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Indledning 
Tak for ordet og tak for det gode fremmøde. 
 
Endnu engang velkommen til landboforeningens generalforsamling. I år med en fuldstændig normal 
afvikling i forhold til corona-smitte, men i skyggen af en alvorlig østeuropæisk krise. 
 
Krisen med håndtering af corona er afløst af en helt anden krise, med Putins invasion af Ukraine den 
24. februar. 
 
Vi har igennem mange år vænnet os til fredelig samhandel i vest og mod øst med udgangspunkt i 
vores demokratiske livssyn, vores respekt for menneskerettigheder og vores forventning om staters 
suverænitet. 
 
Med Ruslands invasion af Ukraine har vi set et helt andet ansigt, der bygger på et fundament, der er 
helt uforståeligt for os. Et fundament, som vi med vores naive udgangspunkt desværre har finansieret 
gennem de seneste mange års samhandel og ønske om fredelig sameksistens. 
 
Dette nedbrud i fredelig sameksistens vil med al sandsynlighed påføre os økonomiske konsekvenser. 
Desværre også negative konsekvenser for landbruget og den store eksport af varer og viden, som 
landbruget trods alt har levet godt af i mange år. 
 
Hvordan spillereglerne vil se ud på den lange bane er usikkert, men gå på kompromis med vores 
demokrati og vores menneskesyn kan vi ikke.  
 
Det glæder mig, at vi fra dansk side har taget parti og ikke vakler omkring vores holdninger til disse 
spørgsmål. 
 
Og så til det mere hjemlige. 
 
Sidste år måtte vi gennemføre en ganske anderledes generalforsamling, hvor også valg til udvalg blev 
gennemført på generalforsamlingen. I år har alle udvalg afholdt deres respektive beretningsmøder, og 
udvalgene har konstitueret sig før denne generalforsamling. 
 
Det betyder, at dette års generalforsamling kan gennemføres på normal vis uden ekstraordinære 
punkter til behandling og uden ekstraordinære valg. 
 
Landboforeningen har 500 aktive medlemmer og 200 passive medlemmer. 
 
Den aktuelle landbrugsøkonomi 
Jeg erindrer ikke en så vanskelig økonomisk situation, som den svineproduktionen står med i 
øjeblikket. En produktion der kommer fra en absolut økonomisk højkonjunktur til et voldsomt 
økonomisk lavpunkt. 
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Den overskudslikviditet, der blev opbygget i 2019, 2020 og første halvår af 2021, er så småt brugt 
op. Med den aktuelle underskudsøkonomi der er i produktion af svin, særligt for producenter af 
smågrise, så står svineproduktionen meget snart med et større behov for likviditet. 
 
Den helt store udfordring er, hvornår den akutte ubalance, der er i bytteforholdet, genoprettes og 
normaliseres. I øjeblikket ser vi måske nok, at bunden er nået, men der er lang vej til et økonomisk 
nulpunkt, særligt for de producenter der skal ud og købe korn til over 200 kr. Dertil skal lægges 
stigende omkostninger til energi, vedligeholdelse, løn og andre omkostninger generelt. 
 
Jeg vil gerne opfordre til, at finansieringskilderne udviser tålmodighed og fleksibilitet. Vi skal gerne 
fremadrettet fastholde Danmark som et eksportland af grisekød, og som skaber beskæftigelse og 
indtjening. 
 
Ganske anderledes står det til for mælkeproduktionen og planteavlen. Begge områder har udsigt til 
fornuftige økonomiske resultater i 2022, til trods for at disse produktionsgrene også mærker stigende 
omkostninger. 
 
Selvom disse produktionsgrene har udsigt til forholdsvist gode resultater i 2022, vil jeg alligevel 
opfordre til, at der primært søges efter at konsolidere landbrugene. Der kan også for 
mælkeproduktionen og for planteavlen komme en konjunkturnedgang. Det er set før! 
 
Landbruget har i de senere år nedbragt sin gæld fra 350 milliarder til omkring 290 milliarder. Lad os 
holde fast i den udvikling. 
 
