Beretning 2020 Vejle/Fredericia Landboforening
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Intro: Velkommen til årets vigtigste begivenhed i vores landboforening. Det er nu vi i bestyrelsen
skal stå på mål for den dagsorden og linje vi lægger. Jeg bokser med at skrive beretning, fordi det
er vigtigt for mig. Jeg håber, I vil byde ind i debatten bagefter, så vi kan komme omkring dette års
forløb, men også hvad der skal bringes ind i det kommende.
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Indledning: Klimaekstremer, jeg skal ikke gøre mig klog på i hvor høj grad klimaforandringerne er
menneskeskabte, men må konstatere at vi de sidste to år har set ekstremer der har været både så
tørre og så våde at det har haft, eller får indflydelse på vores landbrugsdrift. Med 2018 så tør en
sommer at høstudbyttet blev ekstrem lille, og et 2019/2020 efterår og vinter så vådt, at 2020
høsten allerede nu er negativt påvirket.
Klima dagsorden: I det hele taget er og bliver klima det tema der går igen i stort set alle
problemstillinger vi kommer til at arbejde med i årene fremover. For meget vand på markerne
indikerer både et øget dræningsbehov men også et øget behov for effektiv
vandløbsvedligeholdelse.
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Jeg er sikker på at det var en rigtig beslutning vi traf, da vi i landbruget selv satte dagsordenen for
vores klimamål, det har givet respekt og en politiks kapital, som vi selvfølgelig kun kan indløse i
takt med at vi lever op til målene. Og klimatiltagene er mange, der er tiltag som vi hver især skal
tage på vores egne bedrifter, såsom reduktion af brugen af hjælpestoffer og energi, ændrede
dyrkningsmetoder og øget brug af teknologi til at styre produktionen. Alt sammen noget som jeg
er sikker på at vores afsætningsvirksomheder vil fremme gennem afregninger og
leveringsbetingelser.
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Nye markeder vil opstå, og det skal vi byde ind på. I stedet for at se den plantebaserede bølge som
en trussel, skal vi se mulighederne i det, ligeledes er der også innovative landmænd, der har kastet
sig over insektproduktion, der allerede nu kan købes i diverse supermarkeder.
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Overordnet så skal vi have fremmet mulighederne for at etablere biogas og raffinering af
græsprotein, i det hele taget så er der et stort behov for at der bliver forsket og udviklet i nye
teknologier både i forhold til stabil grøn en energiforsyning og dansk fremstillet proteiner.
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På opfordring af L&F og DN så er der etableret en pulje på 2 mia, der over 10 år skal udtage
lavbundsjorde fra traditionel dyrkning, det er et godt initiativ, men i forhold til at give et væsentlig
bidrag til klimamåls opfyldelsen så er det slet ikke nok, hvis målet er at der skal udtages næsten
100 000 ha.
Lokalt vil vi også blive mødt af forskellige klima ønsker og krav, ikke mindst vejle kommune har
forventninger til at vi kan bidrage til nogle løsninger på de problemer som opstår når store
regnskyl truer med at sætte dele af Vejle by under vand.
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Det tror jeg godt vi i nogen udtrækning kan hjælpe med, der er nogle arealer der kan egne sig til
vandparkering i kortere perioder, det må dog være en forudsætning at det er aftalt med lodsejer
hvilken kompensation der skal ydes. Jeg har dog svært ved at accepterer at de naturarealer der
ligger i dag og hvor noget af arealet er beskyttet habitat ikke kan oversvømmes, disse arealer vil jo
stadig være natur både før og efter vandet har været der, muligvis en anden type natur, men
stadig natur. Hele denne klimasikring af vores fremtid bliver helt sikkert så omkostningstung, at
der bliver brug for at producerer og lave indtjening på mest mulig produktionsjord. Derfor må
disse naturarealer også indgå i ønsket om at beskytte værdierne i Vejle by.
