
1     Beretning, Generalforsamling d. 24/06-2020 Landboforeningen Midtjylland 

 

2     Intro Frede 

Velkommen til årets højtid i landboforeningen Midtjylland. En dag vi i bestyrelsen har glædet os og 

set frem til. Det er her, hvor foreningen og det arbejde vi laver i bestyrelsen skal stå sin prøve. 

Men vi blev jo lige som alle andre ramt af CORONA og COVI-19. Derfor vil I også opleve en 

beretning, der på nogle måder synes lidt tilbage i tiden. 2019 er efterhånden langt væk, og 2020 

banker voldsomt på. 

Men, tilbage til vores beretning. Vi vil være en forening, der skaber værdi, for vores medlemmer, 

og som gør en forskel for dansk landbrug i det midt- og østjyske.  Nu skal vi igennem en beretning, 

hvor Mads og jeg skiftes til at tage de emner, som vi ønsker at lægge vægt på. Det betyder ikke, at 

vi kommer omkring alt. Derfor må I også komme på banen i den efterfølgende debat, hvis der er 

noget I ønsker drøftet.  

3  En rivende udvikling  

Landbruget er i rivende udvikling, ligesom vores samfund er. Nogle gange, uanset om vi taler om 

offentlige institutioner, digitaludvikling eller landbrug, kan man blive bekymret for om vi kan følge 

med, som menneske. Det siger jeg, fordi, det oftest føles som om, vi står på en banegård, enten er 

vi med på toget, eller også bliver vi efterladt på perronen. Jeg vil gerne sige til jer. Udviklingen kan 

vi ikke løbe fra, og ja, der sker rigtig meget, som vi skal lære at leve med, og tage til os. Men ro på, 

hvis der er noget vi kan i dansk landbrug, så er det at stå sammen, sammen om at ville vores 

erhverv, derfor kan vi også hjælpe hinanden ind på de rigtige spor. Vi har noget af verdens bedste 

rådgivning, vi har Axelborg og Landbrug og Fødevarer, vi er sammen her i dag, vi har en befolkning, 

der bakker os op. Vi skal udnytte dette, og hjælpe hinanden, så vi er stærkere sammen.  

4 Fællesskab  

Vi skal til at tænke meget mere på tværs. Jeg tror vi skal arbejde i fællesskaber og finde løsninger i 

samarbejder. Det handler om at stå sammen, både som erhverv, men også sammen med det 

øvrige samfund, lokalt i vores nærmiljø men også i landspolitiske sammenhænge.  

 

Skift til Mads 

  



5    

Tænk og tal positivt om dansk landbrug. Vi skaber værdi på verdensplan MADS 

Selvom det engang i mellem kan føles som om, at vi i landbruget er meget alene. At mange ikke 

bryder sig om landbruget. Og at landbruget får skyld for alverdens ulykker alle steder fra, er det 

faktisk ikke tilfældet.  

6  Holdning til dansk landbrug 

Faktisk kan man i den seneste analyse af befolkningens holdning til dansk landbrug læse, at folk 

med en decideret negativ holdning til landbruget er faldet til blot 6% af befolkningen mod 14% i 

2011.  

7  Ansvar og kommunikation 

…Og det skyldes jo blandt andet, at vi er lykkedes med vores kommunikation udadtil. Folk gider 

ikke at høre på brokrøve, der bare står og råber, og at det hele var meget bedre i gamle dage, og 

sådan skal det være igen. Folk vil se, at vi tager ansvar. At det vi siger, er det vi gør, og det vi gør, 

er det vi siger vi gør. Dansk landbrug tager klimaproblematikken alvorligt, og derfor sætter vi selv 

et ambitiøst mål. Det er ikke politikerne der skal sætte det mål, for vi kan godt selv tage teten. Og 

det vinder respekt! Både i befolkningen, men også blandt politikerne. Det får vi bekræftet hver 

gang vi taler med dem. Derfor skal vi holde fast i den gode kommunikation. Derfor skal vi fortsat 

satse på Åbent landbrug. Derfor skal vi fortsat åbne vores døre, og stolt vise vores produktioner 

frem. Vi har ikke noget at skjule.  