Landboforeningen i god gænge 
Også for 2021 har landboforeningen med sine aktiviteter været stærkt påvirket af corona-situationen. 
Det gælder især for mødeaktiviteter og kurser. 
 
Vi havde det håb, at situationen ville normaliseres i løbet 2021. Men sådan skulle det ikke gå. Lad os 
nu håbe på, at efterårs- og vintersæsonen 2022/2023 kan afvikles med et fuldt normalt 
aktivitetsprogram. 
 
En landboforening har sin berettigelse, hvis landmændene bakker op og gør brug af deres forening.  
 
Vi drøfter løbende de forskellige indsatsområder, der skal tages op, for at imødekomme jeres bedste 
interesse.  
 
I 2022 har landboforeningen fokus på følgende indsatsområder: 

• Politisk profil 
• Medlemskontakt 
• Synlighed af spidskompetencer på rådgivningsområderne 
• Tværfaglighed in-house 
• Den gode relation til landboforeningens medlemmer 

 
Landboforeningen er kommet intakt igennem de to corona-år, så lad os prøve at lægge corona bag os. 
Der er nok at tage fat på for os landmænd gennem vores fælles interesseorganisation 
landboforeningen og Landbrug & Fødevarer. 
 
Jeg er tilfreds med, at vi i endnu et corona-år har kunnet holde et nulresultat for landboforeningen. Vi 
budgetterer snævert efter et nulresultat. Landboforeningen er ikke en profitskabende virksomhed, 
men skal blot være i økonomisk balance. 
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Med en omsætning på omkring 40 millioner og et gennemsnitligt antal arbejdsdage på 210, så skal 
det indkomne arbejde i landboforeningen ikke rykke sig meget, før resultatet bevæger sig kr. 250.000 
op eller ned. 
 
Jeg vil godt sige, at vi har en meget velfungerende landboforening, hvor der udvises stort engagement 
fra folkevalgte og alle ansatte. I skal vide, at der hver dag arbejdes på at skaffe mest mulig 
landbrugspolitisk indflydelse, og at der fra landboforeningen ydes den bedst mulige rådgivning til jer 
landmænd. 
 
Landbrug & Fødevarer, Axelborg 
Vi har desværre været vidne til en række møgsager i regi af Landbrug & Fødevarer. Ikke mindre end 
2 sager på ledelsesniveau med krænkende adfærd. Sager som har haft ledelsesmæssige konsekvenser 
i organisationen. I lang tid kendte jeg kun sagerne fra pressen, men har siden da fået mere indsigt i de 
faktiske forhold. 
 
Det er komplicerede sager, der har været præget af menneskelig svaghed, svag moral, manglende 
dømmekraft og manglende handlekraft. 
 
Sagerne har også betydet, at landboforeningens bestyrelse har fundet anledning til at se indad og 
forholde sig til, om der har været tilsvarende udfordringer i vores egen landboforening. Det har 
heldigvis ikke været tilfældet.  
 
Landboforeningens sikkerhedsudvalg har i efteråret gennemført den lovpligtige APV. Denne APV, 
som besvares anonymt af alle ansatte, har ikke givet anledning til bemærkninger, og da kontoret 
samtidig har en velbeskrevet politik på dette område, lider landboforeningen heldigvis ikke af disse 
problematikker. 
 
Selvom vi har haft disse møgsager i Landbrug & Fødevarer, så har det landbrugspolitiske 
aktivitetsniveau været højt og der har været rigeligt at se til. Lad os tage noget af det: 
 
Landbrugsaftalen  
I efteråret blev der på Christiansborg indgået et bred aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. 
 
Jeg vil godt kvittere for, at det blev et bredt forlig. Men når det er sagt, så er det også et forlig, der 
stiller store krav til os landmænd i forhold til næringsstoffer, miljø og ikke mindst klimabelastningen. 
 
Kvælstof 
Et af hovedelementerne i Landbrugsaftalen er, at udvaskningen til kystvandene samlet set skal 
reduceres med 13.100 tons kvælstof årligt frem mod 2027. 
 