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Natur og Biodiversitet: På sidste års generalforsamling præsenterede jeg et politisk fokus, vi havde
besluttet i bestyrelsen, nemlig natur og biodiversitet. Et fokus, vi syntes var naturligt at dyrke, fordi
den dagsorden passer rigtig godt med den omverden vi eksisterer i. en omverden der ønsker at
fremme bosættelsen og ønsker mere natur og oplevelser i menneskers hverdag. Og så passer det
godt ind i den virkelighed der rent faktisk er ude hos os landmænd, vi kender værdien af at færdes
og leve i god natur.
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Vi har afholdt de tre naturtjek, vi udloddede sidste år, og de viste os, at der findes meget god og
fin natur, også på effektive veldrevne landbrug. Med relative små ændringer og måske mest en
øget bevidsthed, kan man gøre en forskel. Biodiversitet er en sjov størrelse, men noget af det vi
skal øve os på, er at de arter man ikke kan se, har en høj værdi for vores natur, og det er nok dem,
vi skal gøre noget godt for.
Natur har gennemsyret arbejdet i foreningen året igennem. Med de 3 naturtjek fra sidste år, fik
medlemmerne og deres egen rapport, med muligheder for at arbejde videre med natur på deres
ejendom, vi glæder os til at høre lidt mere om dette, lige nu skal vi høre fra Hans Christian
Clemmensen.

FILM - Naturtjek
På medlemsmødet i januar inviterede vi Bo Levesen fra Vejle kommune til at give et indlæg om
natur i bred forstand og om hvordan han ser mulighederne i landbrugslandskabet. Der er ingen
tvivl om at Vejle gerne vil lave projekter med os, og det skal vi da se på. Men det skal give mening
for jer. De har netop vedtaget en biodiversitetsplan, hvor de blandt andet har fokus på de 100
vigtigste naturområder i Vejle, og her har nogle af jer måske allerede modtaget lidt information
herom. Budskabet med fokus på de 100 steder, er at formidle viden, ikke så meget at der skal ske
noget.
I forsommeren vil vi gerne invitere jer på bedriftsbesøg, hvor natur igen vil få en rolle.
Og så vil jeg gerne rose jer… fordi Vejle kommune er den kommune hvor der blev søgt om flest ha.
med blomsterbrak i sidste års ha. ansøgninger. Det gør en forskel, og vi skal huske at fortælle alle
de gode historier.
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Kvælstof og indsatser: Indsatserne på kvælstofområdet trækker mange dårlige overskrifter og er
kilde meget frustration, men det er fortsat sådan at det er en vigtig opgave, at komme i mål på
den kollektive indsats. Som omfatter vådområder, minivådområder og skovrejsning. Skovrejsning
føre sit stille liv med opfyldelse af de mål der er sat på dette område. Noget anderledes ser det ud
for de to vådområdetyper. De store vådområder som det er lagt over til kommunerne at få
gennemført er svære at realiserer dels er de administrative betingelser for både at etablerer og
senere drift af dem meget tunge, dels er der en manglende lodsejertilslutning.
Hvad minivådområderne angår så har de været udsat for helt urimelig mange benspænd fra
landbrugsstyrelsens side, der hele tiden arbejder med IT-problemer, og således har haft svært ved
først at godkende ansøgningerne og da det var på plads så efterfølgende at finde en måde at
godkende anlæggene rent fysisk. Når man så sammenholder det med at der hele vejen igennem
har været god interesse fra landbruget for etablerer anlæggene, så er det beskæmmende at både
pressen og politikerne vedholdende fremture med at landbruget mangler at leverer på det her
område, det er ikke i orden.
Men det er nødvendigt at sige at både for vådområderne og minivådområder, så er det rigtig vigtig
at vi forsætter med at leverer, det er der vi kan lave indsatser uden for dyrkningsfladen som er
kompenseret og som er ret effektive. Der kommer løbende flere virkemidler som måske er
nemmere at indpasse i både markplan og arrondering på ejendommen.
