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 Formandens beretning for Familielandbrugssektionen 2017 

(Det talte ord gælder)  

 

Kære alle sammen. Jeg er rigtig glad for at se jer her i dag. 

 

Jeg har de sidste år, i min beretning, talt meget om, hvor svært det er at forudsige fremtiden. 

Og det seneste år har vist, at det er reglen snarere end undtagelsen.  

Samtidig har året vist os, at en anden vigtig regel, som man godt kan komme til at glemme i 

det daglige, stadigvæk er lige så vigtig, som den altid har været.  

Det er reglen om: At man aldrig må glemme, at en lille gruppe tænksomme mennesker kan 

lave store forandringer i verden. 

 

Det har vi set i USA med Donald Trump. Vi har set det i Europa med Emmanuel Macron. Og vi 

har set det herhjemme med Uffe Elbæk og Alternativet.  

Selv om man ikke er enig i deres politiske holdninger, så har de mere end nogen andre vist, at 

fremtiden tilhører dem, som arbejder hårdt og tror på deres projekt. Og de har vist, at den 

succesfulde danske iværksætter Martin Thorborg, har fuldstændig ret, når han siger: ”Gode 

ideer er sølv, men folk der kan udføre dem er guld”. 

 

Fælles for Trump, Macron, og Uffe Elbæk er selvfølgelig, at de har vist, at lille David stadig kan 

vinde over store Goliath. Men det, som de også har til fælles, er, at de ikke kun har udtænkt de 

gode ideer. De har også arbejdet hårdt for at føre dem ud i livet! 

Det mener jeg, at vi alle sammen kan lære noget af. Og jeg mener, at det er rigtig vigtigt, at vi 

tager det til os i Familielandbruget, hvor vi har nogle helt klare mål, som vi brænder for. 

 

I Familielandbruget arbejder vi for, at det er muligt at etablere sig med en mindre bedrift og 

udvikle sig. Vi arbejder for at selvejet og mangfoldigheden bevares. Og vi arbejder for at sikre 

det gode liv på landet med fokus på helheden. 

Og vi er heldigvis ikke alene. Da de radikale for nogle uger siden lancerede deres bud på 

fremtidens landbrug, var overskriften for deres forslag: ”Småt er godt”. Forslaget indeholdt 

blandt andet en ændring af landbrugsstøtten; Så den gældende hektarstøtte skal justeres, og 
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der gives mere støtte til de første hektarer. Og vi i Familielandbruget kan ikke være mere 

enige! 

 

Vi har i mange år ment, at omfordelingsstøtten er den rigtige vej at gå. Men vores forslag blev 

for halvandet år siden stemt ned i Primærbestyrelsen med begrundelsen, at der var dårlige 

økonomiske tider. Nu er økonomien ved at være rettet op, og der er positive konjunkturer.  

Vi mener derfor, at tiden er moden til, at man bør se på forslaget igen, og vi vil gøre alt, hvad vi 

kan for, at det ikke kun er de Radikale, der er med på ideen! 

 

Men det er ikke kun med hensyn til omfordeling, at vi møder velvilje. 

De seneste år har vist, at der er stor tilslutning til de sager, vi tager op, og de ændringer vi 

kæmper for.  

 

Det var en stor sejr, da Folketinget lige inden jul vedtog at ændre Lov om hold af malkekvæg, 

så overgangsordningen for bindestalde forlænges med fem år. Og med Familielandbrugets 

pres på at få genåbnet loven blev yderligere tre krav om; Kobørster, ædepladser og 

drikkekopper også udsat. Ændringer der ikke blot gavnede os selv, men var til fordel for alle 

kvægbrugere store som små.   

Vi er glade for, at vi er nået så langt, men vi arbejder stadig for, at udfasningen af 

bindestaldene helt bliver sløjfet. 

 

 

En anden vigtig sejr for os var tiltaget i Naturpakken, så vores landbrugselever fremover skal 

have biodiversitet og naturpleje på skoleskemaet. 

