
GENERALFORSAMLING
Vores fællesskab – din styrke

Den 13. marts 2019
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6. Valg af bestyrelses- og faggruppemedlemmer samt revisor
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Bestyrelsens beretning





• Manglende robusthed
o Lave priser/manglende indtjening
o Kreditværdighed – faldende værdi 

af vore aktiver
o Vejrliget – Tørke

• Begrænsninger
o Reguleringer
o Skatter og afgifter
o ”Landbrugspakken”
o Pesticider og BNBO
o Afvanding – Naturinteresser
o Markvanding

• Vi er ikke lækre nok
o Arbejdskraft
o Manglende tillid i befolkningen/

forbrugerne

Udfordringer og muligheder



Landmændenes indtjening og gæld, mia. kr.

147 mia. kr. (år 2000)
337 mia. kr. (år 2017)

Kilde: Danmarks Statistik, JORD1 & SEGES. Anm: ”2018- og *2019-tal er middelværdien af prognoseinterval.  

326 mia. kr. (år 2009)
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Gennemsnitligt driftsresultat 
fordelt på driftsgrene
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1. Nulpunktspris ligger pænt under prisen i et ”normalår”
2. Min soliditetsgrad ligger over 30 %
3. Jeg foretager kun rentable investeringer, hvorfor min afkastningsgrad 

ligger over 5 %
4. Jeg anvender budgettet aktivt i økonomistyringen
5. Jeg har nedfældet min strategi på skrift
6. Jeg efteruddanner mig mindst én uge om året
7. Jeg sparer op til pension uden for bedriften

Opsummering – Ø&V’s bud på 
”DE SYV DYDER” for økonomi

Så får vi en robust økonomi 

Måske vi skal lave de 10 bud:
1) Du må ikke begære din nabos 

jord mere end din egen…. osv.



Andel af unge landmænd under 35 år, pct.
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Denne aften vil vi stille skarp på fremtiden for vores 
fantastiske erhverv med indlæg af:

Formanden for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild 
Ja der er en fremtid for dig og dansk landbrug
Udviklingschef, SEGES, Jakob Lave
Future Farming - Hvor er landbrugets Tesla, og hvad 
skal vi leve af om 5 år i dansk landbrug? 
Direktør, Jyske Bank, Michael Haahr Andersen
Vi er klar his du er – men….
Direktør, Gram Slot, Svend Brodersen
Gør dine drømme til virkelighed

Stand up v/Jacob Taarnhøj

Ordstyrer: H.C. Gæmelke
Vi starter kl. 17.30 med pølsebord med nogle af 
landbrugets fantastiske produkter.
I løbet af aftenen vil der ligeledes blive budt på 
produkter fra dansk landbrug
Vi glæder os denne aften til at se alle der er eller vil 
være en del af teamet der skal producere verdens 
bedste fødevarer.

Arrangementet er gratis.
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Kilde: Danmarks Statistik, JORD 1 og JORD 2



• Udbyttetab
o For nogle kompenseret ved stigende kornpriser 

• Øgede omkostninger til vanding
• Omkostninger til vanding

o Slitage/vedligehold
o Mandskab
o Elregninger

• Task Force Markvand
o Fremtidige muligheder for vanding

 Eksisterende tilladelser
 Nye tilladelser
 Ubrugte tilladelser
 Manglende muligheder for ekstra vand

Den værste tørke i mands minde – 2018

”Ingen i Vejen 
Kommune skal 

mangle markvand.”

Egon Fræhr, borgmester i Vejen



• Temperatur og nedbørsmængder
• Afgrødernes behov
• Vand til rådighed
• Administrationspraksis

o Sårbar natur
o Tilladelser m3
o Indberetninger
o Ikke udnyttede boringer

Markvanding



Stor variation i vandingsbehov 
mellem årene 1990-2015



• Er det OK med en vandmængde svarende til, at vandingsbehovet kan dækkes 
i 8 af 10 år?

• Hvor lille må tildelingen være, hvis der ikke er grundvand nok til alle, der 
ønsker en indvindingstilladelse i et område?

• Skal bedriftstype eller afgrødevalg indgår i grundlaget for vandtildelingen?
• Skal vandtildelingen afhænge af rodzonekapaciteten?
• Hvordan forholder vi os til ikke udnyttede tilladelser?
• Foto af vandingsmaskine

Hvad mener du?



• Pesticider
• Samlede afgifter for erhvervet
• Nabotjek
• Jordskatter
• Omsætning landbrug
• Sælgerpantebreve
• Bidragssatser
• Produktions og kontrolafgifter

Skatter og afgifter



Fire L&F-sager: Sønderborg, Aalborg, Aarhus, Egedal



Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

BoringsNære
BeskyttelsesOmråde

25 meters beskyttelseszone

FAKTA:
• Der er udpeget 21.890 hektar BNBO
• Landbrugsarealet er på 9.500 hektar
• Udpeget omkring alle boringer der leverer drikkevand til 

almene vandværker
• 9.000 boringer i Danmark til almene vandværker

o Vejen Kommune  60 stk. fordel på 194 ha
o Billund Kommune 30 stk. fordelt på 100 ha

• Gennemsnitligt areal på 2,5 hektar, enkelte på over 100 
hektar

• Arealet afhænger af oppumpet vandmængde, jordens 
porøsitet, mv. 



