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Formandens beretning for Familielandbrugssektionen 2016  

(Det talte ord gælder) 

 

Kære alle sammen. 

 

Jeg er glad for at se jer her i dag. 

 

Sidste år i min beretning talte jeg om, hvordan det kan være svært at forudsige, hvad 

fremtiden bringer.  

 

Og man må sige, at det år vi nu ser tilbage på har budt på mange overraskelser og taget 

drejninger som ingen havde forudset!  

 

Den første overraskelse kom i forbindelse med regeringens lancering af Fødevare- og 

Landbrugspakken, som blev meldt ud i slutningen af december sidste år.  

 

Her var hele højrefløjen i fællesskab enige om at stemme pakken igennem. - Lige indtil 

nogen besluttede sig for at køre enegang som Danmarks nye grønne højrefløjsparti.  

 

Det gav muligvis de konservative nogle ekstra stemmer i hovedstadsområdet.  

Men det blev også grobund for en voldsomt overophedet debat, der ikke bare kostede en 

minister – men samtidig gav hele vores erhverv uforskyldte ridser i lakken. 

 

Senere oplevede vi et splittet Storbritannien, som til vores overraskelse, stemte sig ud af et af 

de vigtigste fællesskaber i hele verdenshistorien; EU. 

 

Det var et nej til alt det i EU, der ikke kun gavner egne interesser. Og det var et nej til en 

vigtig forpligtelse over for fællesskabet.  

 

Et fællesskab, der har været rammen om den længste fredsperiode i Europa, i over 200 år.  

Og et fællesskab, der med udgangspunkt i den frie handel mellem medlemmerne samtidig 

har gjort EU til verdens største handelspartner. 
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 Desværre tror jeg at Brexit, og balladen omkring landbrugspakken, er et symptom på et 

større problem:  

 

At vi lever i en tid, hvor tiltroen til vores demokrati og organisationer er udfordret af, at solide 

løsninger tager tid, og stiller store krav til samarbejdet.  

 

Det kan virke harmløst, at nogle få er trætte af det - til tider tunge og langtrukne arbejde -  

som det er at finde til enighed i en stor gruppe. 

Og at de i stedet vælger at melde sig ud af fællesskabet. 

 

Men det er vores antal, vores sammenhold og vores evne til at indgå kompromisser der gør 

os stærke.  

 

Ikke at vi råber højt og truer med at gå enegang.  

 

Jeg ved godt, at det er en lavtflyvende erfaring, men den er stadig rigtig: Sammen er vi 

stærke. Og styrken kommer ikke af at være ens  -  men af at kunne noget forskelligt.  

 

Kun sådan kan vi meget mere sammen, end vi kan hver for sig. 

 

Det betyder ikke, at jeg mener at man blot skal blive på ruten, hvis det viser sig at man er på 

vej ind i en blindgyde.  

 

Så skal vi selvfølgelig gå andre veje.  – Men vi skal ikke gå hver vores vej.  

 

Så skal vi løfte i flok og finde en ny vej sammen.  

 

Det skal vi hvad enten det er I EU, i regeringen, i vores erhverv eller i 

familielandbrugssektionen. 
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Når vi skal finde nye fælles veje er det vigtig, at der er nogen til at holde sammen på 

gruppen.  

 

Nogen der minder de store om, at de ikke bare skal tromle frem, men have de mindre og helt 

små med.  

 

Og nogen der minder om, at der er en synergi i mangfoldigheden, når vi puljer vores ideer.  

 

 

Denne nogen vil jeg mene er os i Familielandbrugssektionen. 

 

For selv om vi ikke repræsenterer de store - og fleste, spiller vi en vigtig rolle i Landbrug & 

Fødevarer.  

 

Vores sektion arbejder for, at det skal være muligt at etablere sig med en mindre bedrift og 

udvikle sig. 

