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Lone Andersens beretning, Familielandbrugets årsmøde 2015 
 
 
Da jeg stod her for et år siden, sagde jeg at ”Fremtiden tilhører den, som 
forbereder sig på den”.  
 
Det sidste år har desværre vist os, at det er en sandhed med modifikationer.  
 
Igennem en årrække har vi i dansk landbrug – under overskriften Vækst i 
balance – forberedt os på, at vi skal være med til at brødføde en stigende 
global middelklasse. 
 
Særligt mælkebønderne har forberedt sig på fremtiden og ophævelsen af 
mælkekvoterne. Mange havde gjort fornuftige tiltag for at øge produktionen 
og der var gode tider i udsigt.  
 
Men så skete der noget ingen kunne have forudset.  
 
Markedet blev ramt af en international krise.  
 
Rusland lagde ud med en embargo og fulgt op af et importforbud.  
Og samtidig satte Kina hælene i over for deres import af mælk.  
 
Det har ramt hårdt og kostet dyrt for næsten alle produktionsgrene.  
Specielt hvis man driver et større specialiseret brug, med en stor gæld der 
skal forrentes.  
 
Det seneste år har derfor vist os, at det ikke er så lige til, at forberede sig på 
fremtiden.  
 
Man kan prøve efter bedste evne med hjælp fra rådgivere og egen 
mavefornemmelse. Men i en stadig mere globaliseret verden er markedet en 
svær partner at danse med.  
 
I den forbindelse er det nødvendigt at man husker på ordsproget: 
 
Hvis man kun bruger sin hammer, så vil alle problemer ligne søm 
 
Eller sagt på en anden måde:  
 
Hvis man altid griber til hammeren i sin værktøjskasse og aldrig bruger sav 
eller skruetrækker. - Så får man svært ved at bygge et hus, der kan rumme 
løsninger på de store udfordringer vi står overfor lige nu! 
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Hvad vil jeg så sige med al den snak om hammer og søm?  
 
Jeg vil sige, at den krise vi ser lige nu, viser os, hvor nødvendigt det er, at vi 
tager hele værktøjskassen i brug, når vi skal finde løsninger og udvikle 
fremtidens landbrug. 
  
Alle de forskellige typer landbrug vi har i Danmark: deltidslandbrug, 
familielandbrug og de store specialiserede brug. De repræsenterer hvert sit 
værktøj.  
 
Hvis vi skal sikre dansk landbrugs fremtid skal vi have hele kassen i brug. 
Og det skal vi! 
 
Deltid-, små- og mellemstore brug er vigtige værktøjer, som skal tages meget 
mere aktivt i brug når krisen kradser.  - Statistikken viser nemlig, at mange af 
os er sluppet økonomisk helskindet gennem krisen.  
 
Det er der flere grunde til:  
 
En af grundene er omstillingsparathed.  
Store specialiserede bedrifter har sværere ved at ændre kurs, på grund af 
store lån og tunge investeringer. 
 
Mange mindre brug har været forsigtige med investeringerne og i stedet 
spredt sig over flere driftsgrene.  
 
Nogen af interesse. Nogen fordi at de ikke ville lægge alle deres æg i samme 
kurv. Uanset grunden har det betydet, at man nemmere kunne tjene ind på 
gyngerne, hvad man har tabt på karrusellen.  
 
De store landbrug har til gengæld en større betydning for beskæftigelsen på 
landets mejerier og slagterier. Og deres produktion udgør en væsentlig del af 
eksporten.  
 
Det gør også dem til et vigtigt værktøj i landbrugets samlede værktøjskasse. 
Men desværre også et værktøj, der er særligt sårbare lige nu.  
 
 
 
 
Et sidste men utroligt vigtigt, værktøj vi ikke må glemme er vores 
organisering. 
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- Ved at være en del af en stor brancheorganisation som Landbrug og 

Fødevarer, får vi maksimal indflydelse. Hvis vi spiller vores kort rigtigt! 
 

