
Beretning 2019 Vejle/Fredericia Landboforening. 

 

Indledning: Sidste år indledte jeg beretningen med udtrykket ”at året 2017 var et fantastisk år”, 

det superlativ er ikke mulig at sætte på året 2018, som vel bedst kan betegnes som ”det mest 

bemærkelsesværdig i mands minde. Vi havde efteråret 2017 fået etableret alt for lidt og alt for 

dårligt vintersæd og med tørke og varme fra maj til næsten september, blev høstudbyttet og 

foderproduktionen alt for lille. 

Økonomien i Landbruget: Det barske vejr og billeder af dyr på afsvedne marker, gav meget positiv 

politisk opbakning til landbruget og signaler om mulig økonomisk kompensation var tydelige. Da 

det skulle udmøntes i praksis, blev det dog en moderat tørkepakke med lettelser af diverse 

gebyrer for 280 mill. og hjælp til jordfordeling. Desværre blev der ikke taget fat på de helt 

grundlæggende problemer med beskatning af produktionsapparatet. 

De økonomiske opgørelser af 2018, viser da også at konsekvenserne af tørken hovedaglig ramte 

den animalske produktion. For medens de lave udbytter satte sig i højere priser på afgrøderne, der 

i nogen grad kompenserede tabet. Så er høj foderpris kombineret med lave priser på kød og mælk 

en barsk cocktail for den animalske produktion. Vi ser da også en stigning i antallet af konkurser og 

produktionsstop. Det er ærgerligt at se udmærkede produktionsanlæg taget ud og nedlagt og man 

kan godt blive lidt bekymret for råvaregrundlaget til vores egne andelsvirksomheder.  

Det at agere i et kriseramt landbrug er en vanskelig situation både for ejer og for kreditor, og når 

man ser udover landet, så er der også stor forskel på hvor elegant og reelt de forskellige banker 

håndterer den opgave. Det er som om at nogle banker helt glemmer, at de også selv har godkendt 

de arrangementer der er kørt skævt. 

Hvordan kommer vi videre, ja det er vigtig at lære at de investeringer vi laver fremadrettet, kan 

bidrage positivt med det samme til økonomien. Og så har SEGES med Økonomi og 

Virksomhedsledelse lanceret en kampagne med titlen ”Kroner frem for kilo”, som italesætter 

tanken om at udnytte sit produktionsapparat og optimerer sin indsats i forhold til det mulige 

udbyttet. Det er helt nødvendigt for at vi opnår en større robusthed i erhvervet. 

License to Produce: En ting er de forhold som vi selv kan arbejde med, for at skabe robusthed, en 

anden er de rammevilkår vi hele tiden er udfordret med. Vi oplever en konstant stigende 

opmærksomhed på hensyn til miljø, natur og klima, som presser vores erhverv. I vores og mit DNA 

ligger det dybt, at vi skal kæmpe mod det, der går os i mod, måske også i høj grad fordi vi ikke 

deler den bekymring vores medborgere ofte har. Og det er svært, rigtigt rigtigt svært. Men jeg er 

ved at komme til en anden overbevisning. Jeg er bange for at hvis vi fortsætter med at kæmpe 

imod, og hele tiden være med til at tale udfordringerne op, mister vi selv tilliden til at vi kan bringe 

vores erhverv ind i fremtiden, hvor bæredygtighed bliver afgørende for vores muligheder for at 

afsætte vores produkter. Der er store krav til natur, miljø og klima i vores produktion, og i stedet 

for at kæmpe i mod, skal vi vække den iværksætter, der bragte os ind i det her erhverv, for at se 

mulighederne i at kunne levere på denne dagsorden. Vi skal ikke sidde og vente på flere 

restriktioner, vi skal i stedet lave dem til forretningspotentialer. Vi skal turde gå ud og sælge os 



selv på en måde vi ikke er vant til. Ikke mindst på klima og natur, kan vi levere varen, og hvis det er 

os det sætter rammerne, så kan politikerne koncentrere sig om noget andet, og ikke mindst, vil vi 

stå som vindere og ikke tabere. Jeg ser det som en utrolig vigtig opgave, at vi tager skeen i den 

anden hånd, og begynder at overveje fordelene ved at producere klimatjenester eller hvad vi nu 

SELV vil kalde det. Vi skal ikke vente på at nogle fortæller os hvad vi skal gøre, vi skal være med til 

at sætte dagsorden, og gå foran. 

