykke vej ind i 2020, og lad 

os håbe på, at det fortsætter længe endnu. Men der er risiko for, at det kan få en brat ende. -Det ved 

vi alle. 

 

Jeg håber derfor, at de fleste af jer, der oplever dette økonomiske opsving i udbytter og indtjening, 

vil prioritere afvikling af gæld. Den gæld, det giver god mening at afvikle, den dyre bankgæld! -Så I 

står så robust som muligt, hvis eller når indtjeningen igen skulle finde på at dykke. 

 

Også mælkeproducenterne har opnået stabile og fornuftige priser på et acceptabelt niveau, med en 

god efterbetaling i foråret 2019. Der er således også skabt økonomisk stabilitet for mange 
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mælkeproducenter. Prisen på mælk ser fortsat ud til at ligge stabilt ind i 2020. Dermed ser det ud til, 

at den økonomiske stabilitet for mælkeproducenterne fortsætter et godt stykke tid endnu. 

 

Den tørre sommer i 2018 reducerede kraftigt i korn- og foderbeholdningerne for mange 

svineproducenter, som således blev kornkøbere i foråret 2019. Det smittede dog ikke af på kornprisen, 

der er styret af store lagre af korn på verdensmarkedet. Mange mælkeproducenter måtte i 2018 tære 

på deres beholdninger af grovfoder. 

 

Høstudbytterne i 2019 blev heldigvis mere normale. Og selvom vi fik et særdeles vådt efterår, så fik 

de fleste udbyttemæssigt en fornuftig høst, hvor lagrene af korn, halm og grovfoder blev genopbygget. 

 

Selvom høsten på Djursland i 2019 blev markant bedre end i 2018, så mærker planteavlerne ikke den 

samme økonomiske fremgang og stabilitet, som den animalske produktion har oplevet. 

 

Der er grund til at glæde sig på vegne af de landmænd, der har mærket økonomisk fremgang i 2019. 

 

 

Landboforeningens regnskabsresultat 

Landboforeningens regnskabsresultat for 2019 anser jeg som et nul-resultat, hvilket jeg er tilfreds 

med. Det er et grundlæggende ønske, at landboforeningen kan holde et positivt resultat, som lige 

netop kan opfylde foreningens målsætning og dermed berettigelsen som en landbrugspolitisk og en 

rådgivningsmæssig forening for landmænd på Djursland. Landboforeningen skal fungere økonomisk 

ansvarligt, uden at der samles flere penge ind til det arbejde end højst nødvendigt. 

 

Landboforeningen har, inklusiv sine datterselskaber, en omsætning, der ligger i nærheden af 50 

millioner. At styre et så stort økonomisk budget til et resultat omkring nul er svært. 

 

Hans-Henrik mener godt nok ikke, at foreningens egenkapital er stor nok. Han ser den gerne over tid 

løftet med et par millioner, hvorimod jeg synes, at en egenkapital i omegnen af 11 millioner er fint. 

Det er nok en diskussion, vi kommer til at have i de næste par år. 

 

Hvert år har landboforeningen besøg af revisoren. Jeg synes, at revisionen hvert år, på forskellige 

områder, strammer kravene til hensættelser i foreningens regnskab. 2019 var ingen udtagelse. –Den 

nye ferielov, der fik virkning fra 1. september 2019, har medført øgede krav til hensættelser i 

landboforeningens regnskab. Det vil Hans-Henrik sætte ord på lidt senere. 

 

 

God opbakning til landboforeningen 

En landboforening har sin berettigelse, hvis dens medlemmer bakker den op og bruger den, og hvis 

medlemmerne har gavn af det politiske og rådgivningsmæssige arbejde, der udgår fra foreningen. 

 

Jeg må starte med at sige, at I er rigtig gode til at møde op til de arrangementer, som landboforeningen 

udbyder. Det gælder markbesøg, bedriftsbesøg, kvægbrugs- og svineproduktionsudvalgets 

efterårsmøder, de mange møder som planteavlskontoret arrangerer, beretningsmøder og som nu i 

aften opbakning til landboforeningens generalforsamling. Denne form for opbakning er helt 

afgørende for en velfungerende forening. 
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Vi har en meget velfungerende demokratisk forening, hvor der er plads til at arbejde som folkevalgt. 