Lige op til jul blev der udsendt forslag til den sidste Vandområdeplan for 2021-2027. Planen er i 
høring frem til den 22. juni. I planen fordeles i alt 10.800 tons kvælstofreduktion på de forskellige 
kystvandoplande, mens der er en udskudt indsats på 2.300 tons. Dermed er størstedelen af kravene til 
kvælstofreduktion i landbrugsaftalen nu fordelt på de forskellige kystvandoplande. 
 
Kvælstofreduktionen er fordelt på effekter gennem CAP-reformen, målrettet regulering, som omfatter 
de målrettede efterafgrøder og deres alternativer samt kollektive virkemidler, som omfatter 
vådområder, skovrejsning, minivådområder og udtagning af lavbundsjord. 
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CAP-reformen, som jeg vil vende tilbage til, er indregnet med en effekt til alle vandområder, som 
reducerer udvaskningen med i alt ca. 2.800 tons, svarende til ca. 21 % af det samlede reduktionskrav. 
 
Når vi kigger på målrettet regulering og kollektive virkemidler, så må jeg bare sige, at der fra 2023 
bliver vendt fuldstændigt op og ned på hvilke krav, der stilles til de enkelte kystvandoplande. 
 
Vi har været vant til høje krav til de bedrifter, der afvander til Randers Fjord, mens bedrifterne, der 
afvander til Kattegat, ikke har haft krav. Fra 2023 er der ikke længere krav til målrettede efterafgrøder 
ved Randers Fjord, mens der på resten af Djursland forventes et krav på 20 til 30%. 
 
Fra 2023 er der både krav til vandopland Randers Fjord og til vandopland Djursland i forhold til 
kollektive virkemidler. Det vil sige, at der både skal laves vådområder og minivådområder i begge 
områder. Dertil kommer, at der på Djursland er en endnu ikke adresseret indsats, som kan løses med 
kollektive virkemidler, hvis de kommer i spil i tilstrækkelig grad. Hvis ikke, vil de blive løst med et 
endnu højere efterafgrødekrav. 
 
Samlet set betyder det, at jeg her i dag gerne vil sende en opfordring til alle Jer, der har mulighed for 
at indgå i for eksempel et vådområdeprojekt, udtagning af lavbundsjord eller minivådområde: Gå i 
gang med at få undersøgt mulighederne – hellere i dag end i morgen. Der er ikke lang tid til første 
evaluering af fremdriften. Og husk at oplandskonsulenterne yder gratis rådgivning om mulighederne. 
 
Sidste men ikke mindre vigtige forudsætning for at komme helskindet i mål er, at vi kan have fuld 
tillid til, at Landbrugsstyrelsen både har IT-ressourcer og man-power nok til at håndtere de 
tilskudsordninger, der skal finansiere de kollektive virkemidler, så vi ikke som nu står med landmænd, 
der har valgt at lave et minivådområde, men må vente i evigheder på at få deres penge. Så kommer 
vi nemlig ingen vegne med kvælstofreduktionen. 
 
Udover kvælstofreduktion er der selvfølgelig mange flere aspekter i vandplanerne, end jeg kan nå at 
komme ind på her. For eksempel fosfor, miljøfremmende stoffer, mangel på sten i fjordene og så 
videre. De områder vil jeg også følge tæt. 
 
Dog vil jeg lige nævne det andet ben i vandplanerne – nemlig vores vandløb. Jeg vil bare helt kort 
sige, at landbruget har valgt selv at få kigget på vandløbenes miljømål. Det gør vi, ved at Landbrug 
& Fødevarer får lavet en analyse af vandløbene, der kan pege på hvilke vandløb, der bør være stærkt 
modificerede, og dermed ikke skal ændres. Disse oplysninger forventer vi at kunne bruge meget mere 
direkte i den kommende høringsperiode. 
 
 
Klima 
Et af de andre helt store emner i landbrugsaftalen er reduktion af klimagasser. 
 