De kommende landmænd skal blandt andet undervises i, hvordan man bedst afgræsser 

naturarealer, så sjældne insekter og planter trives. Samtidig med at de skal vide, hvad det 

drejer sig om, når kommunens biologer trasker rundt på overdrevet og leder efter sjældne 

humlerovbiller i kokasserne. 

 

Men det er ikke kun de unge, der skal i gang med bøgerne. På efteruddannelsesområdet 

fortsætter SEGES i de kommende år med gratis kurser og undervisning i naturpleje for 

landmænd og konsulenter. Og det er rigtig godt.  
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For som landmænd ved vi godt, hvordan markerne skal dyrkes. Vi ved, hvordan en ko skal 

have det – også når den afgræsser. Men vi ved ikke alt for meget om, hvordan der afgræsses, 

så naturen har det allerbedst.  

Derfor er det rigtig godt med et kursus i, hvordan naturplejen gavner biodiversiteten. – 

Samtidig med at dyrene også trives. 

 

 

Vores arbejde med landbrugsuddannelsen stopper dog ikke ved naturpleje.  

Som formand for landbrugets uddannelsesudvalg har jeg de seneste uger siddet sammen med 

vores landbrugsskoler og diskuteret vores uddannelser. 

Vi har en kæmpe udfordring med at få flere unge til at vælge landbrugsuddannelsen. Men vi 

har også en stor udfordring med at få dem, der går på uddannelsen til at tage 

lederuddannelsen – og i det hele taget efteruddanne sig. De unge vælger simpelthen 

lederuddannelsen fra.   

 

Derfor er det mit håb, at vi fremover kan hjælpes ad med den store opgave,  

det er at få lært de unge godt op. Både i forbindelse med deres praktik. Men også at de 

nyuddannede ledere får lov at være med i udviklingen af bedriften, og får indsigt i økonomien.  

 

Derfor vil jeg også gerne sige – til alle jer der har muligheden; ”Få nu lært de unge ordentligt 

op. Få ansat nogle af dem. Og få givet dem noget ansvar, så vi kan få dem udlært til at blive 

nogle gode landmænd, som gerne vil blive i erhvervet.”  

Hvis vi ikke får givet dem nogle lederudfordringer, så mister vi dem til andre erhverv. Og så har 

vi ikke nogen til at overtage gårdene!  

 

 

En anden sag, som vi i Familielandbruget har været med til at sætte på dagsordenen, er 

forslaget om sælgerpantebreve.  

Sælgerpantebreve er de seneste år blevet en betydelig del af Landbrug & Fødevarer’s 

skattepolitiske indsats. Og man har længe været i dialog med Skatteministeriet om vores 

forslag og vurderingen af det provenutab, som er forbundet med det.  
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I juni svarede Skatteministeren Skatteudvalget, at det forventede varige provenutab er 250 

mio. kr. om året. Det, mener vi i Landbrug & Fødevarer, er alt for højt. Der må ministeren finde 

lommeregneren frem igen og få regnet bedre efter!  

I Familielandbruget og Landbrug & Fødevarer fortsætter vi arbejdet, og vi håber virkelig, at det 

her er en af de sager, som snart kommer i land. Det er lige ved og næsten nu. Og vi slipper 

den ikke, før den er gennemført. 

 

 

En anden skattemæssig sag, som vi har haft fokus på, er beskatningen af ejendomme på 

landet. Her har klassificeringen af ejendommene, det vil sige om ejendomme anses for at 

være landbrugsejendomme eller almindelige ejerboliger, stor betydning for 

beskatningsniveauet. Og med den nye ejendomsvurderingslov fra juni i år, har man fjernet den 

tidligere formodningsregel, som betød, at ejendomme under 5,5 hektar som udgangspunkt 

blev anset for private boliger.  

Det betyder, at man fremover skal foretage en mere konkret vurdering i de enkelte sager.  