I medlemmer stemmes ind som folkevalgte i foreningen for at tage ansvar for arbejdet med 

foreningen. Det sker til beretningsmøderne og med valg her i aften på vores ordinære 

generalforsamling. –De folkevalgte arbejder for medlemmernes bedste interesse. Jeg oplever ikke 

andet, og det skal vi være stolte af. 

 

Jeg går ind for en landboforening, der kan varetage medlemmernes interesse, kender sit 

medlemsgrundlag og kender sit lokalområde godt. Det synes jeg, landboforeningen gør. Og så længe 

landboforeningen kan det, så længe har den sin berettigelse. 

 

 

Samarbejde med vores naboforeninger om Landbrug & Fødevarer Østjylland 

Djursland Landboforening er medlem af Landbrug & Fødevarer Østjylland, en forening der tager 

afsæt i det tidligere Dansk Landbrug Midt Østjylland. Dette medlemskab af Landbrug & Fødevarer 

Østjylland er i øvrigt årsagen til en tilpasning af landboforeningens vedtægter, som er på dagsordenen 

senere i aften. 

 

Landbrug & Fødevarer Østjylland er en fælles interesseorganisation, der primært dækker det 

regionale område omkring Århus, Århus Bugt, Randers, Gudenåen og Alling Å og deres opland og 

Djursland.  

 

Foreningerne bag Landbrug & Fødevarer Østjylland er:  

Djursland Landboforening, Landboforeningen Kronjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg, 

Samsø Landboforening og Østjysk Landboforening. 

 

Landbrug & Fødevarer Østjylland skal dække områdets fællesinteresser omkring de forskellige 

miljømæssige udfordringer, som landbruget stilles overfor. Det gælder grundvand, krav om 

begrænsninger på udledning af næringsstoffer, vandråd, miljøbegrænsninger og alle de områder, som 

regionale og nationale politikere har en mening om og ønsker at ændre på.  

 

Det er vigtigt, at landbruget samarbejder på disse områder og har alliancer. Det er også vigtigt, at 

samarbejdet foregår henover et regionalt begrænset område, da der ikke nødvendigvis er de samme 

eller tilsvarende miljømæssige udfordringer andre steder. 

 

Jeg er glad for, at Rikke Skyum har påtaget sig opgaven som sekretær for Landbrug & Fødevarer 

Østjylland. Det er et politisk arbejde, der dermed er i trygge hænder med Rikke ved roret.  

 

 

Fremtidens rådgivning 

I løbet af 2019 har der i landbrugsmedierne kørt en større debat omkring organiseringen af den 

fremtidige rådgivning for os landmænd.  

 

Det er der rigtig mange meninger om, og det har naturligvis også været til debat i landboforeningens 

bestyrelse og chefgruppe.  

 

Mange landboforeninger har fortsat en struktur som den, Djursland Landboforening har, hvor det 

landbrugspolitiske arbejde er tæt forbundet med den rådgivning, der efterspørges. Jeg kan godt lide 
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den model, hvor konkrete problemstillinger af politisk karakter hurtigt og smidigt kan løftes op fra 

rådgivningsniveauet til os folkevalgte. Altså en helt klassisk landboforening. 

 

Andre foreninger vælger at gå sammen omkring rådgivning og koble det politiske set-up fra. Disse 

rådgivningsfællesskaber får således kunder uden en erhvervspolitisk tilknytning.  

 

Både bestyrelsen og chefgruppen ønsker at fastholde den struktur, vi har i dag i landboforeningen. Vi 

skal selvfølgelig hele tiden være opmærksomme på at kunne fastholde en topkvalitet i vores 

rådgivning. Dette kan efter min opfattelse blandt andet styrkes gennem samarbejde. Allerede i dag 

har vi derfor samarbejde med andre landboforeninger om for eksempel efteruddannelse af 

medarbejderne. Disse samarbejder revurderes løbende i forhold til også at kigge på for eksempel 

nogle af vores mere smalle fagområder i rådgivningen. 