BNBO'er følger 
ikke markskel





Valgår – hvor alt lader 
til at være tilladt



• Ordninger for både frivillige efterafgrøder og skovrejsning er overansøgt.

• Vi har kun brugt 60-70 % af den ekstra gødning, vi har tilladelse til.

• Landbrug & Fødevarer har opgjort, at der stod minimum 400 landmænd klar til at 
søge om minivådområder, da ansøgningsrunden genåbnede 1. marts.

Fakta er:



Aktuel status for kollektive virkemidler

Virkemiddel Målsætning 2021 
(t N)

Aktuelt realiseret 
(t N)

Realiseret i % 
ift. mål i 2021

Vådområder 1.250 211 17

Lavbundsprojekter 150 24 16

Skovrejsning 150 29 19

Minivådområder 900 20 2

I alt 2.450 284 12

Det har vi leveret



Mulige placeringer 
af minivådområder



L&F arbejder for multifunktionel jordfordeling, 
fordi vi skal bidrage til at løse mange udfordringer

Klima: Reducere udledning af 
klimagasser – klimaneutralt 
landbrug 2050!

Godt vandmiljø:
Reducere udledning 
af næringsstoffer til 
vandmiljøet – aftale 
om målrettet 
regulering

Biodiversitet og natur:
Mere plads og mere pleje

Vækst og udvikling af 
erhvervet: Optimeret 
arrondering, øget 
investeringssikkerhed, 
nye muligheder mm.

Attraktive landdistrikter: 
Placering af boliger, erhverv, 
infrastruktur mv, reducere tung 
transport, rekreative muligheder

Klimatilpasning: Håndtere 
mere ekstrem nedbør og øget 
risiko for oversvømmelser



Har vi projekter



Billund Kommune 8,7 %

Vejen Kommune 14,6 %

Fødevareklyngens betydning på beskæftigelsen

Fødevareklyngens beskæftigelse 
som andel af samlet beskæftigelse



Arbejdskraft 
og uddannelse

• Rekruttering af arbejdskraft
o Danmark/udlandet

• Uddannelse
o Søgning til landbrugsuddannelsen
o Samarbejde med landbrugsskolerne

• Overenskomst – beslutning – ja/nej
• ”Fælles Forståelse” – KA – 3F



Muligheder
• Øget befolkningstilvækst 
• Mere velstand i ulande
• Øget velstand generelt

o Efterspørger dyrere fødevarer – økologi o.a.
• Bevidsthed om varernes oprindelse og produktionsmetoder
• Ny miljøgodkendelsesordninger
• Ny teknologi – masser af viden der venter på at blive brugt
• Lav rente og rigeligt med kapital 
• Lækkert frit erhverv



Arbejdssikkerhed



• 73.300 gæster
• 52 værter
• 1.410 gæster i gennemsnit pr. gård
• 29 foreninger

81 % ved mere om landbruget 
efter besøget 

68 % har fået et mere 
positivt syn på erhvervet 

efter besøget 

90 % siger, at de har 
oplevet at 

landmanden i høj 
grad har fokus på 

dyrevelfærd

Åbent Landbrug 2018
Hvordan gik det egentlig – og hvad sagde gæsterne?



Vi kæmper for rettighederne 
til vores jord 



Lokale arrangementer



I marken for naturen



Være til stede hvor beslutningerne træffes



Vi flytter måske ikke hele verden, men vi prøver på det



Årshjul/medlemsarrangementer Jysk Landbrug 

2019/2020

Generalforsamling 

Sommerarrangement

3. søndag i september

Kaffebordsmøde

Kaffebordsmøde

Valgarrangement

”Stormøde” m/?

Anden Aktivitet

Nytårsmøde

Stormøde – ”En verden af muligheder”

Vandløbsmøder





Aktiv – Bedriftsmedlem Jysk Landbrug Forening “A” Forening “B”

< 160.000 kr. 1.650 kr. 4.000 kr. 1.900 kr.

160.000 - 500.000 kr. 2.450 kr. 5.100 kr. 3.850 kr.

500.000 - 2.500.000 kr. 3.450 kr. 7.500 kr. 5.950 kr.

2.500.000 - 5.000.000 kr. 4.450 kr. 9.000 kr. 6.650 kr.

> 5.000.000 kr. 4.950 kr. 10.250 kr. 7.8100 kr.

Aktiv 1 – Samlever/ægtefælle 750 kr.

Aktiv 2 – Medejer/driftsleder 1.450 kr.

Ægtefælle/samlever – Gruppeliv 375 kr.

Interessemedlem 1.125 kr. 1.645 kr. 1.185 kr.

Passivt medlem 100 kr.

Nabotjek – Kontingent



Finansiering af 
politisk arbejde

Faglig varetagelse

Overskud

Politisk varetagelse

dfsdfsd

Lokalt arbejde

Fællesopgaver



Spørgsmål og debat



• Åbent Landbrug 2018