Ejendomme, der fremover vurderes som private boliger, vil derfor opleve en stigning i den 

løbende skat (navnlig grundskylden). Men på den anden side vil de kunne sælges skattefrit i 

modsætning til landbrugsejendomme, hvor der skal betales skat af avancen på ejendommen. 

Så der er både plusser og minusser ved at blive vurderet som privat bolig. 

Derfor er vi også meget optaget af, at den fremtidige vurdering kommer til at afspejle 

virkeligheden, så ejendomme, der rent faktisk bruges til landbrug, også vurderes som sådan. 

Og at for eksempel deltidslandbrugene ikke kommer i klemme under de nye regler. 

Der er nedsat en intern arbejdsgruppe i Landbrug & Fødevarer, som følger implementeringen 

tæt. Henrik Bertelsen er repræsentant for Familielandbruget. 

  

Liberaliseringen af landbrugsloven er også en sag, som vi gennem de sidste år har fået sat 

stort fokus på.  

I april havde jeg sammen med Rasmus Blædel, som vi skal høre senere, et debatindlæg i 

Information om sagen. For en stor del af problemet er, at ingen har overblik over salget af 
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dansk landbrugsjord, og jeg frygter, det er ved at løbe løbsk på bekostning af liv og udvikling i 

landdistrikterne.  

For mens ejendomspriserne i Danmark i dag ligger nogenlunde på niveau med priserne i 

2006, så er jordpriserne fortsat med at stige i landene omkring os, og de er nu væsentligt 

højere end i Danmark. Jordpriserne er stadig suverænt højest i Holland, og ifølge bladet 

Boerderij handles jord nu til over 500.000 kr. pr. hektar. Til sammenligning blev danske 

landbrugsejendomme ifølge Danmarks Statistik i gennemsnit handlet til 170.000 kr. pr. hektar i 

første kvartal i år. Og det er vel at mærke inklusive driftsbygninger, mens der i de andre lande 

er tale om rene jordpriser. Når priserne ser sådan ud, ja, så skal man da ikke regne ret meget 

på, hvor folk går hen for at købe jord.  

 

Samtidig ved vi fra SEGES, at der stadig er mange landbrug, som skal sælges på grund af en 

svær økonomisk situation. Og at 37,2 procent af samtlige bedrifter – er ejet af landmænd over 

60 år. Det giver samlet set et areal på knap en fjerdedel af den danske landbrugsjord, som 

skal sælge nu eller inden for en kortere årrække. Så man kan godt frygte, at konkurrencen fra 

investorer med en helt anden adgang til kapital end den selvstændige landmand har, vil 

accelerere strukturudviklingen endnu mere.  

Og at de mindre familieejede landbrug i sidste ende bliver opkøbt og måske helt forsvinder. 

 

Det her kan altså komme til at gå rigtig hurtigt. Hvis vi skal udvise rettidig omhu og have en 

chance for at gøre noget ved det, så må vi have debatten nu. 

Jeg mener, der må laves en stramning af reglerne, og at salgene bør registreres, så man kan 

se, hvem der ejer den danske muld. Hvor meget der ejes af investorer og folk, som ikke er 

landmænd og måske slet ikke bor i landet? 

Alle i vores samfund snakker om at skabe mere bosætning og udvikling i landdistrikterne så, 

hvorfor ikke lade jorden gå til dem, der vil bo på stedet. Dem der ønsker at være del af 

lokalsamfundet. Og dem der ønsker at være med til at gøre noget ved udfordringerne med 

miljø, drikkevand, natur og biodiversitet.  

For det er nu engang meget nemmere at få en god dialog om de ting, hvis de, der ejer jorden, 

rent faktisk også bor på stedet. 
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Naturpleje er – som tidligere nævnt – en vigtig sag, som vi i høj grad har været med til at sætte 

på dagsordenen. 