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Som omtalt på sidste års generalforsamling har vi i foråret 19 været med i et projekt sammen med
SEGES, hvor vi indenfor et ID15 opland i Jelling/Gadbjerg området, sammen med lodsejere

prøvede at skabe både forståelse og engagement for at etablere nogle virkemidler i den kollektive
indsats. Det var stærkt inspirerende at se hvor målrettet deltagerne gik til opgaven, da de først
havde fået indsigt i både den politiske og faglige virkelighed, og med det lokalkendskab de bar til
bordet, så fandt de relativt hurtigt frem til nogle løsninger der omfatter både vådområde og
minivådområder.
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Selv kommunen der var lidt reserveret i starten, blev ret begejstret for inddragelsen og det er
besluttet at vi kører videre med 1-2 ID15 områder i dette forår, med kommunen tidligere
inddraget, for det giver mulighed for at tilpasse indsatserne i nogle af de planer som der allerede
ligger for området, hvad angår klima og miljø. Plus det giver et lokalt engagement hvor lodsejerne
tydeligvis får mulighed til at spille hinanden gode og ikke mindst har mulighed for at give
anerkendelse til de af deres kollegaer der påtager sig ansvaret for at etablerer anlæggene.
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Det er klart at der er ikke kræfter i systemet til at alle 3000 ID15 op lande kan behandles på denne
måde, men målet er at indsamle så mange erfaringer, at de i et simplere sæt op kan inspirere til en
lettere etablering af denne type virkemidler. Vi arbejder netop nu sammen med lokale politikere
på at invitere både miljøministeren og fødevareministeren over, for at diskutere en bedre
inddragelse af vores landmænd og en mere intelligent planlægning, som virkemidlerne placeres,
hvor de får bedst effekt.
For at rekapitulere så er der her i Vandplan periode 2, frem til udgangen af 2021, to
indsatsområder den kollektive, som vi har været inde på, og den individuelle. Samlet skal vi
reducere udledningen 7000t kvælstof, 3500 kollektivt og 3500 individuelt, det smukke er at hvis vi
lykkedes med en større reduktion kollektivt så kan vi slippe tilsvarende individuelt, det ærgerlige
er at det modsatte også er tilfældet.
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Og det var det vi oplevede da det i efteråret blev bestemt at fremrykke efterafgrøde kravet, da
brugte man de manglende minivådområder til at lave et attentat på landbrugspakken. Og
landbrugspakken er virkelig udfordret, med et politisk flertal, der ikke på nogen måde føler sig
forpligtet og det er tydelig at alle usikkerheder der rejses om pakken, de tæller kun en vej, nemlig
til ugunst for landbruget.
Det er jo tilsyneladende ligegyldig hvor mange og hvor store regnefejl AAU selv opdager, udover
dem vi har påpeget fra L&Fs side, hver gang har det kun den konsekvens at målene flyttes og på
den måde opretholdes kravene. Jeg synes det er bemærkelsesværdig at ministeriet forsætter med
at ene entrerer med AAU om at løse denne opgave, i andre sammenhæng ville man søge sekant
opinion på noget der tilsyneladende er så svær at få hold på.

Det er jo helt essentielt at de målsætninger der sættes for vore fjorde og de indre farvande er sat
ud fra nogle stærke faglige kriterier og at de referenceperioder der bruges, er vel dokumenteret.
Også ved den individuelle regulering har vi brug for mange flere virkemidler, det virkemiddel der
hedder efterafgrøder er fuldstændig skævvredet, med fremrykningen er der landmænd der pålagt
mere end 100% efterafgrøder, det giver jo ingen mening. Vi har brug for at flere af de ting der har
en positiv effekt bliver anerkendt. F.eks. ved vi at der er nogle afgrøder der er bedre til at holde på
og udnytte kvælstof, vi ved at tidlig såning af vintersæd er bedre end den omregningsfaktor den
har i dag, vi ved også at jo mere biomasse der er på arealerne i efteråret jo mere kvælstof
tilbageholdes, så hvad med at interessere sig for biomassens størrelse, fremfor dets
etableringstidspunkt og artssammensætning.
