
 

 

Nyhedsbrev – August 2018 
 
Konklusioner fra Landsformandsmøde i L&F - i går torsdag 
 
Som det er jer alle bekendt, tager vi i erhvervet, tørkesituationen ganske alvorligt. I den anledning 
blev der i går torsdag afholdt landsformandsmødet, da ledelsen i Landbrug og Fødevarer ønskede at 
inddrage hele Landsformandskredsen i vurderingen af, hvor slemt det ser ud, rundt i hele landet. Ligeledes 
er der et ønske om, at vurdere om der er ting, man kan gøre fra centralt hold, for at afbøde de afledte 
konsekvenser af tørken - det være sig foderforsyningssituation, problemer med overlevelse/etablering af 
efterafgrøder og overholdelse af diverse datoer i forbindelse hermed. Desuden var der et ønske om at 
drøfte situationen, for de bedrifter med større udbyttetab, hvor likviditeten kan blive ganske alvorligt 
udfordret de kommende måneder. 
 
Ikke ønske om statsstøtte 
Den overordnede konklusion fra formandskredsen var, at man ikke ønsker decideret statsstøtte eller noget 
der ligner. Man vil hellere have tilpasninger, der giver en nemmere hverdag, herunder datotyranni, og 
skånes for unødvendige og urimelige skatter og afgifter, eksempelvis jordskatter og pesticidafgifter. 
Ligeledes var der en kraftig opfordring til, at man på markedsvilkår, hjælper hinanden med at få 
overskudshalm og grovfoder flyttet rundt. 
 
Konstruktiv lyttende minister 
Miljø og Fødevareministeren Jacob Elleman deltog også i mødet, hvilket gav Formandskredsen en 
mulighed for at høre, hvordan regeringen ser på landbrugets situation og ikke mindst have en direkte dialog 
mellem erhvervet og ministeren. Derfor var det meget tilfredsstillende at Ministeren, takkede ja til 
invitationen. Der var en god og konstruktiv dialog med en meget lyttende Minister. 
 
Miljø og Fødevareministeren tilkendegav, at man fra regeringens side, er helt klar over den ekstraordinære 
situation erhvervet er i, forårsaget af den langvarige tørke der har været over hele landet. Man er også klar 
over, der er visse ting der er en uundgåelig konsekvens af så lang en tørkeperiode. 
 
Helt konkret, har man fra Ministeriets side udsat tidsfristen for såning af efterafgrøder til 3. september. Man 
er også klar over, at der er andre problemstillinger ved øvrige miljø og efterafgrøder, så her vil man følge 
situationen og se hvordan vejret arter sig den kommende tid. 
 
Flere forslag blev fremsat, blandt andet tidlig sået vintersæd, som kunne erstatte efterafgrøder. Der blev 
ikke givet tilsagn om, at det kunne lade sig gøre, men Ministeren tilkendegav, at ministeriet pt arbejder på 
højtryk, for at finde en mere fleksibel model, der gør det nemmere at arbejde med i virkeligheden. 
Ministeren var også helt klar i mælet omkring, at der stadig skal laves tiltag, der opsamler overskydende 
kvælstof fra vækstsæsonen. Så man må ikke få det indtryk, at vi slipper udenom.  
 
Der var også inviteret en indlægsholder fra den finansielle verden, for at give en vurdering af situationen, 
set fra deres side af bordet. 
Den helt korte konklusion af indlægget var - Hvis man har behov for ekstra likviditet, så se at få talt med din 
finansielle samarbejdspartner på forhånd. altså før,du skal bruge pengene. Det giver et rigtigt dårligt 
forhandlingsklima, hvis man har brugt pengene på forhånd – det er vel ikke en ny situation. 
 
Hvis man havde håbet på, at vi fra mødet var kommet hjem med en masse tilsagn og færdige løsninger, ja 
så er der grund til skuffelse. Det er dog min oplevelse, at der er stor forståelse for vores situation, og der 
arbejdes med at finde løsninger, der gør os hver især mere robuste til at kunne tage de udsving, som vejret 
og andre udfordringer vil udsætte os for. 
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