Når vi taler om pesticider, må jeg også bare sige… vores Roundup forbrug skal væsentlig ned hvis 

vi skal gøre os forhåbning om at beholde det.  Det SKAL være en undtagelse at man sprøjter korn 

og raps før høst. Det SKAL være en undtagelse hvis man sprøjter efterafgrøder ned i oktober, og 

kun hvis der sås en anden afgrøde som er grøn hen over vinteren. Det er jo en win win at 

lade efterafgrøden stå vinteren over for at opsuge N. Hvis der er kvik i marken kan man sprøjte 

den ned lige før man pløjer marken. ... Vi bestemmer lidt selv om vi skal blive ved med at have 

dette fantastiske middel til rådighed. For når der bliver brugt op imod 800 g. glyphosat i 

gennemsnit pr hektar, så er der noget galt med den måde vi håndterer vores frihed.  

Præcisionslandbrug er f.eks. en måde at sænke vores forbrug på… det er selvfølgelig ikke alle der 

kan det. Men alle skal hele tiden tænke på, hvordan vi kan blive bedre…  ved at bruge mindre. 

Så gå nu hjem og tag ansvar, og sænk forbruget! 
 



8  FILM – glyphosat  

9  Grønt råd 

Med den gode kommunikation følger også indflydelse. Den indflydelse gør vi f.eks. brug af når vi 

sidder med i Det Grønne Råd i Silkeborg- og Viborg kommuner. Der bliver lyttet til os. Og når vi 

deltager i en sommertur med Det Grønne Råd. Med mennesker fra andre interesseorganisationer, 

embedsfolk fra kommunen og politikere fra Klima og Miljøudvalget, og vi står på en eng ved 

Gudenåen, og fortæller om de udfordringer, de øgede regnmængder, og den manglende 

vandløbsvedligeholdelse giver, så bliver der lyttet. Og der bliver i særdeleshed lyttet, fordi vi hele 

tiden gentager, at landbruget er en del af løsningen.  

10  fælles løsninger 

Det har vi bevist med aftalen om udtagning af landbrugsjord, vi har lavet med Danmarks 

Naturfredningsforening. Her har landbruget taget ansvar. Nu er det op til politikerne at føre det ud 

i livet. 

Der blev også lyttet, da vi på flere møder, først med Borgmesteren i Silkeborg, Steen Vindum og 

senere også den nye Miljøchef Lotta Sandsgaard, kunne påpege at fornyelsen af 

vandindvindingstilladelserne var gået i stå, men også da vi påpegede problemer omkring 

husdyrgodkendelserne. 

11   

Og det er det den gode kommunikation kan. Det kan give muligheder. Og de muligheder skal vi 

benytte os af.  

12  - FILM – Svinepest 

13  

Nogle af vi landmænd kan helt exceptionelt tjene gode penge lige nu. Særligt svineproducenterne 

kan få glæde af de prisstigninger, der er kommet, efter at den afrikanske svinepest er eksploderet i 

særligt Kina, men også i resten af Asien. Og Selvom den også rykker tættere på den danske 

grænse, så skal vi ikke gå i panik over truslen. Vi skal sørge for at gøre vores virksomheder mere 

robuste i morgen, end de var i går. Måske skal der investeres. Måske er det nu der skal sælges. 

Eller måske er det nu, vi skal hjælpe de unge mennesker i gang i erhvervet. Gælden er faldet og 



mindre rentefølsom. Vi skal også tænke generationsskifter, og måske på en ny måde, der er flere 

veje, men det kræver vi har fat i de unge, og hjælper dem. Derfor vil vi også gerne have et meget 

tættere samarbejde med Landbrugsskolerne. Ikke mindst med Asmild Kloster som vi deler matrikel 

med.  

14   

For det er nu, der er muligheder. Masser af muligheder. Og det er ikke fordi det er spor let at 

komme i gang som selvstændig landmand. Men det er der heller ikke nogen, der har lovet jer. I 

skal etablere jer som landmænd fordi det er svært. Og sjovt og fedt og fantastisk. Ja, det er faktisk 

verdens bedste job! 

Men det er op til os alle sammen at hjælpe til med, at dansk landbrug har medvind. Den medvind 

der gør, at der er unge mennesker der har lyst til erhvervet. 

Så tænk og tal positivt om dansk landbrug. Vi skaber værdi på verdensplan. Og det er det der 

skaber mulighederne for den næste generation af landmænd!  

 

Skift til Frede 

  



15   

Miljø - Vi tager ansvar for miljøet og kommer med løsninger - FREDE 

Vand og kvælstof fylder alle vegne - ikke kun på vores marker. Vi er forpligtede over for EU til at 

leve op til et godt vandmiljø i vores fjorde, vandløb og grundvand.  