- Men vi har også selv som sektion en vigtig værktøjskasse at trække på. 
 
 
Skal det lykkes os at bygge et hus, der er så stærk, at det kan rumme 
løsninger på de problemer, som vi ser lige nu - så skal alle arbejde sammen.  
 
Alle værktøjer skal i brug.  
 
Og alle skal spille deres rolle til fordel for et samlet stærkt landbrugserhverv.  
 
Hvad har vi så opnået indtil nu? 
 
I Landbrug og fødevarer er familielandbrugssektionen et vigtigt talerør for 
landmænd, som prioriterer balancen mellem bedriften og familien. 
 
Vi kæmper hver eneste dag for at nedbryde de barriere der findes for deltids-,  
små-  og mellemstore landbrug.  
 
Jeg vil derfor indlede min beretning med at fortælle om nogle af de resultater, 
som vi ved fælles indsats har opnået i løbet af det sidste år. 
 
Som de fleste af os ved, trænger vi virkelig til at få gang i generationsskiftet i  
dansk landbrug.  
 
Under tre procent af de danske landmænd er yngre end 35 år, og andelen af 
landmænd over 65 år nærmer sig 25 procent.  
 
Det er en stor udfordring.  
 
Ikke at der er noget galt med, at der er mange aktive landmænd over 65 år. 
Det er kun godt. For vi skal jo slide de gamle op først. 
                                
Men det er virkelig en udfordring, at vi får så få unge ind i erhvervet.  
 
Det er især de unge, der bidrager med ny viden på bedrifterne, booster 
innovationsevnen og sikre en udvikling, som er så afgørende for vores 
erhverv.  
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Et af de værktøjer vi i familielandbruget har arbejdet for skal lette 
generationsskiftet er pantebrevsmodellen. 
 
Helt konkret har vi derfor arbejdet på, at det skal være muligt, at genplacere 
ejendomsavancen i sin egen bedrift via sælgerpantebreve, uden at skatten 
skal betales straks. Det kan gøre det lettere for unge at finansiere 
ejendomshandler.  
 
Et arbejde vi har gjort så godt, at forslaget nu er blevet en del af den pakke 
med tiltag som Landbrug og Fødevarer har foreslået regeringen.  
Og det er i den grad familielandbrugssektionens fortjeneste. 
 
Vi er ikke i mål endnu. Så vi fortsætter det politiske pres. 
 
 
Selvejet er under pres fra flere sider for tiden. 
 
Liberaliseringen af landbrugsloven har medført at Danmarks jord er blevet sat 
til salg.  
 
Det er til fordel for de store investeringsselskaber, men til stor gene for de 
unge der vil få sværere ved at etablere sig. 
 
Loven blev vedtaget i efteråret 2014 og allerede nu ser vi så virkningerne af 
den. 
 
Som vi forudsagde, er der stor interesse for den danske jord som investerings 
objekt. Kinesere har købt adskillige minkfarme.  Og pengestærke folk fra 
vores nabolande og kapitalfonde opkøber sultent af vores landbrugsjord.  
 
Det er rent ud sagt rigtig ærgerligt at det er gået sådan. Men det er desværre 
en konsekvens af at megen lovgivning bliver lavet bagved et skrivebord lang 
væk fra plovfuren og produktionsDanmark. 
 
Her kan vi dog med god samvittighed konstatere, at vi gjorde alt hvad vi 
kunne. Der blev lagt maksimal politisk tryk på fastholdelse af landbrugsloven, 
med god hjælp fra både LU, Bonderøven, Landdistrikternes Fællesråd og 
andre.  
 
Og vi vil fortsat arbejde for at lovens effekter evalueres indenfor de næste par 
år. For når det er national lov, så kan der genindføres begrænsninger for 
udenlandske jordkøb.  
 