 

Jeg går fortsat ind for den to-lagede rådgivning, hvor Seges bliver koblingen mellem forskning, 

videnskab og forsøg på den ene side, og den primære rådgivning til os landmænd på den anden side. 

Det er efter min opfattelse den rette model. Når jeg møder repræsentanter fra Seges, så giver de klart 

udtryk for, at samarbejdet mellem Seges og Djursland Landboforening fungerer rigtig godt. Gennem 

dette samarbejde kommer den nyeste viden hurtigt og smidigt ud til landbruget på Djursland. 

 

Djursland Landboforening har indtil nu haft rådgivningsaftaler med LMO, Svin og LMO, Kvæg. Og 

Djursland Landboforenings to udvalg Svineproduktionsudvalget og Kvægbrugsudvalget har tidligere 

haft et regionalt samarbejde på de pågældende fagpolitiske områder – tidligere organiseret i 

regionsudvalgene for svin og kvæg.  

 

Med dannelsen af det nye store rådgivningsselskab, Velas, har Djursland Landboforening brug for at 

revurdere disse samarbejdsaftaler på svine- og kvægområdet, og landboforeningen har ligeledes brug 

for at revurdere det regionale samarbejde. Personligt synes jeg, at det regionale samarbejde fint vil 

kunne indarbejdes under Landbrug & Fødevarer Østjylland, men det må bero på en politisk 

forhandling. 

 

 

Byggeri & Teknik I/S 

Som I kan se af regnskabet, så kom Byggeri og Teknik I/S ud af 2019 med et underskud på omkring 

kr. 370.000, hvoraf Djursland Landboforening skal bære kr. 41.000, hvilket påvirker 

landboforeningens regnskab negativt. 

 

Jeg sidder i bestyrelsen for Byggeri og Teknik I/S. Det er en god bestyrelse, og Flemming Hedegård, 

der har den daglige ledelse, arbejder hårdt for at konsolidere og udvikle Byggeri og Teknik I/S. 

Byggeri og Teknik I/S er et godt eksempel på et smalt rådgivningsområde, som bør og skal dække 

flere regionale områder. Det er ikke et rådgivningsområde, som kan bære, at alle skal udbyde den 

type rådgivning selvstændigt. -Det kalder i stedet på samarbejde foreningerne imellem.  

 

Djursland Landboforening var i sin tid medvirkende til stiftelsen af Byggeri og Teknik I/S, og 

Landboforeningen har derfor et faderskab til denne organisation. Byggeri og Teknik I/S er et godt 

navn og et godt brand. Landboforeningen bakker derfor fuldt op om Byggeri og Teknik I/S. 
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Ny kontingentpolitik 

For et par år siden nedsatte Landbrug & Fødevarer et kontingentudvalg, der skulle drøfte en mere 

retfærdig kontingentmodel til Landbrug & Fødevarer, altså sammensætningen af regningen fra 

Landbrug & Fødevarer til de bagvedliggende landboforeninger. 

 

Kontingentudvalget blev dengang bredt sammensat med repræsentanter, der kunne repræsentere 

forskellige områder af landbruget. Hanne Line Revsbech fik plads i dette udvalg og fik på den måde 

også indflydelse på udvalgsarbejdet. 

 

Det primære ønske fra Djursland Landboforening var at få indført en afgift på rådgivningen til de 

landmænd, som bruger rådgivningen, men ikke er medlem af en forening. Denne afgift blev dog ikke 

indført. Jeg er fortsat tilhænger af en sådan afgift, så alle deltager med støtte til det politiske arbejde, 

der udgår fra Axelborg. 

 

Kontingentmodellen, der i sidste ende blev valgt, blev en kombination af et grundkontingent og et 

beregnet kontingent på henholdsvis det indberettede areal til EU–ansøgningerne og et kontingent 

beregnet på den producerede mængde N fra den animalske produktion. Der blev ligeledes indført et 

loft på kontingentets størrelse. 

 

Det stod Djursland Landboforening frit for selv at vælge, hvordan kontingentopkrævningen skulle 

sammensættes, i forhold til det kontingent som landboforeningen opkræver hos jer medlemmer. 

Bestyrelsen vedtog at gøre Landbrug & Fødevarers kontingentmodel fuldt synlig i den opkrævning, 

der blev udsendt den 30. november. 