16  Ny regering – ny stil 

Ikke mindst vores nye regering, er optaget af denne opgave, der med de fremrykkede 

efterafgrødekrav i år, og nu senest en yderligere stramning på kvælstofudnyttelsen med 5%, i den 

grad valgte at understrege det med fed skrift. Der er ingen tvivl om, at det også var et statement 

omkring landbrugspakken, og en markering over for oppositionen. Men vi vil ikke tages til gidsler i 

et politisk opgør mellem partierne, vi har behov for stabilitet, ro og enighed omkring 

landbrugspolitikken. Derfor er vi også optaget af at have, som Mads lige sagde, en god dialog med 

alle folketings- og kommunalpolitikere uanset deres farve, så de er villige til at lytte til os. 

17  Konstruktiv indspil 

Vi har fortsat en stor opgave med at reducere kvælstof til vores vandmiljø og forholde os til, 

hvordan vi kan få vores vandløb i god stand, der hvor der er behov. Det arbejder vi med på flere 

niveauer. Vi har haft besøg af en række politikere fra Christiansborg ude hos Mads for at drøfte 

kravet om efterafgrøder, og jeg deltog i samme ærinde i et foretræde for Miljø- og 

Fødevareudvalget her i januar. Vi peger på løsninger. For vi er godt klar over, at 

folketingspolitikere på Christiansborg ikke ved noget om dyrkningssystemer og sædskifter. Det er 

vores opgave, at gøre dem klogere, så de kan træffe bedre beslutninger, end det vi lige har set. 

18  Reduktion af kvælstof 

I dag har vi to spor, der skal reducere udledningen af kvælstof. Vi har den målrettede regulering og 

den kollektive indsats. 

Den målrettede regulering, kender I fra efterafgrødekravene, og dem får i mere eller mindre styr 

på sammen med jeres rådgivere. Den kollektive indsats kan være sværere at få greb om. Men der 

ligger faktisk et lige så stort reduktionskrav til os her. Når vi taler kollektive indsatser, så er det 

vådområder, minivådområder, filtermatricer og skovrejsning, der ligger uden for markfladen.  

19 Flere virkemidler uden for markfladen 

Jeg kan virkelig godt forstå, at det er nemt at skubbe dette i baggrunden. Det er jo frivilligt… det 

kommer ikke den enkelte til gode, og i øvrigt kan vi i pressen læse om det ene og det andet 

problem, der giver anledning til at parkere tanken et sted langt langt væk. MEN, jeg må bare sige. 

De her virkemidler nytter faktisk. Drænvirkemidler giver mening, fordi de ved at blive anlagt de 

rigtige steder kan fjerne helt op til 90 % af udledningen af kvælstof, og så foregår det vel og mærke 



uden for dyrkningsfladen. Fagligheden siger også, at det ikke handler om hvor meget vi tilfører 

vores afgrøder, men i langt højere grad om, hvor meget kvælstof der i sidste ende udledes til 

vandløbene. Her er der stor forskel på vores jorde - både fysisk og geologisk. Nogle har ingen 

udledning, andre har en stor. Jo flere kollektive virkemidler vi får i spil, jo nemmere kan vi politisk 

og fagligt forsvare at komme af med efterafgrøderne, eller tilrette indsatsen på marken, så det 

giver mening for vores drift. 

20  Film – kollektive virkemidler  

 

Skift til Mads 

 

21  Egne erfaringer med vådområde MADS  

På mit eget landbrug arbejder vi også med kollektive virkemidler. Vi spiller i øjeblikke positivt med i et 

kommunalt vådområdeprojekt på 18 hektar ved Lemming å. Her er vi 15-18 lodsejere, der skal afgive jord 

til projektet, hvor åen, der blev rettet ud for måske 100 år siden, igen skal genslynges. Målet med 

vådområdet er primært at mindske udledningen af fosfor. Lodsejerne i projektet har forskellige interesser. 

Nogle vil gerne beholde deres jord. Nogle vil sælge det, og andre vil gerne købe det op når projektet er 

tilendebragt. Jeg har tilbudt at købe arealet, fordi jeg synes det har en værdi, at vi ikke bare skaber nogle 

industrilandbrug, hvor det hele kun drejer sig om produktion og profit, men hvor der også er plads til at vi 

investerer i naturen og interesserer os herfor. Og jeg tror på, at det kan blive en rigtig god investering.    