Kun på den måde kan selvejet og mangfoldigheden bevares -  så landbruget ikke udvikler sig 

til et ensidigt industrilandbrug.  

 

Vi arbejder derfor - hver eneste dag - for at nedbryde de barrierer, der findes for deltids-,  

små-  og mellemstore landbrug.  

 

Og vi arbejder for at alle landmænd (- og kvinder…) har mulighed for at prioritere balancen 

mellem bedriften og familien.  

 

Derfor er vores vigtigste mål også at sikre det gode liv på landet med fokus på helheden.  

 

For uanset hvilken type landbrug man har – deltid, småt eller mellemstort, så er livskvalitet og 

sort bundlinje det vigtigste i tilværelsen.  

 

Man skal ikke nødvendigvis altid elske sin hverdag, men man skal holde af den i både gode 

og dårlige tider. - For hverdagene, er der flest af.  
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Når man er en del af et større fællesskab er man nødt til at indgå kompromisser og finde 

fælles løsninger, når der er udfordringer .  

 

Sådan er det også for os, som er en del af fællesskabet i Landbrug & Fødevarer. 

 

Er vi utilfredse med noget, må vi prøve at komme med et forslag til en løsning, og få flere til 

at trække i vores retning. 

 

Det betyder at vi må være indstillet på, at det kræver hårdt og vedholdene arbejde at få de 

små og mindre brugs synspunkter igennem. Og at vi ikke hver gang, kan få de andre med på 

ideen om at ændre kurs.  

 

Sådan gik det da vores forslag omkring omfordelingsstøtten blev stemt ned i 

Primærbestyrelsen i foråret. 

 

Forslaget var, at fem procent af landbrugsstøtten skulle omfordeles til de første 60 ha. på alle 

ejendomme.  

 

Det foreslog vi, fordi at det er uforholdsvis dyrt at være mindre landmand eller 

deltidslandmand.  

 

Vi får mindre for vore varer og skal give mere når vi køber, fordi vi køber mindre portioner. 

Samtidig med at der er mange engangsomkostninger, som fylder forholdsvis meget på 

mindre bedrifter. 

 

Derudover er det ikke de mindre landmænd, der får ret mange af puljepengene i 

landdistriktspolitikken, fordi puljerne fordeles efter største effekt.  

Og fordi minimumsinvesteringen oftest er oppe på over 300.000 kr.   

 

En omfordeling vil derfor ikke bare hjælpe førstegangskøbere, der vil starte i det små. Det vil 

også være med til at fastholde og tiltrække deltidslandmænd og iværksættere til 

landdistrikterne.  
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De andre ville desværre ikke vores vej.  

 

Men vi holder fast i at omfordeling er en mulighed vi bør benytte os af på et tidspunkt.   

 

For det er den rigtige politik!! 

 

Efter nejet i P- bestyrelsen fik vi ændret lidt på kursen ved at få lovning på, at der generelt 

skal arbejdes mere med bagatelgrænser for de mindre landbrug.  

 

Det er en meget vigtig sejr for os! Og en sag, jeg vil følge tæt for at sikre, at løftet bliver 

indfriet. 

 

For hvis der er noget, der er en hindring for os små og mindre landbrug så er det de mange 

tåbelige regler, som er udformet i et ministerie langt væk fra plovfuren.  

 

Så sent som i sommers oplevede jeg selv hvordan reglerne i transportforordningen medførte 

unødigt bøvl da vi skulle til Landsskuet. 

 

Vi skulle kun have 2 køer med, så det var ret naturligt at vi selv kørte dem til Herning, da vi 

har en trailer til det og trailerkort og det hele.  

 

Men vi blev advaret om at reglerne er blevet så rigide, at det kunne blive en rigtig dyr 

fornøjelse.  

 

Flere landmænd har fået bøder på mange tusinde kroner pga. de firkantede regler for 

transporten. Og vi turde derfor ikke køre selv, men lejede en vognmand til det.  