Klima: En god gerning eller en god forretning, eller begge? det spørgsmål skal vi stille os selv. 

Over de seneste måneder er klima blevet det helt store tema, som det også fremgik af Morten 

Høyers oplæg her før generalforsamlingen.  

Vi var fire formænd der i forrige uge tog turen til København for at mærke byens puls især på 

dette område. Og der er ingen tvivl om at det politiske pres, fra NGO’er, private virksomheder, 

tænketanke, almindelige forbrugere og politikere, er så stort at også vi er nødt til at arbejde med 

lave en vision og målsætning for landbrugets rolle på klimaområdet. Vi kan ikke være sikker på 

hvordan vi når i mål, men hvis ikke vi sætter mål for os, vil andre gøre det. Det handler fx om 

hvornår landbruget i DK skal være co2 neutral. (2050) 

På turen til København mødte vi blandt andet en ejer af en vegansk restaurant, Ida Auken og 

tænketanken CONCITO.  

Fælles for dem var budskabet, at der er en plads til os landmænd, hvis vi er klar til at tilpasse os og 

indrette vores produktion og produktionsmetoder til en klimavenlig dagsorden. Det tror jeg vi er, 

diskussionen kommer så til at gå på hvad den omstilling indebære, jeg kan godt høre at der er 

nogle der mener at vi skal minimere vores animalske produktion, men det er næppe den kloge 

løsning, vi er i superligaen hvad angår klimavenlig mælke- og kød produktion, det skal vi udnytte til 

at blive endnu dygtigere og dermed blandt dem der skal levere til dem der stadig ønsker at spise 

naturlige animalske produkter.  

Derfor var det også interessant at høre CONCITO redegøre for, hvordan vi kan levere kød på et 

verdensmarked samtidig med at kødforbruget (skal) falde i Danmark. Vi se nu her de seneste dage 

at vores store fælles virksomheder, begynder at målsætte for bæredygtig produktion, fordi de 

klart fornemmer at det er en af parametrene for fremtidig markedsafgang. Vi er ikke i mål, men vi 

er tæt på. Det er her vi i Danmark skal stå sammen. Vi skal ikke redde verdenen, men vi skal 

påvirke den. Vi skal hverken være hyklere eller kynikere, vi skal bevæge os frem mod en bedre 

verden med færre klimaforandringer. 

Landbrugspakken: Her 4 år efter sin vedtagelse er det stadig nødvendigt at tale om 

landbrugspakken, for som vi så for et par uger siden er den et emne med så stor dynamik at den 

kan få både miljøordfører og miljøminister til at udtale sig hurtigere end de kan nå at tænke og 

pressen er stadig mere interesseret i at skabe overskrifter end reel oplysning. Der skal ikke herske 

tvivl om at vi har forpligtelser i forhold til landbrugspakken.  

Vi skal reducere udledningen af kvælstof til det nære vandmiljø, men reelt set så er det faktisk 

først fra dette forår vi får muligheden.   



Men uanset hvad, så må vi jo også konstatere, at vi er langt fra målet, og vi bliver nødt til at levere 

på det her område. Derfor finansierer L&F 30 mil. til oplandskonsulenterne, der skal hjælpe med at 

finde steder og lave projekter med de virkemidler der er til rådighed.  