 

FREDE FORTSÆTTER 

Vi er nødt til at gøre en stor indsats for at komme i mål med det kollektive krav. Her er vi stadig 

langt langt fra målet. Hvis vi ikke gør en ekstra indsats, kan jeg være bange for, at regeringen 

trækker i vores kvælstofkvote igen. Derfor vil vi fra foreningens side i det kommende år arbejde 

meget mere sammen med jer om at etablere kollektive virkemidler, hvor det giver mening. Vi er 

nødt til i fællesskab at gøre en indsats for at nå målet, men det skal give mening. Vi har netop 

skrevet til fødevareministeren og miljøministeren for at invitere dem ud, og se på en ny tilgang og 

proces for arbejdet med den kollektive indsats.   

22   Det faglige grundlag udfordres igen og igen 

Når det er sagt, peger vi fortsat sammen med Landbrug og Fødevarer på, at det faglige grundlag 

skal være bedre. I pressen har vi kunne konstatere, at Aarhus universitet har lavet fejl på fejl. Men 

egentligt er det kritikpunkter, der er blevet rejst fra vores, SEGES og LF’s side, og det er glædeligt, 

at Aarhus Universitet nu erkender, at vi har ret i flere af vores kritikpunkter. Senest har vi oplevet 



ændrede minivådområdekort, regnefejl i den reelle udledning og en fejl i referenceåret 1900. Det 

er kritikpunkter, vi har rejst, og som der nu bliver fulgt op på. Det er vigtigt, at vi er konstruktive og 

med til at definere den nye retning.  

23  Vandløb 

Vand, vand og vand. Vores vandløb, vores arealer i by og på land sættes på prøve i denne tid. 

Hverken vores forvaltning, vandløbsdimensioner og landbrugsarealer kan følge med alt det vand, 

der er kommet i den sidste tid. Derfor var der akut behov for at gøre politikerne opmærksomme 

på det samfundsansvar der ligger lige for nu.  

24 Stormøde 

Den 29. februar afholdt Landbrug og Fødevarer sammen med Danske Vandløb et stormøde i 

Brædstrup. Her kom både følelser og faglighed til udtryk, og det gjorde indtryk. Indtryk på 

politikere både fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Når de kunne blive enige om, 

at der skal gøres noget, så er der grundlag for at komme i gang…og jeg siger bare sæt i 

gang…hurtigst muligt. Men som også SEGES redegjorde for, at der mange årsager til, at vi står i 

denne situation, og det kalder på en helhedsplanlægning, der tager hånd om vores 

afvandingsproblemer. Vi skal nok til at lære, at der kommer mere vand, men det betyder ikke, at vi 

ikke skal gøre noget ved det.  

Jeg vil arbejde for at vi kommer tæt på kommunerne, og holder dem op på, at der skal ske noget 

nu. Heldigvis ved jeg at et arbejde pågår intensivt i det kommende år, for at indfri den borgmester 

aftale der indgået netop på dette punkt. 

25  Landskabsstrategi i Nørreåen 

 I Nørreådalen, har vores lodsejere store udfordringer med vand, og det strækker sig mange år 

tilbage. Vi har skubbet på, for at myndighederne skulle ændre tilgang, inddrage de lokale folk i 

planlægningen, og se på løsninger. Det er nu i gang, sammen med Københavns Universitet, og med 

penge fra LIFE-IP projektet er der startet på udformning af en landskabsstrategi, en 

helhedsplanlægning, hvor man blandt andet også skal se på multifunktionel jordfordeling, hvor 

flere interesser varetages. 

Det handler om gensidig respekt og forståelse for vores situation. Det er tydeligt, at kommunerne 

og vi ikke taler samme sprog nogle gange. Men før vi gør det, kommer vi ingen vegne. 

26  FILM – Nørreåen  

 

 



27  Vandløb og fisk 

Netop nu pågår der også et arbejde i vandrådene, hvor vi kigger på vandløb, der er i risiko for ikke 

at opnå god økologisk tilstand. Det drejer sig om 3. vandplanperiode, hvor man vil lave nogle 

fysiske indsatser. Vi er i landboforeningen repræsenteret i både Randers Fjord oplandet og 

Limfjorden. Vi har naturligvis fokus på, at indsatser ikke må få konsekvenser for afvandingen, hvis 

der er landbrugsaktiviteter. Processen glider godt frem til nu, og bør ikke give lige så store 

udfordringer som sidst. Hvis man har et vandløb, der bliver pålagt en indsats, er det ikke 

ensbetydende med, at der skal ske en indsats, det skal først undersøges nærmere. Og så kan man 

jo også vende den om. At de vandløb, der får et prik på kortet, vil få penge at gøre noget med, i 

samarbejde med jer. Projekterne kunne således give anledning til at nogle mere spændende 

vandløb hos jer.  