 

Men det er da grotesk, at nogle embedsmænd har udformet regler, der næsten gør en 

kriminel ved at køre med sine egne dyr.  

Det er endnu en meningsløs regel, der er med til at kvæle gejsten hos ihærdige landmænd! 
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Vi presser derfor på for, at få gjort reglerne enklere, så vi kan sikre en mere klar praksis for 

hvornår man må transportere sine egne dyr uden at det er strafbart! 

 

Et andet sted vi har sikret et mandat fra Primærbestyrelsen, er at der arbejdes for en 

forenklet ordning for grundbetaling, til gavn for de mindre landbrug.  

 

Det er nu en del af Landbrug & Fødevarers ønsker til reglerne for EU’s fremtidige 

landbrugspolitik efter 2020. 

 

Denne ordning eksisterer allerede i dag, men kan kun gives til landbrug, der modtager 

mindre end 9.300 kr. i landbrugsstøtte, og er derfor ikke attraktiv i en dansk sammenhæng.  

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor arbejde for, at minimumsgrænsen bliver hævet, og at de 

generelle betingelser i ordningen bliver forbedret, så den bliver mere attraktiv at anvende i 

Danmark. 

 

Samtidig arbejder man i Landbrug & Fødevarer fortsat på at komme af med reglen om at 

etablere 2 og 3 afgrøder i forbindelse med forenklingen af EU’s landbrugspolitik. 

 

Inden jeg går videre til at tale om vores egen sektion, vil jeg gerne sige lidt om de nye ting, 

der er sket i Landbrug og Fødevarer det sidste år. 

 

Som vi alle ved, har den negative debat og politiske konflikt om Fødevare- og 

Landbrugspakken givet vores image nogle alvorlige ridser i lakken!  

 

Og vi står nu overfor en stor opgave med at få genoprettet danskernes tillid til landbruget.  

 

Hvis vi ikke gør det, så risikerer vi at det skrækscenarie - som vi lige har set med æggene fra 

burhøns - spreder sig til andre dele af landbruget.  

 

Derfor synes jeg også, at det er det helt rigtige at Landbrug & Fødevarer nu har lanceret den 

store omdømmekampagne under navnet: Noget at leve af - Noget at leve for.  
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Det gjorde man fordi vi I landbruget ofte er bedre til at tale om tal og økonomi, end vi er til at 

fortælle alle de gode dagligdagshistorier.  

 

Det skal vi alle sammen blive bedre til.  

 

Og jeg håber at I vil gøre jeres del til, at vi får spredt de gode historier om vores erhverv.  

 

Og det er I jo i fuld gang med, når I finder spændende nominerede til Familielandbrugets 

Initiativpris og ved Åben Landbrug forleden søndag, hvor mange af jer også gjorde et stort 

stykke arbejde.  

 

Det er den bedste reklame vi kan få og det fortjener I alle en stor tak for. 

 

En anden ændring, er det nye setup for deltidslandmændene, som trådte i kraft sidste år.  

 

Til det vil jeg gerne sige - så stærkt jeg overhovedet kan! - at jeg ser frem til et styrket 

samspil med vores deltidslandmænd.  

 

Jeg er sikker på at den mere dynamiske model, betyder at vi i fremtiden kan samle vores 

kræfter, så vi står endnu stærkere i det politiske arbejde.  

 

Og vi er allerede i gang. For Familielandbrugets bagatelkatalog, som blev lanceret sidste år, 

er blevet pudset af og suppleret med flere vigtige politiske budskaber, der arbejdes videre 

med -  til gavn for både deltid og de mindre landbrug. 

 

Det er en stor styrke for deltidsområdet, at man nu har mere fokus på deltid ind i alle de 

lokale bestyrelser. Og samtidig giver det en fantastisk mulighed for, at alle valgte 

deltidsrepræsentanter kommer endnu tættere på Axelborg og det politiske maskinrum.   