I Familielandbrugssektionen mener vi, at landmanden er en helt central aktør at inddrage, når 

der skal gøres en indsats for naturen. Det er utroligt vigtigt, at reglerne – både nationale og i 

EU’s landbrugspolitik – udformes så naturtiltag og landbrugsdrift hænger godt sammen. Derfor 

arbejder vi også med at skabe enklere regler for naturplejen med højere bagatelgrænser. Vi så 

for eksempel gerne, at der ikke skal kortlægges og kontrolleres detaljer ned på 100 m2 niveau. 

En mere rimelig grænse ville være på 500 m2.                                

Derudover har vi stort fokus på, at udbetalingen af tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

kommer hurtigt ud til landmændene. Vi har bedt Landbrugsstyrelsen garantere, at tilskuddet 

fremover er på kontoen inden udgangen af 1. kvartal. Det er kun rimeligt! 

 

Når det kommer til europæisk landbrugspolitik, og de regler som laves fra centralt hold i 

Bruxelles, så har vi meget mere end naturpleje på programmet. En anden sag, vi arbejder med 

i EU-regi, er udfordringen med ulve. 

Vi kan godt gå og skælde rigtig meget ud over ulven herhjemme i Danmark, men det er nu 

engang en lovgivning, som skal overholdes i forhold til EU. Derfor syntes vi, at det var rettidig 

omhu at tage sagen med ned til Bruxelles, så vi den vej igennem kan få ændret ulvens status. 

Ved at danne alliance med kolleger fra Sverige, Finland, Frankrig og de baltiske lande, fik vi 

skabt lydhørhed for udfordringen.  

Det har resulteret i, at der nu er nedsat en task-force i den europæiske landbrugsorganisation, 

COPA, som vil analysere de udfordringer, som ikke alene ulve - men for eksempel også 

bramgæs - er for landbrugserhvervet.  

En sidste EU-sag, jeg vil nævne, er kravet om afgrødevariation. I regi af Landbrug & 

Fødevarer har vi arbejdet rigtig hårdt på at få ændret kravet. Og vi har gjort opmærksom på 

alle de problemer, som det giver for de mindre landmænd. 

 

På den korte bane har vi set på, om det var muligt at justere den nationale implementering af 

kravet ved at indføre en certificeringsordning. Men konklusionen var desværre, at det ikke er 

noget, som vil føre til forenkling. Og derudover ville det være dyrt at blive certificeret. 
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På den mellemlange bane har vi arbejdet for at få en undtagelse for kravet ind i 

landbrugspolitikken. Men det har indtil videre heller ikke været muligt. Det ser dog ud til, at vi 

måske kan få en mindre lempelse af kravet, da Europa-Parlamentet og Rådet lige nu 

forhandler om måske at hæve minimumsgrænsen fra 10 til 15 ha. Det vil selvfølgelig hjælpe 

nogen, men det løser langt fra hele problemet. 

Inden for det næste års tid vil man i Bruxelles begynde at forhandle det nye regelsæt, der skal 

gælde efter 2020. Vi er derfor også i gang med at se på den lange bane, og er kommet med 

konkrete forslag til fremtiden. 

Sidst – men ikke mindst – vil jeg nævne, at vores nuværende landbrugskommissær Phil 

Hogan har et stort fokus på de små og mellemstore bedrifter. Det er lovende for fremtidens 

landbrugspolitik, så vi fortsætter kampen mod afgrødevariationen i dens nuværende form. 

 

 

Som en del af demokratiet i både EU og Landbrug & Fødevarer må vi nogle gange, som vi lige 

har hørt med afgrødevariationen, indse, at flertallet ikke altid vil samme vej som os. Og når det 

sker, er der ikke andet at gøre end at kæmpe videre for at ændre kursen skridt for skridt i 

vores retning. 

 

For der er ikke noget alternativ til, at vi står sammen som et samlet landbrugserhverv både i 

Landbrug & Fødevarer og i COPA. Kun i form af vores størrelse og vores sammenhold kan vi 

få skabt bedre rammevilkår til gavn for den enkelte landmand – og til gavn for hele erhvervet.  

 

Et tydeligt resultat af hvad vi kan opnå ved at stå sammen, så vi i foråret med den nye aftale 

om dagpengereglerne. 