Alt dette har vi foreslået i landbrugsstyrelsen, men igen værger de for sig og beder om flere år til
at udvikle IT-værktøjer og uddanne folk for at kunne udøve en EU-sikker kontrol. Vi har bare ikke
flere år, vi har behov for handling nu.
3.Vandplanperiode: Vi er altså i anden vandplanperiode og efter den følger 3. vandplanperiode,
hvad den kommer til at indeholde er endnu uvist, vi ved dog at der er skubbet 6000t kvælstof fra
2. periode, så at forvente at der kommer lempelser er nok uansvarligt, tvært imod så venter nok
yderlige krav om reguleringer.
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Vandrådsarbejdet: Vi er netop nu i gang med endnu en omgang vandrådsarbejde, det er sådan at
Vejle kommune har vandløb der har udløb i Lillebælt i Randers fjord, Horsens fjord i Vadehavet og
i Ringkøbing fjord. Vi har engageret os Lillebælt Jylland oplandet hvor Maria varetager vores
interesser. Opgaven er at finde de vandløb der kan opnå god miljøtilstand ved at ændre nogle
fysiske forhold, uden det får konsekvenser for afvandingen. Maria sidder netop nu og arbejder
med de forslag der er kommet, til ændringer i de enkelte vandløb, det drejer sig om enkelte
rørlagte strækninger der ønskes genåbnet, det handler om fjernelse af fysiske spærringer og
endelig om udlæggelse af gydegrus. Alt i alt ting som hvis vandaflednings evnen bibeholdes så er i
god tråd med vores naturdagsorden. Her ser i et kort over de vandløb, der peges på fra Vejle og
Fredericia Kommuner, og I er naturligvis velkommen til at tage fat i mig eller Maria, hvis I har nogle
spørgsmål.
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BNBO og Drikkevand: Som omtalt på medlemsmødet i januar, så har et bredt flertal i folketinget i
januar sidste år aftalt at de såkaldte BNBO Borings Nære Beskyttelses Områder skal friholdes fra
brug af pesticider, det er også aftalt at der skal ydes erstatning for tabet til lodsejer. Denne
erstatning skal betales over vandafgiften. Kommunen skal risikovurderer de enkelte BNBOer og
erstatningen skal aftales mellem de tre parter, der er en række muligheder for at aftale en anden
anvendelse af arealet end pesticidfri landbrugsdrift, det kan være skovrejsning, naturareal, måske
solceller eller vindmøller. Det væsentlige er her at der er givet en tre årig periode frem til ultimo

2022, til at de tre parter får lavet en aftale, og det vil vi opfordre til at man udnytter, for efter 2022
er der lagt op til at det bliver et generel påbud med en fast årlig kompensation, hvor det ikke vil
være muligt at strikke en aftale sammen der passer til den enkelte og dennes ejendom. Står man
for at skal forhandle en BNBO-aftale på plads så ved jeg der er hjælp at få hos Velas, så man får
sikret sig at aftalen ikke bliver skrevet sådan at man afskære sig fra at søge andre tilskuds- eller
indtjeningsmuligheder. (Maja)

FILM - BNBO
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Kommunerne er nok først klar med risikovurderingerne i forsommeren, men vi har sammen med
KHL taget lidt hul problemstillingen da vi for 14 dage siden, sammen med TreFor vand havde
inviterede en række BNBO-ejere til et orienteringsmøde i Follerup. Det gjorde vi for at give en
konkret orientering men også for at fornemme om ejere og vandselskaber kan få en fornuftig
dialog om at finde løsninger.
I modsætning til Aarhus området er der på indsatsplansniveau stille i vores område, men vi er ret
sikre på at hvis tingene deroppe falder ud til Aarhus kommunes fordel, så vil der blive lagt pres på
for at der også i vores område skal laves tiltag, der er helt ud af proportioner under dække af at
lave grundvandsbeskyttelse.