 

Den sidste ændring jeg vil nævne, er den nye organisering af SEGES. 
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Det er ingen hemmelighed, at man på SEGES længe har ønsket at komme mere i øjenhøjde 

med sine brugere.  

 

Formålet med det nye SEGES er derfor at komme tættere på landmændene og tættere på 

rådgivningsvirksomhederne i DLBR-samarbejdet.  

- Samtidig med at vi sikrer, at ressourcerne på Axelborg og SEGES udnyttes optimalt, så vi 

landmænd får mest muligt ud af vores kontingentkroner.  

 

Den nye model skal også sikre at det stadig er attraktivt for alle størrelser af 

rådgivningscentre, at bruge og arbejde sammen med SEGES. Og at rådgivningen også 

fremover udvikles for alle størrelser af landbrug.  

 

I denne tid hvor alt forandrer sig meget hurtigt, mener jeg derfor også at omorganiseringen af 

SEGES er rettidig omhu.  

 

Det er ikke kun i vores omverden og inden for Landbrug og Fødevarer, at kursen løbende må 

ændres.  

 

I vores egen sektion, og ude i de enkelte foreninger, skal vi også være klar til at finde nye 

veje når vi støder på udfordringer.  

 

Udfordringerne kan komme i mange størrelser, og de er ikke nødvendigvis ens i de 

forskellige regioner eller foreninger. Men selv om de skal løses på forskellige måder, er det 

vigtigt at vi arbejder inden for samme strategiske ramme.  

Derfor var Henrik og jeg, i løbet af sidste vinter rundt i alle regioner til udviklingsmøder.  

 

Her mødtes vi med mange af jer og fik fortalt hvilke udfordringer I kæmper med i jeres lokale 

foreninger. Og ikke mindst hvilke tanker, I har gjort jer for at finde løsninger.  

 

Ved et efterfølgende strategimøde tog vi udgangspunkt i vores fem kærneværdier:   

 Selveje,    

 Mangfoldighed,   

 Regelforenkling, 
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 Rimelige produktionsvilkår og  

 Det gode liv på landet. 

 

Og lavede et mål der hedder;  

    Flere medlemmer, større politisk indflydelse og større synlighed. 

 

 

Vi har derfor fået skabt et solidt grundlag for det strategiske arbejde vi i formandskabet skal i 

gang med i det kommende år. Og det er min klare overbevisning at det samme er tilfældet 

ude i bestyrelserne.  

 

Vi har derudover fået prioriteret familielandbrugets indsatser på landsplan, så både vi i 

formandskabet, og I ude i bestyrelserne, har en effektiv rettesnor for, HVAD vi arbejder for og 

HVORFOR.  

 

Resultatet kan i se på listen bag mig, og jeg er glad for at kunne fortælle at der på flere af 

områderne er sket rigtig meget i løbet af det sidste år. 

 

Jeg vil ikke gennemgå alle indsatserne, men jeg vil kort fortælle om nogle af vore sejre. 

 

(Generationsskiftet) 

Et vigtigt emne for os - og derfor også øverst på vores liste - er Generationsskifte og selvejet.  

 

En af vores store sejre hér, er at vores ide om pantebrevsmodellen virkelig har fået et bredt 

ejerskab! 

 

I Landbrug & Fødevarer regi, udgav vi i maj måned forslagskataloget: "Nye kræfter i dansk 

landbrug", som indeholder løsningsforslag til udfordringerne med generationsskiftet. 

 

Jeg var med i arbejdsgruppen, og kan fortælle at pantebrevsmodellen er en af de løsninger 

som det samlede partnerskab har peget på.  
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Pantebrevsmodellen står nu meget højt på den politiske prioriteringsliste i Landbrug & 

Fødevarer. Og vi kan derfor også håbe på at politikerne tager ideen til sig i efterårets 

skatteforhandlinger. 