Det er virkemidler som minivådområde, skovrejsning og nu er matricer og intelligente randzoner 

også ved at være godkendt. Økonomien og projekteringen er blevet forbedret og interessen fra 

lodsejere er så meget større, for nuværende, at arbejdspresset på oplandskonsulenterne er 

flaskehalsen lige nu.  Der arbejdes hårdt på at minivådområder efter de 10 år kan godskrives 

individuelt, og at oplandet til de kollektive virkemidler ikke får krav om målrettede tiltag på 

markfladen. Jeg tror også, det kan give mening at organisere sig i mindre laug omkring de 

kollektive virkemidler, så I ikke selv skal sikre vi når i mål. Det vil vi gerne være med til at sørge for i 

landboforeningen. Derfor er vi med i et projekt sammen med Seges, hvor vi i et område nordvest 

for Jelling, prøver at bringe lodsejere sammen, for at se om de i fællesskab kan tilføre dette 

arbejde mere værdi.   

Et andet virkemiddel er vådområder, som er projekter som kommunerne har ansvaret for at 

gennemføre. Det er et vigtigt virkemiddel, som jeg kun kan anbefale at man går i positiv dialog 

med kommunen om hvis man er lodsejer i et sådant område. Det er selvfølgelig op til den enkelte 

at vurderer omstændighederne på ejendommen, men oftest er der tale om jordarealer der er af 

mindre betydning for ejendommens værdi og fortsatte drift, og hvis det er muligt at få en 

ordentlig kompensation eller måske indgå i en jordfordeling, så er det helt sikkert en overvejelse 

værd. 

I det hele taget er det i vores interesse at levere på de kollektive virkemidler, jo mere succes vi har 

her, des mindre bliver sandsynligheden for at vi bliver ramt af målrettede tiltag på dyrkningsfladen 

eller tilbagerulning af nedsatte gødningsnormer. 

I landbrugspakken var der også en opgave for vandrådene, om at vurdere om hvilke af de mindre 

vandløb der skulle ud af vandplanerne. Oprindelig var der lagt op til at 6500 km. skulle tages ud. 

Da opgaven startede i 2017, var dette ændret til 1000 km. og dertil med et meget dårligt oplæg, 

både hvad angik kort og kriterier, alligevel fastholdt ministeriet en meget stram tidsramme. På tros 

af det lykkedes det at finde en del enighed blandt de forskellige interesseorganisationer om 

enstemmigt at indstille flere vandløb til udtagning. Hele denne porses valgte ministeriet så 

efterfølgende valgte at sidde overhørig, og fastholde udtagningen af de oprindelige 1000 km. 

Masser af spildt arbejde, fuldstændig utilfredsstillende.       

Drikkevand: Den 11. januar lavede folketinget en tillægsaftale til pesticidstrategien, en aftale om af 

indføre sprøjteforbud i BNBO’er det omfatter 9500 ha landbrugsjord. Det er en udpegning som 

miljøstyrelsen har lavet for alle 9000 boringer der levere til almene vandværker med over 9 

forbrugere. Disse BNBO’er er af forskellig form og størrelse, afhængig af jordbund og oppumpet 

vandmængde. Der er nu tre år til at parterne kan finde en fælles løsning. Derefter indføres 

forbuddet generelt og der bliver udbetalt en standard kompensation. Vores anbefaling er klart at 

man går i forhandling, for at finde en løsning der passer til ens egen situation. 

Der skal findes løsninger, hvor kommune, forsyning og landmænd sidder med ved samme bord 



• Fuld erstatning til lodsejer, når arealet afstås eller ved dyrkningsrestriktioner 

• Udgift dækkes af afgift på ledningsført vand 

• Ekspropriationslignende vilkår (friholdt skat) 

• Boringen lukkes eller flyttes. Eller arealerne omlægges til skov, natur, økologi, vedvarende 

græs eller energiafgrøder 

• Der skal tages hensyn til dræning, harmoniforhold og arrondering, så der tages hensyn til 

praktiske dyrkningsforhold 

• Arealerne forbliver landmandens ejendom, med mindre lodsejeren ønsker andet. 

Vi har i Vejle kommune sammen med Vandrådet, givet indspil til en revision af 

indsatsplanlægningen for drikkevand i kommunen. Der findes meget godt drikkevand, 

understreget af at nitratindholdet er faldende og er kun på obs listen 2 steder i kommunen. Et 

andet og stigende problem er pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Når det er stigende, er 

det ikke mindst fordi at målemetoderne bliver bedre og antallet af stoffer der testes for, er 

stigende. Men det ændrer ikke på at stofferne er uønskede, i alt fald i mængder over 

grænseværdier. 