 

28  Spildevand 

Det er naturligvis også i denne sammenhæng, at vi har fokus på spildevand og overløb. En 

frustration, som vi er mange der deler. For hvorfor i hulan, skal vi lave indsatser, hvis spildevand er 

problemet? Et af problemerne, er at man vi ikke har et samlet overblik over de her overløb. Derfor 

har SEGES lavet en tilføjelse til FarmTracking, der hedder HOTSPOT DIVERSE. Her vil jeg opfordre 

til, hvis man kan, at gå ind og indberette overløb. På denne måde kan vi få flere data og viden at 

basere vores argumenter på.  

Vi er i gang med at grave os ned i "suppen" omkring udledning af næringsstoffer og urenset 

spildevand i Gudenå systemet, og dermed også Nørreåen. Det er dybt tankevækkende at vi kan 

opleve selv de rødeste politikere accepterer at badevandskvaliteten i Silkeborg søerne først i 2035 

har en kvalitet så det er forsvarligt at bade i vandet." alene af den årsag at der bliver lukket for 

meget kloakvand ud. Vi skriver altså 2020. Vi kender endnu ikke forholdene i søerne i Viborg, men 

vi er i samarbejde med miljøchefen i gang med at få belyst tallene.  

Nu til en anden sag… en højt prioriteret sag både hos os, kollegaer i de andre foreninger og LF, 

nemlig Bedersagen. 

 

29  Et bedre fagligt grundlag og bedre erstatninger 

Men som tidligere nævnt, er vi underlagt en regulering, der beror på et fagligt grundlag, der ikke 

er fuldstændigt. I landboforeningen arbejder vi derfor både på et bedre fagligt grundlag og på de 

bedst mulige erstatninger for jer. Det handler om proportionalitet, en fair og respektfuld 

behandling og bedre løsninger. Helt aktuelt, er vi med i Bedersagen, hvor vi både har stævnet 

staten for den afgørelse Aarhus Kommune har truffet, men også så sent som den 20. februar 

havde vi taksation omkring erstatningsstørrelserne.  



30  

Det var vores vurdering, at Aarhus Kommunes argumentation faldt til jorden. På grund af… 

1. Man kan ikke bruge økologi på arealerne – der er ikke husdyrgødning til rådighed. 
2. Man kan ikke få skovrejsningstilskud – fordi der ikke er et indsatskrav til kvælstof i Århus 

bugt.  
3. Man kan ikke sammenligne Beder og Egedal, jb4 jord og jb6 jord, samt forskellige 

paragraffer. 
4. Ejendomsvurderingerne fra Aarhus kommune er ugyldige – der er begået juridiske fejl. 
5. Forpagtningspriserne er faldet til under hektartilskuddet i området. 
6. Aarhus universitet har i et notat på opfordring fra miljøstyrelsen konkluderet, at man ikke 

kan have en rentabel konventionel drift uden pesticider uanset sædskifte. 
7. Aarhus kommune kunne ikke redegøre for værdifastsættelsen af restværdien efter påbud. 

 

Vi må stadig afvente, og se hvor det lander, men der ingen tvivl om, at der bliver arbejdet i fuld 

kraft både fra vores side og Landbrug og Fødevarer for at hive erstatningen op.  

Det handler om at erstatningen skal basere sig på den reelle restværdi af jorden, efter et 

pesticidforbud, og så skal alle afledte konsekvenser indberegnes. Når man så kigger på det faglige 

grundlag i Aarhus, har vi stadig til gode at finde proportionalitet og nødvendighed af de påbud 

Aarhus Kommune har givet. Når det er sagt, afventer Aarhus Kommune ikke processen. De har 

netop sendt den sidste indsatsplan, der omfatter hele kommunen i intern høring, og den er 

enslydende med de øvrige.  

SKIFT TIL MADS 

 

31  Beskyttelse af drikkevandet og BNBO 

Der kommer mere og mere fokus på pesticider og de fund, der gøres, i en række 

drikkevandsboringer. Det er en politisk dagsorden, der er født af følelser, og som derfor er meget 

svær at argumentere mod med fakta. Politikere og forvaltninger på Christiansborg og i vores 

kommuner er ramt af en magtesløshed, overfor tidligere tiders brug af kemi, både i by og på land. 