Side 5 af 14 
 

 
En andens sag som vi har brugt meget tid og energi på, er at få anerkendt 
naturpleje som en driftsgren. 
 
Det arbejde har nu givet gevinst. Til gavn for landbruget og naturen.   
  
Sammen med en arbejdsgruppe bestående af folk fra NaturErhvervstyrelsen 
og Naturstyrelsen udgav vi i april et katalog over 20 veje, som kan gøre det 
mere attraktivt at lave naturpleje.  
 
Man har fra styrelsernes side endelig erkendt, at lodsejerne er utroligt vigtige. 
Hvis man vil have ordentlig naturpleje, så skal det være attraktivt for 
lodsejerne. Det skal være nemt at administrere. Og dyrene skal trives.  
 
Mange af de væsentlige forslag blev udrullet i forbindelse med årets 
ansøgning om landbrugsstøtte og landdistriktsstøtte.- Så man allerede nu får 
højere tilskud til afgræsning af arealer, mere fleksibilitet i reglerne, og 
lempede sanktioner i forbindelse med overtrædelse af reglerne.  
 
Der er altså sket rigtig meget på dette område og det har heldigvis også vist 
sig i form af en stor stigning i interessen for at pleje naturarealer.  
 
Knapt 3.000 landmænd søgte om tilskud til at pleje græs- og naturarealer 
efter en ordning, der løber over fem år.  
 
Det er et rekordhøjt tal, og det betyder, at der er søgt for 60 mio. kr. mere, 
end der er til rådighed i puljen på 250 mio. kr. 
 
Alle der søgte om gentegninger i Natura 2000 områderne, udenfor den 
særlige udpegning, fik dog afslag. Ligesom der blev givet afslag til alle der 
søgte om tilskud til naturpleje i vådområdeprojekter. 
 
Jeg mener derfor godt, at vi kan konkludere - at selv om der er sket meget, så 
er der slet ikke afsat midler nok til området. Det er rigtigt beklageligt, og vi kan 
kun appellere til, at tilskudsmulighederne forbedres. 
 

Men der er også brug for mere kontinuitet i tilskudsordningerne.  
Man har fra starten indgået en 20-årig aftale med landmændene om 
vådområderne.  
Græsningstilskuddet var en del af lokkemaden, da man skulle vælge.  
Og alternativet var, at staten opkøbte jorden. 
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Nu kan man så opleve at ens tilskud pludselig falder væk, mens naboen 
beholder sit.  De satte nemlig en grænse for markernes størrelse på mindst 
12ha.  
 
Det er fuldstændig urimeligt! 
 
-  For hvis man skal investere både tid og energi i naturpleje er det kun 
rimeligt at man kender præmisserne en årrække frem. Det kan ikke være 
rigtigt at man skal agere under skiftende forudsætninger fra år til år.  
 
Derfor er vi også gået sammen i Landbrug & Fødevarer for at rejse sagen 
over for fødevare-og miljøminister Eva Kjer Hansen (V).  
 
Den store interesse for omlægning til økologi vidner om at natur og landbrug 
godt kan forenes. 
 
De omlægningstjek som i år blev sat i værk af DLBR og SEGES, viste sig at 
være utrolig populære. Og så efterspurgte at man flere steder måtte oprette 
ventelister. 
 
Omlægningstjekkene blev lavet for at konventionelle landmænd, kan få deres 
bedrift gået efter i sømmene for at se om økologisk produktion kan være en 
farbar udviklingsvej for dem. Og det skulle vise sig at være et værktøj, som 
især vores medlemmer har taget godt imod. 
 
Det kommer dog ikke bag på os at der blandt omlæggerne er mange mindre 
bedrifter. For en lille bedrift kan en omlægning til økologi nemlig give en 
hverdag, der er mindre tung rent administrativt. Og hvem vil ikke gerne have 
mindre administration? 
 
Ordningen viste sig også senere at være en succes, da mellem 50 -70 pct. af 
de, der fik tjekkene, begyndte en omlægningsproces til økologi.  
 