Her har regeringen fremlagt reduktioner på i alt 2,4 mio. tons CO2, hvoraf langt den største del skal 
komme fra udtagning af lavbundsjorde og indsatser i forhold til kvælstofreduktion. Der er planer om 
at udtage 88.500 ha lavbundsjord af drift, hvoraf 50.500 ha skal gøres våde, og 38.000 ha skal tages 
ud af drift. 
 
Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge grundigt på vores lave arealer, og så hver især vurdere om vi har 
arealer, der kan bruges til at gøres mere våde. Alternativet, tror jeg, er langt værre, og kan i sidste 
ende blive udmøntet i en afgift, som ingen nok ønsker sig. 
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Udover de 2,4 mio. tons CO2 er der skitseret et udviklingsspor, hvor der forventes reduktioner på 5 
mio. tons CO2. Her kigges der for eksempel på pyrolyse og fodertilsætningsstoffer. Det er vigtigt at 
holde regeringen fast på, at der mangler yderligere finansiering til forskning og udbredelse. Vi taler 
nemlig om teknologier, som er i deres spæde start. Men her tror jeg så også virkelig på, at udvikling 
er vejen frem. 
 
Jeg ved, at kontoret også er i proces med udarbejdelse af klimaværktøjer til brug i de kommende 
ESG-rapporter. 
 
Noget af det, vi særligt skal være opmærksomme på i landbrugsaftalen, er det forhold, at aftalen 
indeholder en række genbesøgsbestemmelser. Det betyder, at der er mulighed for stramninger, hvis 
landbruget ikke når de fastsatte målsætninger. Det er derfor vigtigt, at landbruget spiller med. 
 
CAP-reformen 
I efteråret 2021 vedtog Europa–Parlamentet en ny landbrugsreform, der skal have virkning fra 1. 
januar 2023. Dermed omlægges den gamle EU–støtteordning til landbruget til et helt nyt støttesystem.  
 
Reformen betegnes CAP–reformen og er skruet sådan sammen, at landbrugene i forbindelse med 
ansøgning om EU–støtte fra 2023 skal opfylde forskellige betingelser for at opnå støtte fremover. 
 
Også i denne nye reform fastholdes støtte gennem søjle 1 og søjle 2 midler, hvor den direkte støtte i 
søjle 1 reduceres, og denne reduktion lægges over i søjle 2. 
 
De centrale temaer i den nye EU–landbrugspolitik er: 
 
 Søjle1: 

Fremover skal støtten udjævnes. Det rammer blandt andet de højere tilskud til 
kvægejendomme og tilskud til produktion af melkartofler, som udjævnes. Disse er væsentlige 
emner for landbruget på Djursland. 
 
25% af den direkte støtte skal gives til direkte bioordninger også kaldet eco-schemes. 
 
Der etableres en basisindkomststøtte, hvor der er krav til god landbrugs- og miljømæssig drift 
af landbruget. 
 
Samt forskellige mindre støtteordninger til blandt andet dyrkning af proteinafgrøder. 
 
Søjle2: 
 Klima og kvælstof, som primært omhandler udtagning af lavbundsjorde, kollektive 
virkemidler og skovrejsning. 
 
Udvikling af Miljø- og klimateknologi, herunder grøn bioraffinering. 
 
Natura 2000, der primært omhandler pleje til græs og naturarealer. 
 
Og direkte støtte til landdistriktsudvikling, herunder støtte til yngre jordbrugere. 

 
Den danske udmøntning af denne nye CAP–reform forventes først at være gennemført i efteråret 
2022. Derfor vil der fortsat være visse usikkerheder i forhold til de endelige bekendtgørelser og 
vejledninger. 
 



6 
 

Det er godt, at vi har fået deltagelse af Asger Christensen i aften. Han kan blandt andet komme med 
sine indtryk af de forhandlinger, der har været på området, og hvad vi skal vænne os til i forbindelse 
med den nye reform. 
 
Jeg er klar over, at emnet kan aflede mange spørgsmål, og jeg vil derfor hurtigt henvise til dig Asger! 
 