Vi har peget på at et væsentligt problem i denne sammenhæng er, ubenyttede og ikke korrekt 

lukkede brønde, ingen ved hvor mange der er tale om, men formentlig flere tusinde. Disse huller 

er åbne adgange direkte ned til grundvandet og udgør en betydelig risiko, for direkte punkt 

forurening. Det er en stor opgave at få lokaliseret disse brønde, og efterfølgende en ikke 

ubetydelig udgift til at få hullet forsvarligt plomberet. 

L&F: I det tætte samarbejde med L&F, er det igen i år lykkedes at op nå en række resultater, her 

skal jeg bare nævne nogle enkelte: Indføring af sælgerpantebrevs model 

� Afskaffelse af foderfosfatafgift 

� Åbning af Kina for forarbejdet kødprodukter 

� Afsat 30 mil. til etablering af minivådområder 

� Indspil til tørkepakke 

� Udtagning 30000 ha jord af Natura 2000 

� Indspil til regeringens indsats mod afrikansk svinepest 

� Omdømmekampagnen Noget af det bedste i verden. 

Over de seneste år har vi i L&F sammenhæng talt om en kontingentomlægning, den er nu så langt 

at den sikkert kan vedtages i løbet af året, så næste opkrævning til 2020, vil være efter andre 

parameter end i dag. Fremover vil produktionsomfang være det væsentlige element i fastsættelse 

af kontingentets størrelse. 

Natur: Vi må dog konstatere at de gode konjekturer i samfundet, igen har flyttet fokus, så det ikke 

i så høj grad at vækst, arbejdspladser og valutaindtjening der er i højsæde, men i meget højere 

grad er det grønne dagsorden. Den dagsorden er vi nødt til at spille indtil, hvis vi vil høres, det er 

også i det lys man skal se det fælles udspil mellem DN og L&F, et rigtigt godt udspil som gør at det 

ikke er os der står og stritter imod, men os der kommer med konkrete løsninger som det nu er 

politikernes opgave at finde en økonomisk løsning på. Også en måde at få italesat et problem 



nemlig ammoniakindsatsen for ejendomme der ligger nær kategoriseret natur, nu har vi en 

alliancepartner, der hjælper med at løfte denne problemstilling over for politikerne. 

Jeg tror som de politiske vinde blæser lige nu, så er vi nødt til at bevæge os længere den vej, vi skal 

turde af være lidt offensive.  

Og melde nogle løsninger ind, som har en effekt på natur og biodiversitet, som f.eks. bi 

kampagnen, som jo ikke koster os noget på produktionen, men som er positiv i forhold til naturen. 

Altså følge det gode råd som Morten DD gav os sidste år, om at give naturen plads i randen og 

hjørnet af marken, hvor udbyttet i forvejen er ringe og så dyrke landbrug på den gode markflade 

for fuldt skrald. 

Derfor vil vi også gerne i foreningen understrege dette ved at tage ansvar for naturen. Men det 

kræver også, at vi ved hvad vi gør, og det rent faktisk gør en forskel. Vi har kigget indad i vores 

bestyrelse og må nok erkende, at selv om vi er eksperter på landbrug og naturforholdene 

heromkring, så kan vi blive klogere på biodiversitet, og de muligheder vi har for at forbedre vores 

bedrifter. Det vil vi gerne gøre sammen med jer. Derfor vil vi udlodde tre naturtjek (a tilskud på 

10.000 kr.) igennem en lodtrækning, hvor I får muligheden for at få en gennemgang af jeres 

ejendom både på papiret og ude på bedriften, sammen med forslag til, hvad I kan gøre, eller 

undlade at gøre for at styrke biodiversiteten. Vi vil naturligvis gerne følge op med et ERFA-besøg, 

som kan gøre os alle lidt klogere. På jeres bord, ligger der en grøn seddel I skal udfylde og give til 

Maria, hvis har lyst til at deltage, her kan I også læse lidt mere om, hvad naturtjekket indebærer. 