Det ser ud til, at der nu endelig er sat skub i, at det økologiske areal øges. 
Der er nemlig søgt om omlægningstilskud til dobbelt så mange hektar 
landbrugsjord som normalt.  
 

 
 
 
Det forgange år har altså på mange måder været en succes for 
familielandbruget. Man må i den grad sige at vi har fået sat vores fingeraftryk 
på megen af den politik, som er blevet lavet. 
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Det viser at vores arbejde er afgørende, og at der bliver lyttet til os, selv om vi 
måske ikke har den største hammer i værktøjskassen. 
 
Vi kan derfor give hinanden et velfortjent klap på skulderen og vide, at det 
giver pote når vi tager arbejdstøjet på. Men selv om vi er kommet langt, er der 
stadig mange vigtige kampe vi skal tage. 
 
Derfor vil jeg nu gå videre til at fortælle jer om de sager vi vil arbejde med i 
den kommende tid.  
 
Først ved hjælp af de værktøjer vi har til rådighed ved at være en del af 
Landbrug og Fødevarer. Og derefter hvilke værktøjer vi skal have i spil i 
forhold til vores egen sektion.  
 
 
Som jeg sagde i min indledning er vores sektion en vigtig del af 
værktøjskassen i Landbrug og Fødevarer.  
 
Vi bidrager hver eneste dag til væksten, beskæftigelsen og livet i 
landdistrikterne. Det har givet os stor good will hos befolkningen. - Småt er 
blevet det nye sort og mange danskere ønsker at støtte op om de mindre 
landbrug.  
 
Vi har derfor en stor berettigelse i erhvervet, og på Axelborg. 
 
Den good will vi nyder hos danskerne er til stor gavn i hele landbrugets fælles 
kamp for bedre rammevilkår.  
 
Det ser vi blandt andet i den politiske proces som foregår omkring 16-
punktsplanen.  
Venstre fremlagde sammen med DF og de Konservative en landbrugspakke 
inden valget som de tre partier nu arbejder på at få vedtaget. Men regeringen 
må gå ydmygt til værks. Lars Løkke og hans ministre skal kunne tælle til 90 
for at få pakken igennem og Venstres 34 mandater tæller ikke alverden i det 
regnestykke.  
 
I den forbindelse er vi et vigtigt kort at have på hånden.  
 
Hvis Socialdemokraterne og SF kan vise at pakken gavner små og 
mellemstore brug – og altså gavner både væksten i landdistrikterne og 
biodiversiteten -  så vil regeringen nemmere kunne indgå en langtidsholdbar 
aftale til fordel for hele landbruget  
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Selv om vi i nogens øjne er små - har vi en stor stemme som kan give os 
indflydelse. Og det er vigtigt, for vi kan fortsætte arbejdet med at få lettet de 
mange benspænd for erhvervet - og ikke mindst for de små landbrug, hvor 
forhindringerne nærmest er sat i system. 
 
 
En stor del af vores arbejde i det kommende år bliver derfor at sætte fokus på 
de skæve betingelser mellem store og små bedrifter.  

 
Et eksempel på denne skævhed træder meget tydeligt frem i frem i 
fordelingen af landdistriktsmidlerne. Moduleringen sørger for at vi alle 
indbetaler samme procent del til fælleskassen. Men det er ikke lige nemt for 
alle at få del i midlerne.  
 
Vi, der har de mindste bedrifter, har langt sværere ved at søge midlerne hjem 
gennem forskellige puljer.  
 
Det gælder naturpleje som jeg nævnte før og det gælder den nye ellers 
velkomne investeringsstøtte til kvæg.   
 
Med en opdeling i projekter mellem renovering og til- eller nybygninger, som 
hver især skal være over 300.000 kr. Har NaturErhvervstyrelsen gjort det 
særligt svært for de mindre landbrug. Det skal selvfølgelig laves om, så man 
ser det som det, det er: nemlig et samlet projekt, som tilsammen er over de 
300.000 kr. 
 