 

En anden sag vi har arbejdet på i L&F regi, er arbejdet med at styrke de unges 

finansieringsmuligheder.  

Det var derfor en stor sejer, da Vækstfondens ordning med etableringslån til yngre 

landmænd blev udvidet i september.  

Udvidelsen betyder, at etableringslånet sammen med landmandens egenkapital kan 

finansiere de yderste 15 pct. af handelsprisen mod tidligere 10 pct.  

Samtidig udvides lånerammen med 180 mio. kr. via en garanti fra Den Europæiske 

Investeringsfond.  

Det er et skridt i den helt rigtige retning.  

 

I forhold til generationsskiftet, har vi dog også en fælles opgave i at gøre mere for at få sat 

gang i handlen med de små og mellemstore gårde, der er levedygtige og som har en 

salgsmoden landmand.  

 

 

Et af de initiativer vi har arbejdet med i min regionale forening, er at få matchet købeklare 

unge landmænd med de ældre landmænd, der gerne vil trække sig tilbage. 

 

For 3 år siden arrangerende vi i Familielandbruget VEST-Jylland sammen med 

LandboUngdom og Agroskolen i Hammerum, derfor en aften med farmer-speed-dating.  

Her mødte pensionsmodne Egon, den unge Jens Peter, og de fik sig en god snak om Egons 

planer for gården ved Videbæk.  

I dag har Jens Peter købt gården, og både han og Egon er SÅ glade.  

Egon kan se at hans livsværk bliver drevet videre på en fornuftig måde, og Jens Peter kan få 

hjælp og gode råd hos den tidligere ejere. 
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Det har i høj grad vist sig at være et rigtig godt match, og jeg håber at vi i fremtiden vil se 

mange flere unge, og ældre landmænd danne par.  

Derfor vil jeg også opfordre alle jer til at tage ideen med tilbage til jeres foreninger, så vi kan 

få skabt en masse gode par som kan barsle med gode og veldrevne landbrug.  

 

Inden jeg runder generationsskiftet af, vil jeg også nævne et af de initiativer som blev sat i 

søen I forlængelse af vores strategimøde i februar.  

 

Hér fremsatte de sydlige Familielandbrugsforeninger, med Svend Aage Stenholdt i spidsen, 

en idé om hjælp til førstegangsetablerede mælkeproducenter.  

 

Forslaget blev i første omgang rettet mod Arla. Og det går ud på at give en garanteret 

mindstepris på mælken de tre første år, og lade den unge landmand tilbagebetale det fra 

fjerde år og fremover.  

 

Det er et rigtig godt forslag!  

Og jeg vil opfordre alle jer her i dag, til at få sat emnet på dagsordenen til jeres kredsmøde i 

foråret, og møde op til møderne og bakke op om initiativet.  

 

(Natur & miljø)  

Hvis vi skal vende tilbage til vores prioriterede liste, kan vi glæde os over at noget af det, der 

stod øverst på den politiske dagsorden i 2016, var en Naturpakke. 

 

Det er vigtigt, at den natur der er, bliver plejet på bedste vis, og det gør den ikke som det ser 

ud nu. Over halvdelen af Danmarks naturarealer bliver for eksempel ikke plejet med 

afgræsning. 

Vi skal derfor være glade for, at politikerne er blevet enige om pakken. 

 

En af de ting vi kan glæde os over, er at læplantningsordningen kan fortsætte. Og jeg vil i 

den forbindelse gerne sige tak til Henrik Bertelsen, for det store arbejde han har lagt i at få 

det til at ske.  
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Derudover er der sat midler af til markvildtslav og jordfordeling. 

 

Men jeg vil også pege på de ting i pakken, der kunne være bedre. 

 

Det handler især om det, der ikke står særlig tydeligt.  

 

Eftersyn af ammoniakreguleringen er kun nævnt, men det fremgår ikke tydeligt, hvad man vil 

gøre. Så jeg havde gerne set, at det stod mere klart, hvad der skal ske. 