Det er B-modellen vi holder lodtrækning om. 

I foreningen vil vi i år igen benytte os af muligheden for at få LMO til at så blomsterstriber rundt i 

området, det er planlagt, men I kan ønsker en stribe hos jer selv så er jeg sikker på at Lars Ejler er 

klar til at hjælpe.  

Kommune relationer: I det lokalpolitiske arbejde har vi overordnet set et godt samarbejde med 

kommunerne, vi har mange berøringsflader både de og vi lytter og bestræber os på at være 

konstruktive. 

Vejle kommune er et godt eksempel, der har vi i fredningssagen for Vejle Ådal kørt et tæt par løb, 

fordi vi har det samme mål. Og jeg synes det er frustrerende at vi skal bruge så mange resurser på 

at forholde os til noget som så få ønsker, ret beset er det vel kun en københavner organisation der 

ønsker at manifestér sin udemokratisk ret til at påføre andre restriktioner og udgifter. Det er 

uforståeligt at partier der hylder den personlige frihed og grundlovens ukrænkelighed ikke kunne 

støtte DFs forslag om mere demokrati på dette område. 

Vi har også talt meget med Vejle om nedklassificering af vandløb, der gennemført nogle enkelte og 

det lyder som om at det er så langt man kan når i denne omgang. 

I Vejle laves mange naturprojekter i et fint samarbejde mellem kommunen og den enkelte- eller 

grupper lodsejere, det giver næsten altid nogle gode resultater hvor det fælles engagement er 

med til at sikre nogle holdbare løsninger. En forudsætning for at dette fungerer er at 

projektarbejdet er rigtigt og solidt funderet, ellers er der en risiko for at projektet får nogle 

utilsigtede konsekvenser. Som det er tilfældet ved det fine stryg i Vingsted, kommunen har 



vedkendt sig ansvaret og der pågår nu en konsulent udredning, vi følger udviklingen i sagen og 

forventer der kan finde en løsning der er tilfredsstillende for de involverede parter. 

Medens vi er i gang med at påtage os opgaven med at etablere forskellige virkemidler i oplandet 

til Vejle Fjord, til begrænsning af vores udledning af kvælstof, så er der opstået en fornyet debat 

om tilstanden i fjorden. Fra min deltagelse i arbejdet i Bestyrelsen For Vejle Ådal og Fjord, kan jeg 

kun bekræfte at fjordens tilstand er uacceptabelt ringe. Selv med succes for vore virkemidler og 

kommunal succes med at begrænse overløb af spildevand, så er der en så stor pulje af sediment 

på bunden af fjorden at det er helt sikkert at der skal laves nogle tiltag ude i fjorden. Derfor er 

fjordfiskernes initiativ med muslingeopdræt og Rødkilde Gymnasiums forsøg med udplantning af 

ålegræs rigtigt godt, men det kan ikke stå alene der er brug for flere tiltag f.eks. udlægning af 

stenrev og sandforing over på slammet. 

Fjorden og dens omgivelser er et karakteristika for Vejle, vi er nødt til at sørge for at den kommer i 

en fornuftig økologisk tilstand. 

I Fredericia har vi også hjulpet nogle lodsejere i en fredningssag, her må vi konstatere at 

kommunen har haft en helt anden tilgang til fredning. Faktisk virker det som om man har taget 

DNs interesse for bevarelse af skoven, som løftestang til virkelig at tvinge lodsejere til at tåle 

betydelig offentlig adgang, gennem anlæggelse af stier. I sandhed en u hellig alliance, hvor 

bevarelse af en speciel og følsom skov kombineres med offentlig adgang for mountainbikes og 

løbere.  

Fredericia kommune er startet på lave nye vandløbsregulativer for kommunens vandløb, det kan 

være en besværlig proces, vi har opfordret til at man bestræber sig på at gøre de nye regulativer 

så letlæselige og forståelige som muligt. 