 

Der var selvfølgelig en vis spænding omkring, hvordan landboforeningens medlemmer ville tage 

imod denne nye kontingentsammensætning. Det er gået fornuftigt og har ikke givet anledning til 

problemstillinger, og det skal I have tak for. 

 

Vi håber så, at kontingentmodellen er blevet mere retfærdig i forhold til den gamle model, om end 

der stadig kan komme nogle justeringer.  

 

 

Mit arbejde i primærbestyrelsen på Axelborg 

Mit arbejde som formand for landboforeningen medfører naturligvis også en række aktiviteter og 

møder udenfor landboforeningens normale gøremål. En meget stor del er valget ind i og tilknytningen 

til Landbrug & Fødevarer.  

 

Dette arbejde består dels af en række formandsmøder, hvor alle foreningsformænd på landsplan 

mødes, det består af møder i primærbestyrelsen under Landbrug & Fødevarer og et mindre 

udvalgsarbejde i forbindelse med primærbestyrelsen. Samlet set bliver det til en hel del aktiviteter. 

 

Der har i det sidste års tid været rettet kritik mod sammensætning og afvikling af formandsmøderne 

og møderne i primærbestyrelsen. Denne kritik har efterladt et indtryk af manglende demokrati i og 

omkring vores fællesorganisation Landbrug & Fødevarer. Formandskabet og primærbestyrelsen har 

drøftet og lyttet til denne kritik. Der er derfor taget skridt til at få tilpasset arbejdet og dagsordnerne 

vedrørende disse møder. 
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Det er vigtigt og helt afgørende, at medlemmerne i de lokale foreninger føler en forankring til deres 

organisation, og at de bliver hørt, når der opstår fagpolitiske problemstillinger, som gør 

landmandslivet besværligt eller direkte umuligt. –Når det omgivende samfund bliver urimeligt 

overfor den enkelte landmand og hans familie. 

 

Jeg vil være garant for, at dette demokrati føles rigtigt, og at medlemmernes udfordringer bæres ind 

i foreningen og tages alvorligt og forsøges løst bedst muligt. For at det kan lykkes, er det nødvendigt 

at fastholde en lydhør og åben organisation, som I medlemmer kan identificere jer med. 

 

 

Grundvand 

Både i løbet af 2019, men bestemt også allerede her i starten af 2020, var og er beskyttelsen af vores 

grundvand et stort tema. 

 

Vi må bare erkende, at alle har en holdning til vores drikkevand. –Og det vel også med rette? 

Grundvandet tilhører jo hverken mig eller nogen anden her i salen. 

 

Vores aktiviteter ovenpå drikkevandsmagasinerne, i form af driften af vores marker, er derfor igen 

og igen genstand for opmærksomhed.  

 

Senest er der offentliggjort en stor screening, som blev vedtaget i det seneste tillæg til Pesticidaftalen. 

Her har man analyseret for 415 stoffer, fra vandprøver i 263 overvågningsboringer. 

I 80 % af boringerne er der ikke fundet nogen af de 415 stoffer. 

 

I de resterende 20 % af boringerne er der samlet set fundet 33 stoffer, hvor 11 af fundene er over 

kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter og 22 af fundene er under kravværdien. Ingen af de 11 stoffer 

er godkendt til brug i Danmark i dag. Jeg tillader mig derfor at konkludere, at vores 

godkendelsesordning af sprøjtemidler er velfungerende. 

 

På trods af denne konklusion så var fokus i medierne på, at tre af stofferne stammer fra to 

sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt i Danmark! Altså at danske landmænd har anvendt 

ulovlig kemi.  

Her bliver jeg bare nødt til at sige, at det går bare ikke!  

Vi skal holde os til de spilleregler, der bliver opstillet. Miljøministerens reaktion var da også prompte, 

at der skulle tages en alvorlig snak med dansk landbrug. Vi kan ikke stå på mål for mindretallets 

ulovligt importerede sprøjtemidler, som kan risikere at give alvorlige benspænd for flertallets 

ansvarlige brug.  