 

På samme måde står der, at man skal se på landmænds genopdyrkningsret af natur, og at 

det skal være lettere at få overblik over beskyttet natur.  

 

Men hensigtserklæringer er ikke nok. Der skal gøres noget ved tingene og vores arbejde 

stopper derfor ikke her.  

 

Et andet element vi arbejder på inden for naturpleje, er den meget høje administrations-

omkostning på plejegræsordningen.  

 

NaturErhvervstyrelsen overvejer hvordan den kan nedsættes og et forslag er, at afskære 

arealer under 2 hektar fra at søge om tilskud til pleje.  

 

Det er jo helt hen i vejret at man indsætter en minimumsstørrelse for støtteberettigede 

arealer på 2 ha.  

Naturen kender ingen minimumsgrænser og effekten på administrationen vil være 

begrænset.  

 

I stedet arbejder vi på, at grænsen for manglende afgræsning hæves fra 100 til 500 

kvadratmeter, da en højere bagatelgrænse vil kunne minimere både fejl- og 

administrationsomkostninger - Uden at ændre ved naturindsatsen!!! 

 

(Andelsselskaber)  
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På vores liste har vi også prioriteret, at vi vil arbejde for at der skal være en bedre balance 

mellem store og små producenter, hos vores andelsselskaber.  

 

For os små producenter er det rigtig vigtigt at vi har nogle gode og stærke selskaber. Det ser 

vi tydeligt når vi sammenligner os med nabolande, hvor det ser anderledes ud.  

 

Det ser vi for eksempel i Frankrig. Her har man i stedet det store privatejede selskab Lactaly, 

som suverænt styrer mælkeprisen overvejende til egen fordel.  -  En pris, som er så lav at 

landmanden kun lige netop overlever.…  

 

Som mindre producenter skal vi altså værne om vore andelsselskaber.  

Men når det er sagt, så skal andelsselskaberne altså også værne om os!  

 

Vi mindre leverandører er nemlig i den grad med til at fylde slagterier og mejerier op, og vi er 

ganske trofaste i modsætning til vore større kollegaer.  

 

En Danish Crown-slagtesvineleverandør, som leverer under 5000 slagtesvin om året får 16,2 

kr. mindre pr. slagtesvin, end ham der leverer 40.000 om året.  

 

Det betyder 71.000 kr. mindre til ham, der leverer lige under 5000 slagtesvin.   

 

Og 2/3 af leverandørerne i dag, leverer under 5000 slagtesvin. Så de er de fleste.  

 

Er den prisforskel rimelig?  Nej, det mener jeg ikke. 

 

For vi mindre producenter, er en flok stabile leverandører og kunder, som lige så stille får 

ringere og ringere afregning. 

Og det er i den grad med til at gøre det svært at starte op som mindre producent eller 

overhovedet drive en mindre bedrift videre. 

 

 

Kan vi så gøre noget ved det her i dag? Nej, ikke direkte.  
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Men indirekte kan vi sørge for at opfordre vore medlemmer – jer -  til at møde op i jeres 

andelsselskaber og give jeres mening til kende.  

Være med til at stemme de personer ind, som går ind for en mere fair afregningsmodel, der 

ikke konstant gør det dyrere at være en mindre landmand.  

 

 

Men det skal også retfærdigvis siges, at netop Danish Crown har lyttet.  

 

Prisforskellen for den lille og den store leverandør har været noget større. For tillægget er 

blevet mindre og der er blevet lavet en akkumuleret model som er meget lig Arlas model om 

logistik tillæg.  

 

Så vi kan se at det politiske pres fra familielandbruget virker! 

 

 

Når det er sagt, jeg vil dog stadig stærkt opfordre andelsselskaberne til at arbejde for en 

mere fair afregningsmodel. For vi mindre og mellemstore producenter er faktisk med til at 

gøre kagen større til alle leverandører.  