Kommunen søger aktivt dialog med deres større husdyrsproducenter i et forsøg på at lette 

forståelsen omkring tilsyn og miljøgodkendelse, det støtter vi op om. 

I Hedensted kommune deltager vi i kommunenetværkemøder og er i dialog om klimatilpasning og 

vådområdeprojekter.  

 

VFL: Helt i stil med tidligere år, har vi i foreningen haft en række aktiviteter både rettet ud mod det 

øvrige samfund, og rettet ind mod foreningens medlemmer. 

En hel række møder sammen med Østjysk og Odder/Skanderborg, hvor vi gennem fællesskab 

evner at trække på lidt tungere indlægsholdere, såsom Jørgen Skovbo, Flemming Nør-Pedersen og 

hvor vi arrangere markvandring og møder for deltidsmedlemmer, derudover har vi vores eget 

lokale medlemsmøde hvor vi med egne kræfter prøver at få diskuteret lokale emner og samtidigt 

prøver at stimulerer det sociale i foreningen. Vi udsender 8-9 nyhedsbreve om året og rundt på 

bordene ligger der nogle afkrydsningsskemaer, for vi er interesseret i at vide om vi rammer rigtigt i 

vores informationsniveau, sæt nogle krydser på dem og skriv bemærkninger så vi kan blive 

klogere. 



Fra bestyrelsen deltager vi gerne i jeres markstyringsgrupper eller andre mindre sammenkomster, 

hvis der er emner I ønsker at diskuterer. Vi afholder også gerne flere af de lokale medlemsmøder 

hvis der er ønske om det. 

Af udadvendte aktiviteter har vi afholdt Åbent Landbrug, Børnehaveklasse dag, vi deltager i 

Dyrskuet i Horsens og som noget nyt var vi aktive ved Folkemødet i Vejle, der afviklede vi en debat 

på scenen om natur og om brug af naturen i Vejle og omegn og et gennemgående udsagn af 

debattens tilhører var, at de var godt tilfredse med mængden og kvaliteten af natur i området. 

Dyrskuet i Horsens står overfor store forandringer. Der er ansat en ny projekt og 

udviklingskonsulent, som har erfaring på det her område blandt andet fra Arla Food Fest. Der er 

afsat økonomi til en udviklingsplan, der flytter skuet fra dyrskue/tivoli, til at være 

dyrskue/madmarked med inspiration til hverdagen mad og med et stort børne aktivitetsområde. 

Det er intentionen at dyrskuet med denne nye vitalitet over en tre årig periode skal blive 

selvbærende økonomisk.  

Vi prøver også at være engageret, på en konstruktiv måde i debatten gennem læserbreve, 

interviews og debatindlæg. 

LMO: Som Jan Winther senere vil redegøre for så har vi i LMO igen i år præsteret et godt regnskab, 

lidt bedre end sidste år. Nu er formålet med LMO jo ikke at tjene penge men at drive en stærk 

rådgivning- og servicevirksomhed, der i hele tiden er i udvikling, for at kunne det, er det nødvendig 

at levere en god økonomi. Og overskuddet er et direkte tilskud til hvert medlem af foreningen på 

1400 kr. (og tager vi overskuddet fra Landbrugets Hus med er vi langt over 3000kr. samlet)  

De syv af foreningerne bag LMO, besluttede her ved årets begyndelse at etabler et fælles 

sekretariat, for at styrke foreningernes mulighed for at yde den bedste medlemsservice. Vi har 

gennem L&F en række medlemsfordele i form af forsikringer og indkøbsfordele som alt for få af 

vores medlemmer benytter sig af. Vi har også en ambition om at være mere målrettet i vores 

kommunikation både med medlemmer og den lokal omverden. 

Der er pt. 4 ansatte på det fælleskontor med Jørgen Skov Nielsen som leder, plus Vibeke Grøn som 

journalist, vi har i VFL valgt at beholde Bent som primær sekretær, men Bent vil hente hjælp på 

fælleskontoret til alle administrative opgaver og vi vil også trække på Vibeke til diverse skriverier. 