BNBO 
Fra EU vil jeg nu igen vende mig mod det mere nære. Vi går nu ind i slutfasen for etablering af 
frivillige aftaler inden for de boringsnære beskyttelsesområder, eller BNBO som de også kaldes. 
Denne mulighed ophører med udgangen af 2022. 
 
Jeg vil gerne her fra talerstolen opfordre de af Jer, der har udpeget BNBO på jeres ejendom, til at gå 
i en konstruktiv dialog med Jeres vandværk. For Jeres egen skyld. Det er nu, parterne skal finde 
beslutningskraften frem. 
 
Min opfordring gælder sådan set også til både vandværker og kommuner. Husk på, at det drejer sig 
om individuelle forhold, som kan fastlægges i en frivillig aftale. Alle parter bør derfor forhandle på 
et seriøst grundlag. Her vil jeg gerne henvise til principperne fra Overtaksationskommissionen om at 
kigge på før- og efterværdier af et areal.  
 
I skal også være opmærksomme på forhold omkring eventuel skattefrihed. Her er aftaleforløbet 
afgørende, og derfor anbefaler jeg Jer at søge juridisk rådgivning. Også denne rådgivning bør man 
kunne få erstatning til. 
 
Landboforeningen har tilbudt kommunerne på Djursland at være med på sidelinjen i de første par 
sager, for derigennem at bidrage til en god proces. 
 
Glyphosat 
I forbindelse med forhandling af ny pesticidstrategi er Glyphosat igen et af de store emner. Jeg vil 
her blot gentage Peter Poulsens opfordring fra årsmødet under Udvalg for Planter og Natur: 
”Vi skal have lov at bruge Glyphosat – også i fremtiden. Det skal bare bruges rigtigt” 
 
Ikke noget med at køre før høst for at visne ned. –Det er no-go! Det er dårligt landmandskab at 
sprøjte fra en ende af!” 
 
Samarbejdet med de to kommuner 
Igen i år vil jeg give vores kommuner et par ord med på vejen. 
 
På det kommunalpolitiske plan står vi jo efter kommunalvalget i november med to helt nye byråd, og 
ikke mindst med to nye borgmestre. Begge kommuner har også oprettet nye fagudvalg, som berører 
nogle af de områder, vi som landmænd er afhængige af. 
 
Jeg håber på et godt kommende samarbejde på det politiske plan. –Ikke mindst i forhold til de nye 
borgmestre og de relevante fagudvalg. 
 
Jeg håber på snarest muligt at kunne mødes med borgmestrene i Følle, hvor vi kan fortælle dem lidt 
om, hvad Djursland Landboforening er for en størrelse. 
 
I vores dialog med kommunerne gør vi os altid umage med en god, konstruktiv men også direkte 
omgangstone, som skal bidrage til at løse eventuelle udfordringer, der rammer Jer medlemmer. 
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Vi må også bare sige, at vi ikke altid formår at flytte noget. Her bliver jeg nødt til at nævne de 
ekspropriationssager, der finder sted, når der for eksempel flyttes veje eller anlægges cykelstier i 
Syddjurs Kommune. Vi har ikke givet op endnu, men jeg kan vel godt tillade mig at sige her i denne 
lille lukkede kreds, at der er plads til forbedringer. Det arbejde skal simpelthen ud af slæbegearet. 
 
Til gengæld har arbejdet med for eksempel indsatsplan for drikkevandsbeskyttelse i Syddjurs 
Kommune været på et godt fagligt solidt grundlag. Sidst med ikke mindst så har vi i 2021 indgået en 
Klimapartnerskabsaftale med Syddjurs Kommune, hvor vi vil forsøge at arbejde på de samme grønne 
dagsordner. 
 
I Norddjurs Kommune arbejdes der fortsat på en ny vandforsyningsplan. Jeg håber og tror på, at der 
med det nye byråd også bliver plads til at tage hensyn til fødevareområdet, der ifølge Norddjurs 
Kommunes Erhvervsstrategi 2020-2021 samlet set er det største erhverv i kommunen. Det er ligeledes 
udpeget til at være et ud af fire erhvervsmæssige styrkeområder, hvor fremtidens erhvervsmuligheder 
ligger. 
 