Generelt skal puljerne ses efter i sømmene, så flest mulige landmænd kan 
søge! 
 

 
Det er blevet rigtig svært at være lille. Og man skal være utrolig dygtig for at 
kunne hamle op med de stores fordele. 
 
En mulighed for at rette op på uligheden kunne være at indføre en 
omfordelingspræmie. Det bruger man med succes i andre EU-lande som 
Tyskland og Frankrig. 
 
Vores forslag går ud på, at man omfordeler 5 % for alle hektar og tildeler det 
til de første 60 hektar.  
 
I det kommende år vil vi derfor presse på for at få omfordeling i brug som et 
værktøj til at skabe mere balance mellem de store og de små landbrug. 
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Det sagde jeg faktisk også sidste år, og hvorfor er der så ikke sket noget?  
Ja fordi det har været helt umuligt i det politiske klima det forgange år.  
MEN hvis 16 punktplanen gennemføres og priserne retter sig igen, så må 
tiden være inde til at skævvridningen imellem de største og mindste landbrug 
rettes lidt op, og det kan omfordelingsmodellen være med til.  
 
I den kommende tid vil vi derfor presse på for at få omfordelingen i brug. 
Og målet er at inden 1. august 2016 bliver det politisk besluttet at 5% af 
enkeltbetalingen skal omfordeles. 
 
 
Kampen for balance skal dog ikke kun kæmpes fra Axelborg.  
 
Vi skal også selv deltage aktivt ved at forsøge at ændre forholdene internt i 
vores andelsselskaber. Det er vigtigt, at vi får stemt de folk ind, som deler 
vores holdning.  
 
Jeg er af den opfattelse, at såvel små som mellemstore og store producenter 
er afhængige af hinanden i et andelsselskab. Det gælder både når det drejer 
sig om vores fælles image og om afhentnings- og leveringspligt. Der kan vi 
drage gensidig fordel af hinanden og det er meget positivt. 
 
Knap så positivt er det at forskellen i afregningen er ved at være så stor som 
den er.  
 
Jeg ved godt, at der er forskel på, hvad man kan tilbyde en stor og en lille 
leverandør. Og det skal der til dels også være. Men det skal være en rimelig 
forskel. Og det er det ikke, som det ser ud lige nu. 
 
Det skal der derfor arbejdes for! 
 
Vi ser desværre, at mange af dem der går konkurs i dag, er de store brug.  
Derefter bliver de ofte solgt til store kapitalfonde, som er de eneste der har 
råd til at købe de store bedrifter.  
 
Hér mener vi, at det kunne være en ide, at man I stedet opdeler dem i mindre 
brug, så de unge kan få fod under eget bord. Eller sælges i mindre stykker til 
velkonsoliderede nabogårde.   
 
Et lille landbrug kan være en rigtig god forretning, og der er mange små 
bedrifter, som er vokset organisk og investerer i takt med, at de tjener 
pengene. 
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Men for at det kan lade sig gøre skal vi have gang i en holdningsændring!  
Og den skal allerede ske på landbrugsskolen, hvor mange tror de skal ud og 
være direktør med fem ansatte. Landbrugsskolelærerne skal blive bedre til at 
vise de unge, at der er andre muligheder, end at investere i et landbrug til 50-
100mio.kr. 
 
Vi befinder os i en ny økonomisk normal, og derfor er det vigtigt, at skolerne 
præsenterer de unge for hele palletten af ejerformer; selskaber, selveje, 
sharemilkning, deltidslandbrug osv. 
 
Det er også nødvendigt med en holdningsændring hos banker, 
kreditforeninger, vores rådgivere og hos os selv i organisationen.  
 