De har behov for at vise handlekraft, og det er alt for nemt at pege på landbruget og vores 

regelrette brug af nutidens pesticider. Desværre, og det er vores klare overbevisning, at det ikke vil 

løse de udfordringer, som vi ser nogle steder. Der er ingen tvivl om, at det godkendelsessystem og 

overvågningssystem, vi har i Danmark, er et af de mest restriktive, og jeg har fuldstændig tiltro til, 

at det fungerer, som det skal. 

 

 

 



 

32  Indsatsplanlægning i vores kommuner 

I landboforeningen følger vi udviklingen for beskyttelse af drikkevand i både Silkeborg og Viborg 

kommuner, og vi arbejder hele tiden på at komme tættere på beslutningerne. Det gør vi ved at 

være med meget tidligt i fasen og deltage i relevante udvalg og råd. Vi har blandt andet pointeret, 

at der skal være en sammenhæng mellem de tiltag, vi gør på markfladen, og den effekt man skal 

opnå i grundvandet. Det er en udfordring i forhold til, at det oftest er gamle midler, man finder, 

som er forbudt i dag. Det kan vi ikke gøre noget ved. Der er også midler, som ikke stammer fra 

landbruget. Dem kan vi heller ikke gøre noget ved.  

Er i omfattet af en indsatsplan, eller bliver mødt med en besked i e-boks om en ny indsatsplan. Vil 

jeg anbefale, at I læser den igennem og sætter jer ind i, hvad det betyder for jeres bedrifter. Her 

kan stå meget specifikke forhold, som det er værd tidligt at tage fat i.  omvendt kan det også være 

det ingen betydning har. Har i spørgsmål til vores kommuners ageren vil vi opfordre til, at I tager 

kontakt til os. På den måde kan vi måske hjælpe jer, og I kan være med til at bringe viden om de 

faktiske forhold til os. 

33 BNBO 

BNBO – boringsnære beskyttelsesområder - er et nyt udtryk, vi har stiftet bekendtskab med inden 
for de sidste år. I januar 2019 vedtog et bredt flertal i Folketinget et tillæg til vores pesticidstrategi 
omkring reducering af pesticider i nærheden af vores almene boringer. Fra den 1. januar 2023 
formodes det således at blive forbudt, og det betyder, at vi nu har en periode på tre år, hvor I kan 
indgå frivillige aftaler, der er tilpasset jeres forhold, med fuld erstatning og på 
ekspropriationsvilkår, dvs skattefrihed. Men det kræver noget af jer selv, der ikke nogen der 
kommer og banker på jeres dør. Hvis I har BNBO’ere på jeres jord, vil jeg derfor opfordre til, at I er 
på forkant og selv kontakter vandværket og kommunen for at få forhandlet en frivillig aftale på 
plads. Det får I mest ud af. Venter I indtil 2023, bliver erstatningen en fast løbende kompensation, 
som endnu ikke er kendt. Fra foreningens side vil vi hjælpe jer med viden - og måske facilitere 
nogle processer - der kan gøre det nemmere for jer at komme frem til en aftale. Vi vil derfor 
invitere jer med BNBO’ er til møde, for at finde ud af hvordan denne proces bedst tilrettelægges.  

 

Skift til FREDE 

 

 

 



34   

Klima med mening. Fokuser på det, der bidrager positivt til din virksomhed, og tænk i 

muligheder. Frede 

35  

Klimaforandringer er nu synlige og mærkbare for os alle. Jeg husker ikke at jeg nogen sinde har 

oplevet en vinter hvor vi kun har haft lidt sporadisk nattefrost enkelte nætter, og ingen sne, 

overhovedet. Samfundet har sat sig enorme store målsætninger, med en reduktion på 70%, målt 

fra 1990, inden 2030 som vil blive endog meget svære at nå i mål med. Det er altså om mindre end 

10 år, hele samfundet skal være i mål med det.  

36  

Landbrug & Fødevarer og alle vore virksomheder har også meldt kraftigt ind på klimadagsordnen, 

nemlig at vi er CO2 neutrale i 2050.  INGEN ved dog hvordan man når målsætningerne. Det er 

stadig lidt floffi, men bare vent. Inden årets udgang skal der vedtaget handlingsplaner for 

opfyldelsen, og vi skal også i landbrugsregi have fundet alle de områder hvor vi kan lave klimatiltag 

som bringer vores produktion i den rigtige retning. Det kunne f.eks. være biomassehøst, 

græsprotein, insektproduktion, skovrejsning, biogas. 