Aftalen bygger i høj grad på anbefalingerne fra Beskæftigelsesministeriets arbejdsgruppe, som 

Landbrug & Fødevarer har været i tæt dialog med. Og den indeholder derfor flere justeringer, 

som vil gøre det mere fleksibelt og trygt for os landmænd. 

Arbejdsgruppen vil på en række områder ligestille selvstændige og lønmodtagere i 

dagpengesystemet, og det giver os flere fordele. Men der vil samtidig ske en skærpelse. Så 

selvstændige med bibeskæftigelse, på linje med lønmodtagere, der får supplerende 

dagpenge, kun vil kunne få dagpenge i 30 uger i stedet for to år. 
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Heldigvis har Landbrug og Fødevarer været tæt inde i processen om forslagene, og derfor har 

vi udsigt til en positiv særregel, så deltidslandbrug ikke bliver omfattet af denne 

tidsbegrænsning. En sådan særregel – som betyder at deltidslandmændene i fremtiden vil 

kunne modtage dagpenge i op til to år – kan kun lade sig gøre, fordi vi står sammen som en 

samlet organisation i Landbrug & Fødevarer.  

 

Men dagpengesagen er kun en lille del af alt det, vi kan opnå sammen. 

Ved at stå sammen i Landbrug & Fødevarer har vi kapacitet til at byde ind med velbegrundede 

kampagner som ”De 7 Synder”, der har kørt henover sommeren. Og som har fået ministeren 

op af stolen og udtale, at det faglige grundlag bag vandplanerne skal være bedre.  

Og ved at samle vores kræfter kan vi lave fagligt stærke indlæg til regeringen, som dem der 

sikrede os Landbrugspakken – og ikke mindst naturpakken.  

 

Med sådan en stærk organisation kan nogen måske tænke: ”Hvad skal vi egentlig med 

Familielandbruget?” og ”Er det overhovedet nødvendigt, at vi er her?” 

Til det vil jeg gerne sige et stort og rungende JA! For hvis ikke vi skal kæmpe for retten til at 

starte og drive et mindre landbrug, hvem skal så?  

Hvis ikke vi skal kæmpe for, at rådgivere, finansieringsverdenen, ejendomsmæglere, 

landbrugsskoler osv. skal huske at tænke muligheder og udvikling ind i mindre ejendomme. 

hvem skal så?  

Svaret er ganske enkelt. Hvis ikke vi er der til at få øjnene op for de mindre landbrugs 

udfordringer, så er der ikke nogen. Hvis ikke vi hele tiden er på vagt, når der laves politik både 

i Danmark og i EU, så bliver vi ganske enkelt kørt over.  

For som man siger i USA: “If you are not at the table, you are on the menu”.  

Eller oversat til dansk: Hvis ikke du sidder med ved bordet, så er du på menuen. 

Det har vi set flere gange med både skattelovgivningen, liberaliseringen af landbrugsloven og 

den manglende opmærksomhed på muligheden for omfordeling af støttekronerne.    

 

Samtidig har vi meget mere ud af at være med til at præge sagerne der, hvor vi har interessen. 

Havde vi nu siddet i en lille forening udenfor Landbrug & Fødevarer, så havde vi for det første 

nok aldrig opdaget, hvad der var ved at ske f.eks. i Lov om hold af kvæg. Og når vi havde 
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opdaget det, ville det måske have været for sent, at vi begyndte at råbe op og gøre 

opmærksom på det. 

Som en del af Landbrug & Fødevarer er vi med inde i maskinrummet og har mulighed for 

rettidigt at påvirke at de forskellige lovgivninger. 

 

Når det er sagt, så bruges vi jævnligt på en strategisk måde i Landbrug & Fødevarer.  Og det 

er det, vi skal! 

I Landbrug & Fødevarer skal alle sektioner og repræsentanter for vores erhverv spille 

hinanden gode. Og vi skal bruge hinanden dér, hvor det giver mening.  