 

For jo færre leverandører og kunder de har i butikken, jo færre ambassadører for erhvervet, 

og jo mindre forretning til helheden! 

 

(Bindestalde)  

Et andet område fra vores prioriterede liste, som der er sket en hel del på i løbet af året er 

”lov om hold af kvæg”. 

 

Her kan vi glæde os over, at Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og flere af 

folketingets partier er enige om at forlænge fristen for en række af kravene i ”lov om hold af 

kvæg”, som ellers trådte i kraft 1. juli 2016.  

 

De fire krav bag mig udsættes til 2021.  
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Og der laves en ny overgangsperiode for bindestalde som går frem til 2027.      - Dog er det 

en betingelse at dyrene kommer på græs. 

 

I den forbindelse vil jeg gerne rose Antoni Stenger, for det store stykke arbejde han har lagt i 

at få denne ændring igennem. 

 

Denne sag har i høj grad vist at man ved at presse hårdt nok på, kan få åbnet op for et 

arbejde som resulterer i endnu flere positive ændringer, for rigtig mange medlemmer i hele 

Landbrug & Fødevarer. 

 

(Landbrugsloven) 

I forhold til landbrugsloven, har vi i foråret nedsat et udvalg som har drøftet, hvilke 

muligheder der findes for eventuelt at stramme loven igen. 

 

I udvalget fik vi lavet en undersøgelse blandt ejendomsrådgiverne i DLBR, som viste at der 

kun har været begrænset reel interesse fra udenlandske investorer. - Primært på grund af de 

aktuelle økonomiske forhold i erhvervet.  

 

I Familielandbrugssektionen er vi dog bekymrede.  

 

For selv om vi endnu ikke har oplevet et stort ’ryk-ind’ fra udenlandske investorer, så står 

porten nu helt åben for de, der blot vil tjene penge på at være passive jordejere. 

 

Ved at liberalisere loven har politikerne gjort jorden til et spekulationsobjekt.  

Det kender vi fra andre lande, hvor landmænd er reduceret til forpagtere eller traktorførere for 

udenlandske kapitalfonde. 

Vores frugtbare danske jord vil - med de klimaforandringer vi er vidne til i disse år – blive en 

utrolig attraktiv vare i fremtiden, og en potentiel magnet for rigmænd og passive udenlandske 

investorer.  

 

I den forbindelse er det vigtigt at nævne at jeg lægger stor vægt på ordet passiv investor. 
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For vi må ikke se det som et problem når for eksempel hollandske familier slår sig ned i 

Danmark og bidrager positivt til lokalsamfundet og erhvervet. 

 

Det er vi utrolig glade for og bakker fuldstændig op om! 

 

Men det er et problem, når investorer uden for erhvervet udelukkende køber jord for at sikre 

deres kapital. 

 

Vi er derfor ved at undersøge om der kan indføres restriktioner for hvem, der kan få lov at 

købe jorden.  

 

For selv om den nye palette af ejerformer er gavnlig.  

- Så er det for os i familielandbrugssektionen vigtigt, at vi fastholder vores produktion på så 

mange almindelige landmænds hænder som muligt.  

 

Det er ganske enkelt rettidig omhu at vi finder forslag til stramninger inden vi må melde      – 

alt udsolgt -  for nye unge danske landmænd!   

 

 

Med vores strategi har vi fået sat en fælles kurs.  

Og det er et vigtigt skridt på vejen.  

 

Men det betyder også, at vi nu skal i gang med at trække det tunge læs for at nå vores mål, 

om ”Flere medlemmer, større politisk indflydelse og større synlighed”. 

 

Som jeg ser det, er vores største fælles udfordring det faldende medlemstal. 

