Bestyrelsens beretning
Vi er i en helt vildt underlig tid. Vi er kommet igennem et forår, hvor mange af os ikke har mærket, at der i
princippet var en verden under total forandring - og så alligevel. Børn, der skulle blive hjemme, blev hurtigt
en realitet, og alting lukkede ned. Men dyrene og markerne skal passes alligevel, så vi har bare arbejdet
videre og gjort en fantastisk indsats for at holde samfundet i gang. Bliv ved med det.
Året, vi ser tilbage på, og det nye år der kommer foran os, har budt på store udfordringer og vil fortsat
bringe os store udfordringer politisk. Alt det og meget mere kommer vi ind på i en kort beretning her på
skrift. Dem der ser med ”Live” den 12. maj kl. 20.00 vil få det hele i en mere levende beretning.
Medlemskontingent
Vi har nu opkrævet kontingent efter de nye retningslinjer. Det har I taget godt imod. Modellen har været
svær at udforme. Vi har forsøgt at lave noget, som omfavner alle mulige medlemmer og fanger de
medlemmer, der har kørt på frihjul og fået jer andre til at betale for det politiske arbejde, der er omkring
vores erhverv.
Økonomien
2019 har budt på et vildt spænd i økonomien inden for vores sektor. Vi har oplevet en svineproduktion i
kæmpe krise i starten af året, og hvor en fuldstændig vanvittig situation lukkede året 2019. Mink-sektoren
ligger i den grad ned, og bliver nok også efterhånden ramt for alvor af klimadebatten. Det bliver ekstremt
spændende at følge alle sektorer, da der også i 2020 vil ske store forandringer for planteproduktionen i
form af øgede efterafgrødekrav. Kvægsektoren er ramt af ekstremt lave oksekødspriser og en
mælkeproduktion på det jævne.
Samlet set er vi som sektor kommet godt ud af 2019.
Vi må imødese, at vi gennem det næste år nok må vente i spænding på, hvad Statsministerens næste træk
er i forhold til Covid 19. Meget af det, der besluttes, er ekstremt afgørende for forbruget af fødevarer.
Generationsskifte er en evig debat i landbrugskredse med de udfordringer, der er herom. Det er helt
absurd, at vi har renter, der er de laveste nogensinde, og at man så ikke kan skubbe nogle flere unge i gang.
Historisk har så lave renter typisk medført, at jordprisen har taget en himmelflugt. Det er ikke sket nu. For
heldigvis har sektoren Økonomi & Ledelse i Landbrug & Fødevarer sat fokus på, hvad det betyder at tjene
penge på bundlinjen af produktionen og ikke på grund af luftige værdier - som måske ikke er der i morgen.
Klimaneutral 2050 – Det går ikke væk!
Ikke engang en Corona-virus vil få klimaudfordringerne til at gå væk. Statsminister Mette Frederiksen har
allerede tidligere sammen med Dan Jørgensen meddelt, at vi får en ny klimalov, at den bliver stram og
måske særligt rammer vores sektor. Så kom Corona, og man kunne måske håbe, at de ville tage tingene
med lidt mere ro, så vi sikrer, at vores sektor kan følge med og omstille sig, hvis det er nødvendigt. Men
allerede for en lille måned siden løftede Statsministeren sløret for, at der kommer mindst fem konkrete
tiltag, som skal forbedre vores klima.
Jeg synes, vi skal spille med, alt det vi kan. Et af de tiltag, vi kunne tage i brug, er udtagning af jord fra
almindelig drift til projekter som ”Multifunktionel Jordfordeling”. Vi har brug for jer medlemmer til at
komme med forslag til, hvor det kan ske. Der er en del af jer, der har ejendomme, hvor jorden kunne
udtages til projekter. Har i lyst til at høre mere om dette, så kontakt vores sekretariat og hør nærmere.
Vi hjælper gerne med opstart og er kontakt skabende. Dernæst har vi gode kræfter i SAGRO, som kan
bidrage med det faglige arbejde, der skal udføres.

Minivådområder - brug oplandskonsulenterne
Vi har fortsat virkelig brug for, at der er folk, der melder sig til at lave minivådområder, så vi kan komme i
mål med de krav, der er stillet op for os. Det skal vi, også selvom vi er dybt uenige om, hvad
beregningsgrundlaget er for, at vi skal reducere udledningen så meget.
Husk at I kan se mere på www.oplandskonsulenterne.dk og få en gratis snak med vores rådgivere.
§3-arealer
At fjerne produktion fra §3-arealer er helt sort for mig. Det er netop den måde, som vi har drevet vores §3jord på de sidste år, som har skabt merværdi til arealerne og vores natur.
For de mange, der sørger for at afgræsse arealerne og gøde dem, så der er foder nok til kreaturerne i
sommeren, er det helt afgørende at vi fortsat må gøde de arealer.
Sammen med Landbrug & Fødevarer arbejder vi på højtryk på at få ændret den lovgivning, der er på vej.
Pesticider!