Et godt eksempel på det, så vi med forårets diskussion om sænkelsen af arveafgiften. 

Sænkelse af arveafgiften er ikke et forslag, der er groet i Familielandbrugets baghave. Men jeg 

var i Debatten på DR2 og forklare, hvorfor arveafgiften er et problem for landbruget og mindre 

familieejede virksomheder. For det var et bedre strategisk valg at sende mig end nogle af dem, 

der ikke har den samme opbakning ude i befolkningen.  

Og her er min holdning klar: Kan vi I Familielandbruget bruges til noget i strategisk gode sager, 

så er det det, vi skal. For vi snakker altså politikken for de fleste. For de fleste i vores 

organisation, det er altså de små. 

Så vi kan godt finde stoltheden frem. Vi skal ikke sætte vores lys under en skæppe.  

For vi gør en stor forskel. Vi er med inde og gøre noget. Og vi hjælper hinanden.  

 

 

Ligesom vi i Familielandbruget kæmper vores sag alle steder, hvad enten det er i 

lokalsamfundet, i Landbrug & Fødevarer eller i EU, så kæmper alle andre sektioner og grupper 

i landbrugserhvervet også for deres sager. Sådan skal det selvfølgelig være.  

 

Men når det kommer til den interne debat i erhvervet, vil jeg gerne understege vigtigheden af, 

at man holder den gode tone. For selv om vi i forskellige grene, sektioner og udvalg ikke 

kommer med den samme bagage – er vi i sidste ende alle i samme båd.  
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Derfor synes jeg også, at det er utrolig ærgerligt og skadeligt for hele vores erhverv, når en 

debat om økologi eller ej bliver grundig afsporet ved, at man skyder på hinanden internt. Det er 

ganske enkelt helt meningsløst. 

 

Der kommer rigelig med trusler og udfordringer mod vores erhverv udefra – det så vi med 

Coop i sidste uge. Så hvorfor gå i flæsket på hinanden? – Det er da tåbeligt !!  

Nej, vi skal simpelthen stå stærkere sammen end nogensinde. Alt andet vil være selvmål – 

både over for politikerne og forbrugerne, som sidder tilbage med et billede af et erhverv, som 

ikke kan blive enige indbyrdes. Det skaber forvirring, og det er ganske enkelt unødvendigt! 

 

Sidste år sluttede jeg min beretning af med et ønske om, at vi fik gang i debatten om fremtiden 

for vores erhverv ikke kun her i Danmark, men også i EU og resten af verden. Og man må 

sige, at der i den grad er taget hul på debatten det seneste års tid. Ja, det er endda blevet 

temaet for Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i næste måned. 

Jeg kan selvfølgelig ikke tage al æren for det fokus, der er kommet på, hvordan landbruget 

skal se ud i fremtiden. Men jeg vil gøre mit til, at vores sektion får sat et så stort fingeraftryk 

som muligt på de resultater, man kommer frem til. Hvad enten jeg er til møde rundt omkring i 

landet, på Axelborg eller i Bruxelles, så har jeg Familielandbrugets kasket på og prøver at 

skabe alliancer, hvor jeg kan.  

 

For vores sektion har rigtig mange gode ideer og forslag til, hvordan vi sikrer et mangfoldigt 

landbrug i fremtiden med plads til bedrifter i alle størrelser. De nominerede til årets initiativpris 

viser med al tydelighed, at familielandbruget står for diversitet og forskellighed. 

De mindre og mellemstore bedrifter er en gave for landdistrikterne. Og befolkningen elsker de 

skæve bedrifter, og alle de forskellige bedriftsstørrelser.   

 

En lille flok mennesker kan ganske rigtigt lave store forandringer i verden, men det kan en 

mindre landmand også. Hvis du har viljen, energien og økonomien, kan du starte et mindre 

landbrug op og forandre den og din families tilværelse.  