Det er ok og ofte sund fornuft at starte som deltidsbonde eller med en mindre 
bedrift. Det er vinderne af vores initiativpris, som uddeles senere i dag, et 
godt eksempel på.  
 
 
En anden ting vi arbejder hårdt på at få ændret i Landbrug og Fødevare regi, 
er loven om hold af kvæg og den planlagte udfasning af bindestalde i 2022. 
 
Opgørelser fra SEGES har vist at køernes sundhed er mindst lige så god i 
bindestalde som i løsdriftsstalde. Dødeligheden er lavere. Man har færre 
klovproblemer og lavere omkostninger til dyrelæger. Og hele 90 procent af 
køerne kommer på græs. 
 
Derfor er det også tåbeligt at fastholde et forbud som tvinger 600 af landets 
mest velkonsoliderede mælkeproducenter til at lukke eller investere voldsomt. 
 
Vi vil derfor i det kommende år sætte ind for at ændre en tåbelig lov som 
hverken er til gavn for dyrene, erhvervet eller statskassen.  
 
 
 
Et sidste redskab i værktøjskassen som vi skal have mere i spil fremover er 
vigtigheden af balancen mellem arbejde og fritid.  
 
Her har vi heldigvis familieudvalget, der gør et rigtig godt stykke arbejde. 
 
For mennesket skal tilbage i højsædet på vore landbrugsbedrifter. Vi skal 
væk fra det ensidige fokus på profitoptimering uden omtanke for manden og 
familien på gården.  
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Med mennesket i højsædet mener jeg, at landmandens evner og handlekraft 
atter skal være det helt centrale på vore landbrugsbedrifter. Det er netop 
overskuddet til at tage kvalificerede beslutninger på vegne af landbruget og 
familien, som er altafgørende for om bedriften er rentabelt, en succes eller 
nødlidende.  
 
Derfor håber jeg finansverdenen, vores konsulenter og vi som landmænd 
formår at få mennesket i højsæde på vore bedrifter. For landbruget som 
arbejdsplads og levebrød skal fortsat være en attraktiv og vigtig del af 
velfærdsDanmark. 
 
 
 
Selv om mange af vores mærkesager føres ud i livet fra Axelborg, er det 
arbejde vi laver hver dag ude i foreningsbestyrelserne også utrolig vigtige 
værktøjer i vores politiske arbejde.  
 
Solide forandringer bliver ikke skabt fra oven. De skal spire nedefra. Og de 
skal gro ud af et solidt grundlag.  
 
Det grundlag er I med til at levere og derfor er jeres stemme vigtig. Jeres 
arbejde i udvalg og sektioner er en uundværlig del af familielandbrugets 
værktøjskasse.  
 
Vi har som sektion rigtig meget at byde på og vi bidrager med vigtige input fra 
det daglige liv i landbruget. Det er her man hører eksempler fra virkeligheden 
og får jeres bud på, hvordan tingene kan gøres bedre. 
 
Hvis vi skal have maksimal indflydelse – og det skal vi selvfølgelig – så skal vi 
have mest mulig politik fra plovfuren. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter alle 
muligheder for at gøre vores stemme gældende, hvad enten det er med et 
sæde i et udvalg, et indlæg i regionalavisen eller på facebook.  
 
Selv om det nogle gange kan føles sådan. Så er der ikke lang vej fra 
staldbroen til politisk indflydelse via de regionale foreninger, hvor det flere 
steder er nemt at stille op og blive valgt til bestyrelse eller udvalg. 
 
Vores stemme bliver hørt både på Axelborg og hos SEGES. Og derfra er der 
ikke langt til beslutningstagerne på Christiansborg. 
 
Ja, der er stor brug for vores forening, Familielandbruget, og for gode folk, 
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der kæmper vores sag. Det har altid været, og er stadig, svært at være den 
lille i landbruget.  
 
Men med fælles hjælp og opbakning tror jeg, vi kan komme endnu mere på 
den politiske dagsorden og være mere synlige end hidtil.  
 