Der er derfor al mulig grund til at vi i foreningerne fortsat intensiverer arbejdet for både at 

fastholde vores nuværende medlemmer, og tiltrække nye.  
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Og det er vigtigt, at vi er klare i vores kommunikation -  både til vores omverden og til vores 

medlemmer. Så vi i endnu højere grad får fortalt om Familielandbrugets indsats, indflydelse 

og resultater.  

 

Et af nøgleordene i den forbindelse er synlighed.  

 

Synligheden er uden tvivl vigtigt.  

 

Men, når det er sagt, så tror jeg at det er svært at være synlig nok. Jeg får af og til at vide - 

ligesom formanden før mig også gjorde det - at jeg ikke er synlig nok.  

 

Til det vil jeg gerne sige, at jeg gør mit til at få sat familielandbrugets stempel på i alle 

sammenhænge. 

 

Hvad enten jeg er til møde rundt omkring i landet, på Axelborg eller i Bruxelles, skriver jeg et 

tweet eller lave en facebook-opdatering. Herudover skriver jeg medlemsbreve, debatindlæg 

og kommentarer i landbrugsavisen og andre aviser. 

 

Jeg lægger et stort arbejde i at være synlig, og det forventer jeg også at I gør rundt omkring i 

foreningerne!  

 

I stedet for at bruge tiden på at diskuterer, om den ene eller den anden er synlige nok, skal vi 

huske at vi er sammen om at løfte opgaven med øget synlighed.  

 

Jeg er rigtig nok formand for familielandbruget, men jeg skal nødig være alene om at tegne 

billedet af vores sektion udadtil! 

 

 

Derfor håber jeg også at I ude omkring i foreningerne vil tage opgaven på jer, hvad enten det 

er i form af sociale medier, lokale initiativer eller medlemsarrangementer 

 

Kun ved at stå sammen om at løfte den opgave kan vi komme i mål med vores strategi.  
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Inden jeg runder af, vil jeg sige lidt om det jeg mener, er noget af det vigtigste i forhold til den 

fremtid vi kigger ind i. 

  

Kan vi i landbruget blive enige om en fælles retning fremover? 

 

Ja, det tror og håber jeg, for det forventes af os. 

 

Jeg er flere gange det sidste års tid - senest i sidste uge af EU parlamentarikere - blevet 

spurgt om, hvordan jeg ser fremtiden for landbrugserhvervet i Danmark.  

 

De synes det ser svært ud for os, og tror vi ikke selv på fremtiden og siger det højt og 

tydeligt. - Hvorfor skal de så kæmpe for vores erhverv?  

 

Det spørgsmål synes jeg at vi skal komme med vores bud på i Familielandbruget det næste 

års tid - Sammen med Landbrug & Fødevarer.  

 

Jeg synes virkelig, at vi har behov for at få diskuteret hvordan fremtidens landbrug ser ud.  

 

Er der en fremtid for landbrug i Danmark?  

 

Er der en fremtid for selvejet? 

 

Og er der en fremtid for deltids og familielandbrugsbedrifter?  

 

Jeg tror det er på høje tid, at vi får en ordentlig snak om det blandt alle Landbrug & 

Fødevarers medlemmer.  

 

For med al den medie debat der er om vores erhverv, er det på tide vi selv kommer med et 

bud på fremtiden.  

 



19 
 

Jeg tror fortsat helt og fuldt på et mangfoldigt landbrug i Danmark - Nordeuropas 

spisekammer.   

 

Men det sker kun med fuldt politisk fokus!  

 

Hvis den tiltrængte debat ’om hele erhvervet’ skal i gang.  Og det skal den! 

 

Så er det vigtigt at vi er en del af noget større, som vi er med Landbrug & Fødevarer.  

For alene har vi slet ikke have kræfter til selv at drive en sådan en proces.  

 

Kun ved at stå sammen kan vi finde nye veje frem.  

 

Sådan er det i EU.  

 

Sådan er det I Landbrug & Fødevarer.  

 

Og sådan er det i familielandbrugssektionen. 

 

 

Tak for ordet. 

 