Derfor sagde vi også ja da TreFor spurgte om vi kunne være interesseret i at være med til se på om
der kunne udvikles en forretningsmæssig dyrkningsform der tager hensyn til
grundvandsbeskyttelsen. Ideen er at der skal være den samme økonomi i at drive en ha med
minimal eller ingen brug af pesticider, som der er i er normalt korn sædskifte. Foreningen er tråd
lidt tilbage i processen, nu er det Velas, TreFor og Nature Energy, der udvikler på ideen. Det er
spændende om der kan genereres nogle værdier i afgrøden som ikke lige er målbare, men som
kan indkasseres fordi de passer ind i den fortælling en potentiel køber er villig til at betale for.
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Pesticider: Der går næsten ikke en uge uden der findes nye fund af pesticider i drikkevandet, og
det er lige så sikker som ammen i kirken, at alle fra miljøminister til familiemoderen der bor ved
siden af vandværket, har en klar opfattelse at det skylles landbrugets brug af pesticider og i de
fleste tilfælde af landbrugets ulovlige brug af pesticider.
Helt grotesk var det sidste gang da miljøministeren med stor sikkerhed udbasunerede landbruget
som de værste miljøsyndere, hvorefter vi alle dagen efter kunne se et genoptryk af en gammel
coop annonce der med klar tekst anbefalede brugsens kunder at bruge midlet til total
ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer.

Det der faktisk er muligt at konkluderer ud fra de fund der er gjort på det seneste, er at det
pesticidgodkendelsessystem vi har i DK i dag, faktisk er ret effektiv og det kan man godt stole på,
de midler der bliver fundet i vandprøverne eller deres nedbrydningsstoffer, stammer alle fra gamle
midler der ikke længere er godkendte, mange af dem netop fordi man har set at de er flygtige i
jordvæsken og ikke nedbrydes i pløjelaget.
21
Lokale sager: Af lokale sager vi som forening har været involveret i kan nævnes at fredningen af
Vejle Ådal ligger lidt stille lige nu hos fredningsdommeren, men vi er klar til at agerer når han
kommer ud af sit lønkammer.
Vi har også været lidt behjælpelige i en periode ved den flok af skovejere i Trelde der pludselig
følte sig kørt over af DN og Fredericia kommune, i forbindelse med fredningsforslag af Trelde
skovene.
Vi deltager bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord, her går vi flere spændende projekter i møde, med
bevillingen fra Velux fonden og Vejle kommune, bliver der virkelig mulighed for at sætte nogle
genopretningsprojekter ikke i søen men i fjorden. Det er etablering af ålegræsbede og storskala
forsøg med muslingeopdræt og etablering af udsigtspunkter.
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Velas: Et nyt navn, et nyt selskab så dagens lys i efteråret. LMO og Centrovice fusionerede og
skabte Velas. Vi var nogle få stykker havde haft den tanke nogle år, nu blev tiden den rigtige, og vi
har skabt fundamentet for en stærk virksomhed. Stærk økonomisk, men i høj grad også stærk
fagligt og innovativt. Det fynske islæt matcher god med de ideer og holdninger vi har med fra
LMO. Det er absolut vores ambition at løfte virksomheden ind i den nye teknologiske tidsalder,
hvor serviceopgaverne bliver mindre, og hvor rådgivning og databehandling bliver det bærende.
Det tror jeg på jeg kan løfte, det har været flot at se hvordan medarbejderne har taget imod
fusionen og de mange forandringer der følger med. Nye it-værktøjer, nye arbejdsrelationer og en
hel række nye kollegaer, det har man klaret utrolig flot.
På tros af fusion og den uro og ekstra arbejdsbyrde det giver, så har Velas igen i år fulgt trenden
fra de sidste mange år, med en stigning i omsætning og resultat, det er yderst tilfredsstillende. Og
et helt afgørende økonomisk tilskud til foreningens drift.
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For lidt over et år siden dannede foreningerne bag LMO et fælles sekretariat under ledelse af
Jørgen Skov Nielsen. Jørgen er dreven indenfor denne metier og har sammen med de øvrige
medarbejder Hanne, Lise og her senest Mette opbygget en rigtig effektiv sekretariatsfunktion,
uden den var det aldrig lykkedes os at få den nye kontingentmodel implementeret i dette år,
Mette arbejder med journalistiske opgaver og styre Facebook, nyhedsbreve og hjælper med
kommunikation både internt og til omverden.
