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Inden længe står vi med champagne i glasset og ønsker hinanden et godt nytår. Det er samtidig 
også tak for 2017, som blev et godt år for landmændene. Bytteforholdet for svinekød og 
mælkeprodukter må betegnes som fornuftigt, og det betyder, at det økonomiske pres er aftaget 
betydeligt. Vi skal dog ikke glemme, at økonomien i markbruget ikke har fået del i samme optur, 
som den animalske produktion har haft. Vækstsæsonen 2017 var jo der, hvor vi kunne tildele den 
næring som vores planter har ”sukket efter” de sidste mange år. Dette viste sig heldigvis i det 
udbytte, som afgrøderne kvitterede med. Høsten vil nok gå over i historien som den mest 
udfordrende nogensinde, da de gode høstdage udeblev. Det var svært at få afgrøderne i hus, uden 
store tørringsomkostninger til følge. Det er sådanne betingelser vi som landmænd er underlagt, og 
som ingen er herre over. Der hvor vi som landmænd også bliver udfordret er på hele det 
”spindelvæv” af datoregler, som er besluttet enten ved danske myndigheder, eller på kontorer i 
Bruxelles. Det er altså ikke muligt at lovgive om vejret, og det giver store udfordringer i det daglige 
liv som landmand.  
Et eksempel på en tåbelig datoregler er, at vi skal slå brakarealer i perioden 1. aug. til 15. sept. 
Disse arealer er på det tidspunkt levested for insekter, padder, fugle og andet vildt. Det giver 
således ingen mening, at vi skal ødelægge deres gemmesteder blot for at opfylde nogle rigide 
regler.  
 
Hvad er det så vi kan se ind i, når vi tager hul på 2018? De nye byråd tiltræder 1. januar. Der er 
sket store udskiftninger i rigtig mange udvalg, og dermed kommet nye udvalgsformænd på de 
forskellige poster. Jeg vil gerne her ønske alle tillykke med valget, og håber på et konstruktivt 
samarbejde.  
Der er rigtig mange ting på spil, og der skal træffes beslutninger, som kan få vidtrækkende 
betydning for hele vores erhverv. Lige nu er der mange eksempler på at følelserne er ved at 
overtage forskellige beslutningsprocesser langt ind i det lovgivende arbejde. En virkelighed som 
landbrugsorganisationerne skal være bevidste om. Vi vil og skal naturligvis reguleres efter det 
faglige grundlag, som bygger på den nyeste forskning og viden. 
På det finansielle område kan vi forsat glæde os over en historisk lav rente. Det er dog 
bekymrende at landbrugets samlede gæld stadig er stigende, til trods for at indtjeningen har haft 
en størrelse, der burde give plads til at afvikle gæld. Vi landmænd skal altså til at lære, at det er 
vigtigt at afvikle gæld i gode tider. 
De næste år vil vi komme til at opleve hvordan ny teknologi vil blive implementeret overalt på vores 
landbrug, både i den direkte produktion og i vores daglige administration. Det er således kun 
fantasien som sætter begrænsningerne. Hvad vi betragtede som ”science fiktion” sidste år, vil 
være virkelighed og klar til brug næste år.  
2018 bliver uden tvivl et spændende og udfordrende år for dansk landbrug! 
Jeg vil gerne til slut ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 