Er det nu, vi alle skal til at dyrke vores arealer uden brug af pesticider? Det, mener jeg, ikke det er. Med de
midler, vi bruger i dag, og de måder vi tester på og har gjort siden 1992, har vi et af verdens bedste
systemer til at overvåge vores brug af pesticider. Samtidig er der heller ikke siden indførsel af systemet
fundet pesticider over grænseværdien i vores vand.
Et af de meste udskældte produkter i 2019 er Glyphosat. Det er en helt forkert vej at gå at true med at
fjerne det fra det danske marked. Det vil ændre vores sprøjtepraksis markant!
Men vi skal også blive klogere og bedre. Det skal ikke bruges til nedvisning af korn, men til at bekæmpe det
ukrudt som vi ikke ønsker store problemer med senere på året.
Grundvandssænkning i Billund
Markvand påvirker ikke nærmiljøet så meget, som nogle vil have det til at fremstå og slet ikke så meget
som de modeller, der bruges til at beregne markvandets påvirkning af vandmiljøet. Vi har derfor i 2019
brugt tid på at tale med GEUS, som udarbejder modellerne for markvand. Vi har arbejdet intenst på at
komme i dialog med dem om at skabe projekter, hvor vi kortlægger områder og finder den reelle påvirkning
af vandmiljøet i og omkring oppumpning af vand til vanding af vores marker.
Vi mener i Task Force Markvanding, at vi langt fra kender vores undergrund nok.
Vi mener også, at alle de boringer, som ikke udnyttes og ikke er blevet i flere år, bør kunne sættes på
standby i de områder, hvor der er andre der mangler vand i de tørre år.
Vi vil gerne opfordre alle til at være solidariske på det her område, indtil vi har fået alle til at forstå, at der
er vand nok! Også til at vande vores marker.
Vedligehold af offentlige vandløb
Det er altafgørende, at vi kan komme af med vand, og vi skal hjælpe byerne med deres vand/klimaudfordringer. Men vi skal selvfølgelig kompenseres, hvis det volder skade på vores arealer.
BNBO
Det bliver et stort emne i de næste par år. Det er vigtigt at engagere sig i den debat og samtidig komme
med konstruktive løsninger.
Sikkerhed
Vi lever i et af de farligste erhverv, og selv forsvaret er mere sikkert. Det skal vi have ændret på! Vi skal
ændre den måde, vi tænker på og gøre noget andet, end det vi plejer. Vi skal tænke os om en ekstra gang
og sikre gode og sikre arbejdspladser for vores ansatte.

Faunastriber og bivenlig landbrugsdrift
Følg de 10 råd som L&F har lavet omkring bi-venlig drift. Der er mange små ting, man kan gøre, uden at det
gør nogen stor forskel for driften af landbruget. Lige så vigtigt koster det heller ikke noget.
For eksempel kan man lade grene, som er skåret af ved ens hegn, ligge i hegnene og lade bier og biller bo i
dem.
Markskader/hjortevildt
Det er et fortsat stigende problem, og Jysk Landbrug overvejer i 2020 igen at sætte fokus på markskader af
hjortevildt, sammen med de andre foreninger bag SAGRO. Dertil kommer stigende antal gæs, som også i
flere områder er en stadig større udfordring.
Fremtidens Rådgivning
Hvad er ”Fremtidens Rådgivning” for en størrelse, og hvor skal vi hen med SAGRO?
Vi har skabt en fantastisk rådgivningsvirksomhed, som kan servicere stort set alle områder omkring et
landbrug. Det er vi stolte af at være en del af.
Vi arbejder konstant for, at virksomheden bliver bedre hver dag. Vi skal også se udover SAGRO, og om vi
kan gøre mere sammen med nogle af de andre rådgivningsvirksomheder, som vi ofte er sammen med.
Vi skal blive meget bedre til at samarbejde, som vi gjorde, da vi skabte DLBR-systemet tilbage i tiden.
Positivt syn på landbruget
Mere end 4 ud af 5 danskere er positive overfor dansk landbrug. Der er positivt. Men i medierne kan det
nogle gange være svært at se – ligesom det kan være svært at genkende beskrivelsen af vores erhverv.
Jeg er - og vil til enhver tid være - stolt af vores erhverv, og I kan godt være det samme. I gør en fantastisk
indsats.
Det skal vi også have fortalt vores unge. Unge der vil være med til at producere og skabe noget. Flere skal
med på vognen. Vi skal have udannet flere unge mennesker til vores fantastiske erhverv.
Vi forsøger at holde et højt engagements-niveau og vil gerne gå lidt på kant med tingene. Vi vil gerne de
unge, og derfor arbejder vi på at skabe et endnu bedre samarbejde og sammenhold omkring vores sektor
med LandboUngdom og Grindsted Landbrugsskole.
Vi vil også rigtig gerne tættere på jer medlemmer, og derfor vil vi som tidligere sagt også gerne komme på
besøg. Vi laver ”Kaffebordsmøder”. Vi kommer med rundstykker, hvis I har kaffe. Saml nogle naboer eller
landmænd, så tager vi relevante personer med til at diskutere emner med jer.
Dertil skal I ønskes et godt 2020. Vi håber, det bliver et godt år for vores erhverv. Men der er ingen tvivl om,
at det bliver et anderledes år.
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