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Et andet udkomme af fællessekretariatet var, at vi fælles for alle foreninger afholdt en
Landbrugskonference, hovedtemaet for konferencen var Fremtiden, Fremtidens Klima, Fremtidens
Finansiering og Fremtidens Andelsbevægelser. 8 af de mest indsigtsfulde personer i og omkring
landbrugserhvervet byd ind med deres syn på udfordringer og løsninger. Med ca. 250 deltagere
giver det mod til at lave en gentagelse her til efteråret.
Vi har på sidste formandsmøde aftalt at vi i sekretariatets regi vil begynde at arbejde i det politiske
felt, vi tænker at det kan give mening at være fælles om at udbygge kontakten til lands- region
politikere, ligesom vi med fordel kan finde frem til nogle fælles holdninger til diverse L&F
relaterede diskussioner.
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Samfundskontakt: Igen i år har vi i foreningen haft en række aktiviteter vendt mod det øvrige
samfund. Vi deltog i Vejle folkemøde under emnet demokrati, hvor vi forsøgte at belyse emnet
hvem bestemmer hvad du putter i din indkøbskurv.
Den årlige børnehaveklassedag blev så stor et tilløbsstykke, at det blev nødvendigt at indrullerer
en ejendom mere end den Hans Julius sædvanligvis stiller med, mere end 450 børn fik en
farmeroplevelse.
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Farmeroplevelse var der også til mere end 2000 små og store til Åbent landbrug hos Irene og
Mogens Mikkelsen, der var dem der beredvilligt stille sig selv og deres ejendom til rådighed, tredje
søndag i september, det er en rigtig god dag, hvor vi får mulighed for at skabe kontakt og
forståelse til mange af de folk, der nok er grundlæggende er venlige stemt i forhold til os, men som
alligevel har behov for at få bekræftet at vi er troværdige og gode dyr og natur.
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Landboforeningernes rolle: I november måned havde vi inviteret de lokale folketingsmedlemmer
til en tur rundt i det lokale landbrug. Niels Flemming Hansen og Christoffer Melson fandt tiden til
at deltage. Vi så slagtekyllinger hos Martin Hjort Jensen, slagtesvin hos Niels Ladegård og
minivådområde ved Niels Gundtoft, turen rundt og de ting vi så gav en god mulighed for at vende
mange politiske emner og få afklaret de forskellige standpunkter. Og bare snakken og samværet
gør den fortsatte kontakt er mere ligetil.
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I efteråret var foreningens bestyrelse på en tur til KBH, vi besøgte Christoffer Melson og Erling
Bonnesen på Christiansborg, der var veganermiddag med pressedækning af TV2 Lorry og så var vi

på Axelborg, hvor vi udover en politisk snak med Martin Merrild og nogle ansatte, så brugte vi en
halv dag på af diskuterer strategi for vores forening.
Hvad er det for en rolle landboforeningen skal spille i fremtiden, både lokalt her i Vejle området
men også på landsplan. En ting er sikkert medlemstallet for reelle produktionslandmænd vil
fortsat falde. Dertil kommer at opgaverne for foreningen bliver stadig mere kompliceret og
forventningen til at vi er til stede og øver indflydelse både politisk og på den offentlige mening, er
støt stigende. Vi ville ikke kunne levere i det ret tætte samspil vi f.eks. har med Vejle kommune
hvis det ikke var for ansættelsen af Maria og Bent.
Og det er også derfor det giver god mening at udvide samarbejdet omkring foreningssekretariatet,
men det rejser selvfølgelig også spørgsmålet om den lokale forankring. Diskussionen i bestyrelsen
var ret entydig, vi fornemmer at I som medlemmer er komfortable med at være medlem i en nok
mindre men også stærk lokal forening, og vi kan gøre det med en vis økonomisk ansvarlighed, al
den stund at dem der har været her før os, har sørget for en fornuftig formue, som vi nu er i stand
til at få til at give et godt afkast dels fra landbrugetsHus og dels fra vores andel af overskuddet i
Velas.