Det er dog ikke kun jer der skal blive endnu bedre til at bruge jeres stemme.  
 
Vi i formandskabet skal også blive bedre til at komme ud og høre, hvad I har 
at sige og være med til at sætte gang i debatten. 
 
Derfor arbejder vi på at komme rundt til de regionale bestyrelser, til en form 
for udviklingsmøder. Vi vil meget gerne høre, hvad I har at byde ind med af 
politiske forslag. Og vi skal tale om, hvordan vi sammen kan få jeres input sat 
endnu mere i spil.    
 
Her er de sociale medier også en god mulighed. 
 
 
Det er ikke kun vores interne samarbejde vi skal arbejde på at styrke.  
 
Vi skal så vidt muligt også forsøge at udvide vores samarbejde med andre 
foreninger og organisationer. Altså danne alliancer 
 
Her er LU et rigtig godt sted at starte. De unge er super gode partnere på 
større projekter og de bidrager altid med en fantastisk gejst. 
 
Det oplevede vi selv i Familielandbruget VEST-Jylland da vi i juni måned 
arrangerede vælgermøde i samarbejde med LandboUngdom MidtVest.  
 
Her lagde en af de få unge nyetablerede landmænd i Midt- og Vestjylland, 
Carsten Lindberg, hus til. Vælgermødet blev en stor succes med regionale 
politikere fra alle partier i folketinget og et fint opbud af deltagere mødte op. 
 
Flere af vores regionsforeninger er ved at udbygge samarbejdet med LU. Det 
er rigtig godt! 
 
Fortsæt med det, for de er fremtiden og garanten for at føre 
landbrugserhvervet videre. 
 
 
(Afslutning) 
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I dansk landbrug står vi ganske rigtig over for nogle store udfordringer. Derfor 
er det også vigtigt, at vi får brugt alle de forskellige værktøjer vi har i kassen.  
 
Som jeg sagde indledningsvis må vi hverken blive énøjede eller begynde at 
gå med skyklapper, fordi hvis man kun bruger sin hammer, så vil alle 
problemer ligne søm.  
 
Den værktøjskasse jeg i dag har beskrevet for jer viser, at vi kan bygge 
mange flere konstruktioner og lave meget mere politik til gavn for vore 
medlemmer. 
 
Det er rigtig, at en gruppe landmænd slås med stor gæld og har svært ved at 
holde fodfæstet som selvstændige. Men det er vigtigt at slå fast, at den 
største gruppe af landmænd tjener penge på deres produktion. Også selv om 
de lige nu er presset af globale udfordringer. 
Dem skal vi også arbejde for. 
 
Ønsker man at se et landbrug, der vokser og udvikler sig, på trods af svære 
økonomiske vilkår, så er det nødvendigt, at man fra politisk side leverer de 
nødvendige rammer.  
 
Små selvejede virksomheder, som landbruget traditionelt har bestået af, er 
ikke just begunstigede af optimale udviklingsbetingelser. Derfor arbejder vi for 
at udbrede budskabet om at småt er godt. Der er andre veje til at drive 
landbrug end på store bedrifter. Og i en krisetid kan det være en stor fordel, 
at være lille.  
 
I Familielandbruget har vi mange vigtige værktøjer, der er med til at sikre, at 
det samlede danske landbrugserhverv kan bygge mange forskellige politiske 
konstruktioner.  
 
Det er der brug for nu. Vi kan ikke nøjes med at hamre og banke. For så vil 
det ikke lykkes os, at bygge et fundament, der er så stærk, at det kan bære 
løsningerne på de alvorlige udfordringer vi ser i dag. 
 
Alle skal arbejde sammen. 
Alle værktøjer skal i brug.  
Alle familielandbrugets regioner skal i spil.  
Og alle skal spille deres rolle til fordel for et samlet stærkt landbrugserhverv. 
 
Tak for ordet.  
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