Når det så er sagt, kunne det også klæde ministeren og pressen ikke at have autopilot på i deres 

nedsabling af os landmænd. Det er mit håb, at vi fremover kan få al fakta på bordet, når de omtaler 

sådanne undersøgelser.  

 

I øjeblikket forhandler vandværker og lodsejere med hinanden om frivillige aftaler på sprøjtefrie 

boringsnære beskyttelsesområder. Det er min opfattelse, at det foregår i god ro og orden. Det skal 

derfor også være min opfordring, at I hver især går konstruktivt ind i forhandlingen og forsøger at få 

en aftale på plads. 
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Debatten om kvælstof, minivådområder og efterafgrøder 

Et andet stort tema både i 2019 og 2020 er udvaskning af kvælstof til vandmiljøet. Her føler jeg 

virkelig, at man skal holde tungen lige i munden for at kunne følge med. 

 

Det fyger omkring ørerne på os med begreber som kollektive virkemidler, målrettet regulering, 

baseline, reduktionsmål, landbrugspakke – og jeg kunne blive ved! 

 

Vi har fået skæld ud for ikke at levere nok på indsatserne med vådområder og minivådområder. Her 

bliver jeg bare nødt til at sige, at Landbrugsstyrelsen heller ikke har gjort det nemt for os. Bøvlet 

bureaukrati, kringlede regler og IT-problemer har betydet, at det stort set har været umuligt at nå at 

få sat en skovl i jorden, inden hele efteråret og vinteren sejlede væk i nedbør. 

 

Som svar på den manglende indsats så valgte et flertal i Folketinget at fremrykke den sidste del af 

den målrettede regulering, så store dele af landet nu skal levere 30,2 % målrettede efterafgrøder. Jeg 

ved, at Planteavlskontoret har kæmpet med at finde tålelige løsninger på den udfordring, men jeg 

bliver også bare nødt til at sige, at det er helt uhørt at komme bragende med så stor en 

dyrkningsændring uden forvarsel. 

 

Og det blev endnu mere uhørt, når vi kort tid efter kunne læse, at Aarhus Universitet havde 

overestimeret udledningen af kvælstof med 3.000 tons i 2018. –Men det betyder åbenbart ingenting. 

 

Uanset om vi bryder os om fremgangsmåden i Regeringen eller ej, så er jeg overbevist om, at vi 

fortsat bliver nødt til at vise, at vi kan og vil bidrage til at få lavet minivådområder og vådområder. 

For kravene til os bliver ikke mindre. Jeg føler mig overbevist om, at kvælstofknappen hurtigt kan 

komme i anvendelse igen. –Og vi skal ikke tilbage til tidligere tiders undergødskning! Så fat mod – 

Jer der kan bidrage med for eksempel minivådområder i oplandet til Randers Fjord. 

 

 

Vandafledning 

Jeg føler i skrivende stund ikke, at jeg kan komme igennem min beretning uden at omtale de store 

nedbørsmængder og de store udfordringer med afledning af vand. 

 

Når vi for eksempel kigger mod Gudenåen, så har der ikke været en politisk vilje til at få gjort noget 

ved problemerne. Samfundet har ikke fokus på at sikre å-nær landbrugsjord. Dertil kommer, at jorden 

denne vinter har været totalt vandmættet, og at næsten enhver byge giver anledning til, at der står 

vand på vores lave arealer. Det gælder også for Djursland. 

 

Jeg tror, at vi skal vænne os til store variationer i nedbør. –Både i forhold til mængder og årstid. Jeg 

er derfor overbevist om, at vi kommer til at forholde os til vores å-nære arealer på en ny måde. 

 

Selvfølgelig skal vi holde kommunerne fast på at få vedligeholdt vandløbene efter forskrifterne. Men 

når det er sagt, så skal vi også selv overveje for hver enkelt mark, om den er driftssikker og rentabel 

at dyrke. 

 

Vi skal bruge vores input dér, hvor vi også kan være forholdsvist sikre på at få et output. 
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Klima 

I 2019 havde vi jo, som I nok alle husker, det grønneste folketingsvalg i mands minde. Intet stod 

højere i vælgernes bevidsthed end klimaet. Den regering, der blev valgt, samt dens støttepartier har 

forpligtet sig til at levere på klimadagsordenen. 