Det ændrer dog ikke på at vi skal lykkes med en medlemsværge kampagne, vi synes i al
beskedenhed at vi i vores forening og sammen med L&F er dem der driver debatterne og markerer
holdningerne i de landbrugs relaterede spørgsmål. Og det kan vi kun gøre så længe vi har en
anselig medlemsopbakningen.
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Økonomi i erhvervet: 8 mia. så meget gæld afviklede landbruget 2019, en fornuftig høst og gode
afregningspriser, har endelig vendt det økonomiske billede til noget positivt, efter år med
bekymrende lav indtjening. Det er især griseproduktionen der har vist markant fremgang, med
slagtesvin notering på over 14 kr. er der sket et historisk skifte i indtjeningen, som især skyldes AFP
i Kina, samme virus florerer tæt på den Tyske/Polske grænse, og udbrud indenfor Dansk eller Tysk
grænse vil få drastiske konsekvenser.
Planteproduktionen har der været noget mere stabilt. Gode høstudbytter og rimelige priser har
givet en fornuftig indtjening i markbruget, men med det efterår og den vinter, vi har haft, så kan
man godt blive lidt bekymret for det samlede høstudbytte i år, der er sået mindre vintersæd og
dem der er sået, står lige nu ude på markerne i alt for meget vand og mangler i den grad gødning.
Den samme stabilitet har der været i mælkeproduktionen, med en fuldstændig uforandret
mælkepris hele året, men imod sætning til grisekødet så har oksekødet haft et fald i prisen, hvilket
nok er et af de første tegn på at klimadebatten får en påvirkning på forbrugsmønsteret, det røde
oksekød er kommet lidt i ”bad standing”.
Et andet parremeter der godt kan komme til at påvirke indtjeningen i erhvervet det næste stykke
tid er Corona virus, vi ser nu hvordan Kina er lukket ned, og flere virksomheder, også nogle af

vores, begynder at mangle halvfabrikata i deres produktion. Og et Kina for nedsat blus over et
stykke tid vil for alvor sætte en bremse på verdensøkonomien.

FILM – Unge i erhvervet

Struktur og unge i erhvervet: Landbrugserhvervet mangler unge mennesker, unge der vil tage
uddannelsen, og unge der har lyst til at etablerer sig og innoverer og løfte erhvervet ind i en ny og
spændende fremtid, her i foråret starter landbrugsskoler og erhvervet en fælles hvervekampagne
til hele det grønne område, for at oplyse om hvor mange muligheder der er hvis man tager en
jordbrugsfaglig uddannelse.
At etablere sig selvstændig som ungt menneske på et landbrug i dag, er svært. Kravene til
finansiering, brugenes størrelse og konkurrencen fra etablerede kollegaer gør at det er vanskeligt,
det lykkes for nogen og vi har da også fået enkelte lettelser igennem omkring generationsskifte.
Nemlig en lempeligere ejerpantebrevsbeskatning som det positive, medens der på negativ siden
står en øget bo- og gaveafgift ved familie handel.
Positivt er også at igen i år har fundet 5 legatmodtagere til Niels Otto Schmidt Hansens legat.
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Afslutning: Endnu et år er gået, i foreningens mangeårige historie, vi har haft et godt samarbejde i
bestyrelsen og med vores udvalg, det vil jeg gerne takke jer for. Jeg synes vi trækker dette som et
hold og får mange gode ting til at ske. Tak for det.
Men livslinjerne i det vi arbejder med, dem holder Maria og Bent, uden jeres indsats så var der
meget der var faldet på gulvet, jeg håber virkelig I har lige så stor fornøjelse af at arbejde sammen
med os, som vi har af at arbejde sammen med jer. Tak for jeres indsatsen.