Jeg vil gerne runde mine ord til og om kommunerne af med at rose landbrugsafdelingerne for 
kompetent og generelt smidig sagsbehandling. 
 
Naturnationalpark og naturnationalpark 
Som I måske har set, har miljøministeren peget på Kalø og Molsområdet som ny naturnationalpark, 
midt ind i den oprindelige Nationalpark Mols Bjerge. For de statslige områder står miljøministeren 
naturligvis frit i sit valg. 
 
Men ved at udpege en naturnationalpark midt i Nationalpark Mols Bjerge vil de områder, der 
efterlades til Nationalpark Mols Bjerge være omfattet af privatejede områder. Det giver efter min 
opfattelse ikke mening. 
 
Ved at udpege en naturnationalpark i Nationalpark Mols Bjergs område fjernes grundlaget for at have 
en nationalpark på Mols. 
 
Samarbejde med vores naboforeninger om Landbrug & Fødevarer Østjylland 
Vi har igennem de seneste mange år været en del af samarbejdet med vores naboforeninger i først 
Dansk-Landbrug Midt Østjylland og dernæst i Landbrug & Fødevarer Østjylland. Dette samarbejde 
har jeg været rigtig glad for. 
 
Flere af vores naboforeninger har med tiden fået et øget samarbejde i forbindelse med deres 
organisering i Velas, hvor endnu flere landboforeninger drøfter det politiske arbejde med hinanden. 
Det har betydet, at disse foreninger har haft dobbelt tidsforbrug på nogle af de politiske dagsordner. 
De har derfor har ønsket at rationalisere deres tidsforbrug. Det har jeg stor respekt for. 
 
I november måned oplevede vi desværre også, at formanden for samarbejdet Jens Gammelgaard gik 
bort.  
 
Disse forhold har tilsammen betydet, at foreningerne bag Landbrug & Fødevarer Østjylland har 
besluttet at nedlægge samarbejdet i den gamle form, og dermed opløse Landbrug & Fødevarer 
Østjylland. 
 
Det er min overbevisning, at Djursland Landboforening fortsat har brug for politiske samarbejder. Vi 
har derfor takket ja til at deltage i en årlig møderække á 3-4 møder sammen med formænd og 
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næstformænd i de foreninger, der ejer Velas. På møderne drøftes der landbrugspolitiske emner af 
potentiel interesse i foreningernes områder. 
 
Biogas på Djursland 
I løbet af 2021 er det lykkedes arbejdsgruppen bag en kommende leverandørforening til et 
biogasanlæg på Djursland at skaffe nok forhåndstilsagn til biomasse til et sådant anlæg. Dermed er 
Nature Energy i fuld gang med det forberedende arbejde til myndighedsbehandling for etablering af 
dette biogasanlæg. 
 
Forhåndstilsagnet til biomasse inkluderer ca. 450.000 tons gylle fra den animalske produktion på 
Djursland. Det er flot og kan dermed give et betydeligt bidrag til håndtering af landbrugets 
næringsstofbelastning på miljøet, fuldstændigt som beskrevet i efterårets landbrugsforlig. 
 
Vi er nu der, hvor en leverandørforening kan etableres. Mogens Hjort Jensen vil i samarbejde med 
arbejdsgruppen og Rikke Skyum igangsætte denne proces i løbet af året. 
 
Landbrugsmessen 
I 2021 ændrede Landbrugsmessen Gl. Estrup sit organisationsmæssige set-up til en forening: Gl. 
Estrup Landbrugsmesse og Dyrskue. Landboforeningens bestyrelse har vedtaget at støtte dette nye 
set-up og har derfor eftergivet den oprindelige landbrugsmesse den stillede garantikapital på kr. 
60.000, hvilket kan danne grundlag for støtte til den nye forening. En afskrivning som også fremgår 
af landboforeningens årsregnskab. 
 
Samtidig har landboforeningen tegnet medlemskab af den nye forening bag landbrugsmessen, og 
Christian Thomsen er valgt som kontakt mellem landboforeningen og den nye forening. 
 