Det har jeg på det seneste hørt flere eksempler på. Veluddannede folk med gode jobs springer 

100 % ud som landmandsfamilie. Og de skal være velkommen i Familielandbruget, hvor der er 

højt til loftet og plads til forskellighed og skæve ideer i landbrugserhvervet.  
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I Familielandbruget har vi fat i den lange ende, når vi ønsker os et mangfoldigt landbrug, hvor 

der er plads til alle. Det er der bare ikke nok, der ved. 

 

Derfor er et af mine store ønsker for vores sektion i fremtiden også, at vi kommer endnu mere 

på dagsordenen rundt i alle hjørner af landet. Både i de udvalg og bestyrelser vi sidder med i 

og via medierne. Jeg tror på, at det kan lykkes, hvis vi hjælpes ad!  

Så jeg håber, at I vil være med til at sætte et fælles mål om, at alle vores foreninger oftere skal 

have et budskab i medierne, gerne en gang i måneden, men mindst en gang i kvartalet. Et 

debatindlæg til en landsdækkende avis eller et lokalt dagblad kan både centreres om vores 

politik, jeres lokalpolitiske holdninger eller de gode historier om livet herude, hvor der er højt til 

himlen. Vi har masser at tage fat på, og små nyheder har også ret. Så det er bare om at 

komme i gang hjemme ved tastaturet.  

 

Når det er sagt, så er det ikke kun i forhold til synlighed, at vi skal op af stolen. Alle steder i 

forhold til vores foreninger er vi nødt til at gøre mere end blot at være med.  Vi skal deltage 

aktivt. Det gælder, hvad enten vi snakker om politik i Landbrug og Fødevarer, om vi snakker 

bestyrelsesarbejdet i vores forening, eller om vi snakker om udfordringen med medlemmer, 

der melder sig ud.  

Jeg ved godt, at det ikke altid er let at omsætte de gode tanker til praksis. Men her kan det 

være en hjælp at skele til andre foreninger, som har fundet en god løsning.  

I min lokalforening Familielandbruget VEST-Jylland har vi (ligesom mange andre) fokus på de 

medlemmer, der overvejer at melde sig ud. Jeg ringede i vinters til en af de landmænd, der 

havde meldt sig ud og fortalte, hvordan vi arbejder politisk. Det blev til en længere snak, som 

heldigvis mundede ud i, at han valgte at blive hos os.  

 

Det vil selvfølgelig ikke være alle, vi kan få ”tilbage i folden”, men jeg tror, at vi kan lære en 

masse af at tale med de udmeldte medlemmer. Og jeg tror, at det er godt for os allesammen at 

blive bedre til at sætte ord på og fortælle om den forskel, vi gør for vores medlemmer.  

For det er ikke tabu længere at tale medlemshvervning. Vi ved at, hvis man bruger nogle af 

vores forsikringer og vores pensionsopsparing, så betaler det ofte så godt og vel dit 
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kontingent. Så det er vigtigt, at vi alle sammen er ambassadører og fortæller om alle de 

fordele, der er ved at være med i vores klub i Familielandbruget og Landbruget & Fødevarer.   

 

Inden jeg runder af, vil jeg et kort øjeblik gerne vende tilbage til Trump, Macron og Uffe Elbæk. 

For hvis der er én ting fra min beretning i dag, som jeg håber, I vil tage med tilbage til jeres 

lokale forening og bestyrelse, så er det, at gode ideer ikke kan gøre det alene. 

Hvis vi skal gøre os fortjent til en plads i fremtidens landbrug, er vi nødt til at gå efter guldet og 

arbejde hårdt for at føre vores ideer ud i livet. Vi kan sidde i vores foreninger og i vores 

bestyrelser og diskutere, så meget vi vil, men vi rykker kun ved noget, når vi går ud og handler 

på tingene. 

Hvis vi gør det, så tror jeg til gengæld på, at vi – som en relativ lille gruppe mennesker i 

Familielandbruget – kan lave store forandringer til gavn for både landmændene og 

landdistrikterne. 

 

Tak for ordet. 

 

 

 

 

 

 