 

Det er mit håb, at vi kan være medspillere på denne sagsorden og ikke bliver gjort til modspillere. 

 

For lige at vende tilbage til de å-nære arealer, hvor der kæmpes en kamp for at holde dem afvandet, 

så vil det nok være en idé at interessere sig for at hæve vandstanden på arealerne i stedet for, hvis de 

ellers udgøres af kulstofholdige lavbundsjorde. Her er der mulighed for at reducere udledning af 

klimagasser, samt enten at få en alternativ 20-årig indtjening eller indgå i en jordfordeling, hvor man 

kan få mere dyrkningssikre arealer i stedet for. 

 

Djursland har de seneste år ikke haft muligheden for at få tilskud til udtagning af lavbundsjord, men 

fra 2020 er det igen en mulighed. 

 

På den lidt længere bane kan det også være, at vi kan lave halm om til flybrændstof eller noget helt 

tredje. En ting er dog sikkert. –Både samfundet og vores aftagere af råvarer stiller krav til os. Det 

åbne spørgsmål er selvfølgelig, hvem der kommer til at betale regningen. Påtager samfundet sig den, 

eller skal vi selv til lommerne? Ja – jeg ved det ikke. 

 

 

Biogas 

Efter mange års kamp og næsten utrætteligt arbejde fra bestyrelsen har Djurs Bioenergi valgt 

definitivt at lukke selskabet og forsøget på at etablere et biogasanlæg på Djursland. 

 

Der er måske alligevel ved at være en åbning for at vores husdyrproducenter her på Djursland atter 

får mulighed for at levere til et biogasanlæg, idet Natur Energy i øjeblikket screener mulighederne 

for etablering af et biogasanlæg på Djursland. Natur Energy ejer i forvejen 10 biogasanlæg i Danmark 

og er et kapitalstærkt energiselskab uafhængigt af landbruget. 

 

Hvis det kan lykkes, vil det betyde, at klimaregnskabet for vores husdyrproduktion bliver betydeligt 

forbedret. Jeg ønsker alle interessenterne omkring et sådant projekt held og lykke med det. 

 

 

Jordfordeling 

Vores nye regering har sat endnu et skib i søen, nemlig multifunktionel jordfordeling. Selvom der 

stilles krav om flere gevinster end arrondering, så mener jeg, at der kan være godt potentiale for den 

enkelte landbrugsbedrift i at spare på især transportomkostninger.  

 

Landboforeningen har i øjeblikket et samarbejde med Syddjurs Kommune om at finde områder med 

særligt potentiale. Jeg vil gerne opfordre til, at I vil se på mulighederne med åbent sind. 

 

Jordfordelingen kan måske også være løsningen på nogle af problemerne med de å-nære arealer. 
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Krondyr 

Udfordringerne med krondyr på Djursland er endnu ikke løst tilfredsstillende. Jeg er glad for, at du, 

Laurits, utrætteligt påtager dig dette arbejde på alle vi andres vegne. Krondyr er i visse områder en 

betydelig skadevolder, og flere og flere landmænd mærker konsekvenserne af deres besøg. 

 

Dit arbejde i den regionale kronvildtgruppe har givet landbruget bedre muligheder for at regulere 

bestanden. Men som jeg kan forstå på dig, så er det fortsat en politisk kamp at finde opbakning til en 

øget regulering af bestanden af krondyr. 

 

Jeg vil gerne opfordre til, at I, der har udfordringer med krondyr, retter henvendelse til Laurits for råd 

og vejledning til at få styr på de problemer, som dyrene forvolder. 

 

 

Samarbejdet med de to kommuner 

Vores forretningsudvalg afholder ca. 1 gang om året dialogmøde med natur- og teknik udvalgene i 

kommunerne på Djursland. 

 

Dertil kommer løbende møder mellem ledelsen i landboforeningen og lederne af de relevante områder 

hos kommunerne. 

 

På den måde er det vores ambition at være på forkant med de emner, der vedrører Jer som medlemmer. 

Jeg kan nævne, at nogle af temaerne i det forgangne år har været ekspropriationsprocesser i Syddjurs 

Kommune, og vandforsyningsplan i Norddjurs Kommune. 