Vi skal vise at vi kan og vil levere, og vores selskaber kommer også til at stille krav til alle 

leverandører, både Arla og DC. samt hele grovvaresektoren 

Men før at man kaster sig ind i denne klima-kamp, hvis man overhovedet skal kalde det det, så skal 

det give mening. Vi bliver selv meget følelsesstyret i denne proces, og kan rigtig hurtigt 

argumentere væk fra at tage ansvar. Jeg tror, man skal finde de ting, der giver mening på ens egen 

bedrift, og i øvrigt i sit liv generelt. Vi er alle nødt til at indstille os på at gøre en forskel, uanset om 

den er lille eller stor. Ikke kun fordi vi har et ansvar for vores grundlæggende eksistens, men også 

hvis vi vil være et erhverv i morgen, og dagen derefter. Ellers for vi alt for mange politiske tæsk. Vi 

har udfordringer i vores erhverv, men vi har i dén grad også muligheder for at spille med 

musklerne og vise hvad vi kan. Vi er innovative og sidder derudover på nøglen til at hive co2 ud af 

luften.  

Vi skal være co2 neutrale, og hjælpe andre blive det. Og husk nu på hvad jeg sagde i indledningen. 

Det her skal vi gøre sammen, ansvaret ligger i fællesskab, men vi har brug for stærke skuldre der 

starter, og ikke mindst tør tale højt og positivt om dette. 

 

Skift til Mads  



 

 

37 -38  Ny kontingent model – Mads – hvad skal med her. 

Der har været behov for en mere retfærdig kontingentmodel til Landbrug og Fødevarer. Derfor er 

der nu truffet beslutning om en model, hvor man betaler et kontingent for de hektar man søger 

enkeltbetaling på, samt derudover for den mængde N man har til rådighed. 

Vi går således fra et kontingent baseret på omsætning, til et kontingent baseret på produktion. 

Man betaler 1000 kr. i grundkontingent, og derudover 13 kr. pr. hektar, der er søgt grundbetaling 

til samt 10 kr. pr. 100 kg N. Der er dog et loft for alle på 7.500 kr. 

I LandboForeningen Midtjylland besluttede vi i bestyrelsen, på baggrund af vores solide økonomi 

og et forventet overskud fra velas, at vi ville give alle medlemmer et gratis kontingent af 

landboforeningen i 2020. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre fast fremover. I har derfor alle modtaget 

en kontingentopkrævning, hvor der fremgår en rabat på det kontingent som man normalt skal 

betale til at drive vores forening for. 

 

 

Skift til Frede 

 

 39  Nyt medlemsarrangement - FREDE 

I november afholdt vi landbrugskonferencen, hvor rigtig mange af jer deltog. I 

foreningssekretariatet bag om velas, vil vi i fællesskab med de øvrige foreninger lave en årlig 

konference, med et tema. Vi kan på denne måde samle, nogle kapaciteter, og bruge noget krudt 

på at få det op og stå, fordi vi er mange sammen. I 2019 var det FREMTIDEN, der var på 

programmet. Der blev taget rigtig godt imod det, og vi er allerede i gang med planlægningen af 

næste års konference, som afholdes i Brædstrup, og temaet bliver landbrugets image, og hvordan 

klima bliver med til at gøre vores erhverv uundværlig også på denne dagsorden.  

Skift til Mads 

 

 



40  MADS 

Vi vil skabe fremtidens landboforening - vi venter ikke på, andre gør det for os!  

I begyndelsen af året startede vi i bestyrelsen en proces, der skal se på, hvordan vi i fremtiden 

organiserer os i landboforeningen.  

I dag er vi jo en bestyrelse på 11 medlemmer, og derudover har vi et repræsentantskab på 20 

medlemmer. Men vi er nok også den eneste landboforening i Danmark, der har et 

repræsentantskab. Og derfor var det helt naturligt at overveje om det også er sådan vi skal 

organisere os fremover. Men for at vi kan organisere os mest hensigtsmæssigt, er det nødvendigt 

at definere hvad landboforeningens opgave og ansvar egentlig er. Hvad skal gøre, at vi også er her 

i morgen. Vi har taget lidt fat på denne opgave, hvor vi i første omgang så på repræsentantskabet.  