Ud over disse gode mennesker har vi i foreningen, som vi har gjort hidtil, stadig mulighed for at 

trække på Maria Pilgaard til de miljøpolitiske opgaver.     

Erhvervets fremtid: Hvad så med fremtiden, vil vi blive udsat for disruption. Ja muligheden 

foreligger, jeg tror der en vis sandsynlighed for at kunstigt kød og mælk vil tage en del, måske 

endda en stor del af markedet.  

Det kan være plantebaseret eller fremstillet i laboratorie, dog tror jeg at der i en rum tid fremover 

vil være efterspørgsel efter det naturlige det kendte, men under forudsætning af at der er taget 

mest muligt hensyn til bæredygtighed og kvalitet. 



Og spørgsmålet rejser sig, det store marked der sandsynligvis kommer indenfor kunstige fødevare, 

overlader vi det til Amazon og Bill Gates eller skal vores egne fødevaremastodonter Arla og DC 

sikre at den omsætning og indtjening, bliver indenfor vores kontrol. 

Det her er et af de spørgsmål som de unge, der er på vej ind i erhvervet, skal stille sig selv. Også 

spørgsmålet om under hvilke omstændigheder ønske de at etablere sig, med en traditionel 

finansiering eller med en fremmed investor i en selskabsform, nogen vil sandsynligvis gå ind i 

nogle lange leje/forpagtningsforhold. Fremtiden ejerskab til dansk landbrug vil blive væsentlig 

mere diffus end tidligere. 

I det hele taget er der for få unge der går ind i erhvervet, vi mangler dem som arbejdskraft medens 

de tager deres uddannelse, men de mangles også som ledere og ejere af bedrifterne nu og i 

fremtiden. 

Egentlig er det nok forståeligt at de unge er lidt tilbageholdende, de ser et erhverv, der gennem de 

seneste år har været hårdt klemt økonomisk. Og som også er presset politisk, for at opnå nogle 

mål på natur, miljø og klima. Samtidig er der gode beskæftigelsesmuligheder i næsten alle andre 

erhverv, det er selvfølgelig tillokkende, men vi er nødt til at gøre en indsats, vi mister noget af 

vores legitimitet, hvis vi udelukkende basere vores produktion på udenlandsk arbejdskraft. Vi skal 

italesætte nogle af de positive sider vores erhverv, vi arbejder med noget der er levende dyr og 

natur, vi tilbyder ordnede arbejds- og lønforhold. En god uddannelse med sikrede praktikpladser, 

og som noget særligt i vores forening mulighed for at modtage både rejse- og etablering legater 

fra Smidt-Hansen fonden. 

Den 21. jan. Afgik foreningens eneste æresmedlem ved døden. Axel Ladegaard Jensen var i mange 

år formand for Fredericia landboforening og vicepræsident i landbrugsrådet. Axel blev 87 år og 

satte et stort aftryk både lokalt og i hele landbrugserhvervet. 

Afslutning: Det mest bemærkelsesværdige år i mands minde. Det år der blev det varmeste, det 

tørreste. Det år hvor en fornuftig indtjening blev til det største underskud. Det år er slut.  

Og så kan det vel næsten ikke blive værre, det kan det nok godt. Men på tros af nogle heftige 

diskussioner med nogle NGO.er og enkelte politikere, så er det værd at huske at langt over 2/3 af 

befolkningen synes vi gør det rigtigt godt, og endnu flere vælger vores vare når de har et oplyst 

valg. Dertil har vi nogle stærke bastioner både på videns- og afsætningssiden som kan hjælpe, når 

vi så dertil lægge vores omstillingsevne og den flid og ihærdighed vi altid lægge for dagen, så tror 

jeg der er et bedre år foran os. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde i løbet af året. Også tak til Bent, 

Vibeke og Maria for jeres servicering af bestyrelsen og tålmodighed med formanden der 

sommetider har lidt for travlt og er lidt for glemsom. 