Vi har allerede nu sat datoerne for dette års dialogmøder, så hvis I har emner, I gerne vil have drøftet 

ved den lejlighed, så må I meget gerne lade mig det vide. 

 

Jeg synes altid, vi bliver mødt af en sober og ordentlig tone, selvom vi selvfølgelig ikke altid er enige. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke kommunerne for det gode samarbejde. 

 

I forhold til de øvrige kommuner i vores nærområde, så varetages den primære kontakt af vores 

naboforeninger, som vi har et rigtig godt samarbejde med gennem Landbrug & Fødevarer Østjylland. 

 

 

Åbent landbrug 

I slutningen af maj havde landboforeningen en stand på Landbrugsmessen Gl. Estrup. Bestyrelsen 

benyttede sig på messen af muligheden for at tale med medlemmerne.  

Også i år er det planlagt, at vi deltager. Messen afholdes i Kristi Himmelfarts-weekenden den 23. og 

24. maj. 

 

Sommerferien betyder for 4 af vores kolleger, at de åbner dørene for besøgende. Det gjorde de også 

i 2019. Og endnu en gang kom der mange gæster. DjurslandGårdene giver mulighed for at komme 

tæt på landbruget, og de besøgende børn siger, at det er en af de bedste oplevelser i deres ferie. 

Omkring 200 personer benytter sig hvert år af denne mulighed, og der er hvert år nogle, som bliver 

afvist, da der er begrænset deltagertal på hvert besøg for at sikre en god oplevelse for alle – også for 

landmandsfamilien. 

Tak til Ellely, Mosegården, Mejltangegård og Pilegaard. 

Hvis en af jer skulle have lyst til at prøve at være en del af DjurslandGårdene, så kontakt gerne en af 

disse gårde, for at høre mere om det. 
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Over 1.000 besøgende benyttede i 2019 muligheden for at opleve landbruget til Åbent Landbrug 

arrangementet hos Lisbeth & Ib Damgaard Andersen på Lindå Hede, og ca. samme antal besøgte 

Møllerup Gods. Tak for jeres store indsats.  

Begge steder var det en god oplevelse for de besøgende. Et arrangement som var godt bakket op af 

frivillige landmænd.  

På landsplan var der ca. 85.000 besøgende til Åbent Landbrug. Planlægningen for i år er allerede i 

gang. Denne gang er det Jacob Thomsen, Ørum Djurs, som vil åbne dørene for besøgende.  

 

Som den sidste aktivitet hvert år afholder Udvalget for Åbent Landbrug Høstmarked i Grenå. Takket 

være det gode samarbejde med Shop-i-City og LandboUngdom er arrangementet en stor succes.  

Koen og kalven, som Birthe og Peter Koch fra Ellely kommer til byen med, er et stort trækplaster. 

Det giver mange gode samtaler omkring landbruget.  

Landboforeningen vil gerne sige tak til jer og jeres rolige ko og kalv. Intet dyr kommer til Strøget 

uden tilsyn af en dyrlæge. Derfor skal der også lyde en tak til Ida Overgaard, som endnu en gang 

stillede op på Torvet i Grenå for at sikre, at dyrene havde det godt.  

 

Jeg vil gerne opfordre alle landmænd til at bidrage til vores aktiviteter. Bare nogle få timer hjælper 

os med at kunne fortsætte med at afholde Åbent Landbrugs aktiviteter året rundt.  

 

Hvis vi må kontakte dig, hvis der er brug for flere hænder, så skriv dig meget gerne på listen ved 

udgangen. 

 

 

Afslutning 

Til slut vil jeg gerne takke alle medarbejdere for en fantastisk god arbejdsindsats i det forgangne år. 

Tak til alle folkevalgte for det arbejde I lægger igennem året.  

En særlig tak til bestyrelsen for nogle rigtig gode møder hvor mange spændende problemstillinger 

bliver grundigt behandlet.  

Rikke og Hans Henrik har som sædvanligt været en uvurderlig hjælp for mig. 

 

Tak for ordet. 

 

 

 

 

 

Hans Gæmelke 


