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Af formand 

Anders Ahrenfeldt 

 

Mail: aa@hostruphovedgaard.dk 

 

Telefon: 40 46 60 53  

 

 

Energikrise og fødevarekrise 

v. Anders Ahrenfeldt 

Både forbrugere og landmænd mærker de voldsomme stigninger i prisen på al energi. Disse kraftige stigninger skyldes ikke kun 

krigen i Ukraine, men også at atomkraftværker, kulkraftværker, naturgasboringer mm. er lukket. Om disse - ofte kaldet sorte 

energikilder - er lukket for tidligt, eller fordi de grønne energikilder er kommet for sent, er lidt usikkert. Men det er helt sikkert, at der 

er kommet alt for store energiregninger, så virksomheder må lukke og private må foretage drastiske energibesparelser. 

 

Nu trues fødevareerhvervet af den samme problemstilling. Nogle partier truer her under valgkampen med CO2-afgift på de 
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biologiske processer i dansk landbrug. Det vil betyde, at prisen på fødevarer stiger, både fordi mange landmænd tvinges til at lukke, 

og fordi en større andel af vores fødevarer skal komme fra udlandet. Mindre mælk og kød produceret i Danmark vil øge 

omkostningerne i vores fødevarevirksomheder og få flere arbejdsløse i landdistrikterne. Budskabet her under valgkampen skal 

være, at vi landmænd vil den grønne omstilling. Men den fremmes af gulerod - og stoppes af pisk. 

 

Man kan læse mere om, hvad Landbrug & Fødevarer konkret siger om klima og energi ifm. valget her. 

  

Valg: Møder med politikere 

Jeg har haft besøg af Matthias Landeværn fra Danmarksdemokraterne. Han var opstillet i Skivekredsen, så vi holdt møde på  vores 

gård, Hostrup Hovedgaard i Salling. Han er kun 19 år, så han var ivrig efter at lære og var passende ydmyg over for at komme med 

en masse politiske udtalelser. Jeg forsøgte at undervise ham i de vigtigste problemer i landbruget. Men han har desværre opgivet 

at stille op til valget. Det var vist for meget for ham, kan jeg forstå. 

 

I landboforeningens bestyrelse har vi haft besøg af Kristian Phil Lorentzen fra Venstre. Han er en meget erfaren og vidende 

folketingsmand og meget engageret i alt, hvad der rører sig politisk i vores geografiske område, også landbrugspolitisk. Vi havde 

regnet med, at vi skulle stille en masse spørgsmål til ham, men han stillede også en masse spørgsmål til os om, hvad vi mente om 

naturnationalparker, vandløbsloven, arbejdskraft til landbruget og meget mere. Det var et udbytterigt møde for begge parter. Se 

også opslaget her på vores facebookside om mødet. 

 

Møde på Axelborg i tirsdags 

Sammen med Jakob Gade og Asmus Klith Forum fra bestyrelsen var jeg på besøg på Axelborg i tirsdags, hvor vi fik en grundig 

indsigt i alt, hvad der arbejdes med derovre, og en interessant indføring i den aktuelle politiske situation med valgkamp og CO2-

afgift og meget mere. Til sidst havde vi et 2-timers møde med formandskabet, der havde taget sig god tid til at være sammen med 

os. I alt en meget udbytterig dag, hvor vi efter 21 timer hjemmefra var godt trætte, men bedre rustet til at møde vores medlemmer.  

 

 

Ny CAP-reform på vej: 

Mere regler end faglighed 
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v. Jakob Gade, bestyrelsesmedlem 

Den 1. januar 2023 træder en ny CAP-landbrugsreform fra EU i kraft. Her kan nævnes nogle ændringer: 

Afgrøderotation, 4% brakordning, udjævning af støtte (rammer særligt kvægbrug), MFO bortfalder mm. 

 

Med kravene om brak og afgrøderotation og de mange datoer, der skal holdes styr på, laver man i dag mere sin markplan ud fra 

regler end ud fra fagligheden. Det er frustrerende for os landmænd, at vi ikke må bruge vores faglighed lidt mere i vores markdrift. 

Det er samtidig frustrerende, at Danmark er et blandt meget få lande, der vil holde fast i kravet om de 4% brak og om 

afgrøderotation. Og har man mere end de 4% brak på sin bedrift, så får man ydermere et tilskud udover basistilskuddet, hvilket 

selvfølgelig skal tilskynde folk til at pille noget produktionslandbrug ud af drift. Det gør det også sværere ift. leje af jord. 

 

En god nyhed ved reformen er dog, at MFO, MiljøFokusOmråder, bortfalder. Så får man i stedet én støtte for alle arealer. 

 

Man kan læse mere om aftalen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.  

 

 

Afgrøderotation og usikkert marked 
Anders har valgt at dele sin mark op i både vinterbyg og raps, da det er en usikker tid og samtidig med krav om 
afgrøderotation: 

 

 

Spot på bestyrelsesmedlemmer: 

Christian Børgesen 
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- De primære årsager til, at jeg har valgt at sige ja til at indtræde i landboforeningens 

bestyrelse, er bl.a. det landbrugspolitiske arbejde, og få større viden herom. Bl.a. 

interesserer jeg mig en del for BNBO og lavbundsarealer, samt hvilke konsekvenser og 

udfordringer det giver. Det er jo en stor del af al den klimapolitik, der diskuteres og 

debatteres for tiden. Jeg selv bliver også berørt af både BNBO og vådområder. Jeg synes 

derfor også, at der skulle være mere fokus på det, for jeg tænker ikke, jeg er den eneste, 

der synes, der mangler noget viden herom. Jeg ser absolut med positive øjne herpå og 

mener bestemt, vi skal nå til enighed om nogle fælles løsninger. 

 

Christian bor mellem Vammen og Rødding med sin kone Katrine, der er sygeplejerske og 

lige nu på barsel, da deres yngste kun er 3 måneder gammel. Derudover har de datteren 

Helle på 4 år. Christians bedrift består af 250 Holstein-årskøer i konventionel 

mælkeproduktion, og han er næsten selvforsynende med 200 hektar. Han købte gården for 6 år siden, og har for tiden 3 

ansatte.  

 

  

 

Medlemsmøde med Søren Søndergaard 

Kom og lyt eller stil de gode spørgsmål til formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard. 

21. november kl. 19 på Asmildklostervej 11 - se invitation og tilmelding her 

 

Landbrugskonferencen 2022 

Har du fået meldt dig til ?  Konferencen finder sted mandag d. 14. november kl.14:00-21:00 på Hotel Pejsegarden i 

Brædstrup. Her kan du høre mange spændende oplæg, f.eks. fra Farmdroid og Stoneless om deres iværksættereventyr, 

samt fødevareminister Rasmus Prehn, formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard og Peter Mogensen, der er 

vært på debatprogrammet Mogensen og Kristiansen. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her. Det er gratis at 

deltage for medlemmer inklusiv husstand og medarbejdere.  

 

Årsmøde økologisektionen 

27. oktober er der årsmøde i økologisektionen kl. 9 - 16.30 på Landbrugsskolen Sjælland i Høng. Se mere info her  

 

  

 

Nyt medlemstilbud: Tandforsikring 

Landbrug & Fødevarer har lavet en aftale med Dansk Tandforsikring, der gør, at du som medlem af landboforeningen kan få 

attraktive priser på tandbehandling. Læs mere om tilbuddet her.  
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Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02  
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