Jeg skal herfra ønske Gl. Estrup Landbrugsmesse og Dyrskue alt held og lykke med den kommende 
messe, der afvikles den 28 og 29. maj. 
 
Åbent Landbrug  
Trods Corona er der blevet arbejdet i kulissen i udvalget for Åbent Landbrug, hvor nye ideer og 
arrangementer har set dagens lys. 
 
Der er fuld gang i konceptet ”Følg årets gang i dit lokale landbrug”, hvor skoleelever kommer på 
bedriftsbesøg hos forskellige typer af landmænd året rundt. En stor tak til Mads Jürgensen, hvor 
Auning Skole havde matematiktime og målte Nordmannsgran med målestok. Stor tak til Ib Damgaard 
Andersen, som havde besøg af en busfuld af 0. klasseelever fra Haarup Skole og senere besøg af 
lærerstuderende fra VIA University College i Aarhus, som fik viden om et konventionelt 
kvæglandbrug. Stor tak til Birthe Koch for at være med på læringsmesse i Norddjurs og være med til 
at fortælle om samarbejdspotentialer, landmanden som udendørs læringslokale og fortælling om 
landbruget. 
 
DjurslandGården blev nomineret til Landbrugets Samfundspris 2021 for deres fantastiske indsats. 
DjurslandGården, hvor fem af vores kollegaer hvert år åbner dørene for besøgende, blev i 2021 ikke 
påvirket af restriktioner og forsamlingsforbud. Det betød, at vores fem værtsgårde endnu engang slog 
besøgsrekord på 450 besøgende. En kæmpestor tak til Ellely, Mosegården, Mejltangegård, Pilegaard 
og Enegård. Hvis en af jer skulle have lyst til at prøve at være en del af Djursland-Gården, så kontakt 
gerne en af disse gårde, for at høre mere om det. 
 
Åbent Landbrug blev i september et kæmpe tilløbsstykke med 2.813 interesserede og tusind tak til 
værterne Mogens og Annette Hjort Jensen fra Bakkegården nær Grenaa, Peter Koustrup, 
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Varbjerggaard i Balle og Ib og Lisbeth Damgaard Andersen på HedenJersey i Lindå. Derudover skal 
også lyde en stor tak til alle medhjælperne. 
 

Det årlige Høstmarked i Grenaa, som vi planlægger i samarbejde med Grenaa Handelsstandsforening 
og LandboUngdom, blev endnu engang en stor succes. Tak til Birthe og Peter Koch, Jens Erik 
Nielsen, Mogens Hjort Jensen og Rasmus Brøgger. 
 
Tak for godt samarbejde med Det Grønne Museum med projekter som Food Week på Salling Rooftop 
og Julestand på Store Torv. Her kunne forbrugerne få en snak med en landmand og smage på lokale 
fødevarer. Tusind tak til Poul Viggo fra Schmidts Jordbær I/S, Arne Tyssøy fra Mariendal Mosteri, 
landmand Anders Moltesen, landmand Thomas Olesen, Stenalt Gods samt Lars Benko fra 
Morgendagens Grøntsager. 

Ligeledes skal der lyde en stor tak for opbakningen til konceptet ”Nyd en vandretur i Mols Bjerge og 
hør om dit lokale landbrug og smag på lokale fødevarer” -Stor tak til Christian Thomsen, Jørgen Ivar 
Mikkelsen og Jens Erik Nielsen. 
 
Jeg vil igen i år 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, når der er brug for flere hænder, så skriv dig meget gerne på listen ved 
udgangen. 
 
Afslutning 
Jeg vil gerne slutte min beretning af med endnu en tak for det gode fremmøde i aften. Jeg ved at de 
folkevalgte og ansatte i landboforeningen vil gøre deres bedste for at fastholde en god og stærk 
forening, til jeres bedste interesse. 
 
Og ikke mindst en tak til Rikke og Hans-Henrik, der som sædvanligt har været en uvurderlig hjælp 
for mig. 
 
Tak for ordet 
 
 
 
Hans Gæmelke 