41  Repræsentantskabet skaber værdi 

Vi havde i februar et kanon godt møde i repræsentantskabet, hvor meldingen var en entydig 

opbakning til at et repræsentantskab giver værdi, det synes vi, og det synes I. Faktisk var der et 

ønske om yderligere inddragelse i det politiske arbejde – og det vil vi se på, straks efter 

generalforsamlingen. 

Det er en kæmpe stor fornøjelse, at arbejde i en organisation, hvor der er opbakning og lyst til 

endnu mere. Det giver energi! 

42  Strategi 

 

Efter generalforsamlingen når den nye bestyrelse har konstitueret sig, vil vi fortsætte det 

strategiske arbejde, denne gang for bestyrelsen. For der kan være meget arbejde i at have en 

bestyrelsespost. Særligt i formandsskabet og når bestyrelsesposter i velas skal varetages.  

Og vi hører desværre igen og igen, at landmænd af deres banker bliver bedt om at holde sig fra 

organisationsarbejde. Det er en uendeligt snæversynet og egoistisk tilgang til et arbejde, der er 

vigtigt for alle landmænd og for hele erhvervet. For det er her vi sætter retning. Det er her vi 

skaber muligheder. Vi skaber fremtiden – og venter ikke på at andre gør det for os! 

Men jeg kan godt være i tvivl om, hvordan vi skal organisere os i fremtiden. Hvem har tid og lyst til 

at bruge måske halvdelen af sin tid på bestyrelsesarbejdet, uagtet at det er vigtigt? Og hvem får 

lov til det?  

For det er jo komplekst stof, vi arbejder med. Så kompleks, at det kræver en del læsning, og en del 

møder inden man bare er nogenlunde kørende i stoffet. Så spørgsmålet er jo, om vi er kommet 

dertil, at vi for at kunne løse opgaverne i bestyrelsen på bedste vis, skal omfordele og bruge flere 



ressourcer på af få fagfolk ind i flere råd og udvalg, så bestyrelsen kan bruge tiden på den 

overordnede politiske dagsorden? Altså, skal vi betale folk for nogle af de opgaver vi i dag, selv 

sidder med. Både for at sikre det faglige grundlag, men også for at bestyrelsesmedlemmerne kan 

overskue posten. Jeg ved det ikke, men for ikke at komme på bagkant, er vi nødt til at forholde os 

til, hvordan vi skal føre vores forening ind i fremtiden, så det giver mening for os og jer.   

Skift til Frede 

43  

Igennem beretningen har vi hørt om rigtig mange udfordringer, særligt miljø, natur og klima fylder 

rigtig meget. Hvis vi bliver ved med at fokusere på de her elementer med tungsind og frustration, 

så er det os selv der taber. Vi mister gejsten, og det må bare ikke ske. Vi har det fedeste erhverv, 

og derfor skal vi se muligheder, forretningspotentialer. Vi har længe brystet os af at være 

forandringsparate, men vi skal nu til at være forandringsskabende. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi 

kan følge med, men vi skal lade være med at udbasunere dansk landbrugs død i pressen, hver gang 

der er nogle politikere eller andre, der siger noget, vi ikke bryder os om. Vi skal vise, hvem der 

kan… det betyder ikke, at vi skal lægge os ned, tværtimod, men vi skal tage kampe uden for 

rampelyset, direkte med beslutningstagerne.  

Vi skal have troen tilbage, se muligheder og ikke mindst inspirere vores unge mænd og kvinder til 

ville det her erhverv. De har så meget at byde på, og vi skal ikke lukke deres drømme ned.  

 

44  Åbent Landbrug 

Nu er vi ved at være igennem beretningen. Afslutningsvis vil vi gerne rette en en kæmpe stor tak 

til vores værter ved Åbent Landbrug: 

  

I gør en kæmpe indsats for at det her kan lykkes, og det er imponerende at opleve, hvordan 

familier med børn strømmer til, og bliver begejstret for landbrug og det vi kan i Danmark. Og det 

er bare enormt vigtigt.  

 

Nu har vi snakket rigtig meget, og længe. Maria og Mette har udfordret os på, at vi også skal turde 

spørge andre, hvad de mener om os. Desværre blev ideen lidt bremset af corona, men pigerne fik 

da lidt i kassen, så de har lavet en sidste film til os. 



45 FILM – Hvad tænker du – når jeg siger Landboforeningen Midtjylland 

46 Tak for ordet 

 

 


