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Det er fire år siden, jeg stod her på talerstolen og holdt min første beretning som formand.  

 

Der er sket rigtig meget siden. Og når jeg ser tilbage, så er det især tre vigtige ting, som 

virkelig har været under forandring: 

 

For det første er vores fællesskaber i den grad blevet sat på prøve. Det er det i Europa, 

hvor fællesskabet lige nu trykprøves under brexit-forhandlingerne. Og det er det senest 

hos os selv i landbruget, hvor nogle forsøger at stække de andelsselskaber, som man ude 

i resten af verden – med god ret – misunder os.  

 

For det andet så er naturen rykket meget højere op på dagsordenen. Både i samfundet, i 

medierne og i Landbrug & Fødevarer. Det blev allerbedst beskrevet på årets Naturmøde 

med sætningen: ”Der er i løbet af årets fem første måneder blevet snakket mere natur, 

end der er blevet de seneste ti år”.  

 

For det tredje så er markedet blevet mere ustabilt. Vi har set mange store og hurtige 

prisudsving, og senest har tørken vist os vigtigheden af at være økonomisk robuste. 

Især fordi det – på trods af politisk velvilje – kun blev til en mini-tørkepakke fra Folketinget, 

på grund af bureaukrati og stive regler.   

 

 

I vores egen sektion er der også sket en hel del de seneste fire år. Vi har arbejdet hårdt, 

både i sektionen og formandskabet, for at øge synligheden og få sat Familielandbrugets 

politik på dagsordenen.  

Så hårdt at vi er gået fra i 2014 - at blive nævnt i 309 artikler - i aviser, dagblade og andre 

medier. Til at vi i 2017 blev nævnt hele 488 gange. Det er en stigning på godt og vel 50%, 

og det er bare rigtig godt gået!  

 

Jeg ved godt, at det er et stort arbejde, men det giver pote, når vi får bragt vores 

synspunkter frem, så det er vigtigt, at vi kommer endnu mere på banen. Derfor arbejder vi i 

bestyrelsen også på en ny kommunikationsstrategi, der skal øge vores synlighed endnu 
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mere. Og i endnu højere grad være med til at udbrede vores budskaber til vores 

medlemmer, politikerne og resten af verden.  

 

Selv om det går den rigtige vej med hensyn til synlighed, så er det desværre ikke alt, der 

går den rigtige retning for os.    

 

Det er i den seneste tid blevet tydeligt, at vi står overfor en alvorlig udfordring med vores 

medlemstal, som er gået voldsomt tilbage de seneste år. Det er en stor udfordring. -  For 

det betyder, at vi risikerer at miste både indflydelse og legitimitet.  

 

Derfor vil jeg gerne gentage pointen fra min beretning for fire år siden.  

”Fremtiden tilhører den, der forbereder sig på den”. 

 

I dag ville man nok have brugt udtrykket: DISRUPT eller dø!  

 

Men uanset hvordan man vælger at sige det, så er essensen den samme;  

 

Dem, der ikke forbereder sig, ikke forandrer sig og ikke forbedrer sig;  

de hører fortiden til og ikke fremtiden. 

 

Sådan er det også for vores sektion. Ikke kun fordi det betyder, at vi mister indflydelse. 

Men fordi der er brug for familielandbruget, og de værdier og holdninger vi har.  

 

Der er brug for os i Landbrug & Fødevarer, hvor vi er talerør for mange flere, end vi har 

medlemmer – blandt andet deltidslandmændene.  

Og det om helt essentielle emner som; Vigtigheden af at vi har vores andelsselskaber,  

vigtigheden af selvejet, og vigtigheden af, at vi har robuste bedrifter med sorte tal på 

bundlinjen! 

 

Men der er også brug for os i dansk politik, hvor vi viser, at dansk landbrug favner 

forskelligheden, hylder iværksætteriet og er en vigtig drivkraft i udviklingen af 

landdistrikterne.  
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Og vi gør det faktisk rigtig godt!  

 

Vores sektion har de seneste år båret en hel del vigtige sager frem. Både internt i 

Landbrug & Fødevarer, men også for politikere og andre beslutningstagere.   

 

En af de helt store udfordringer for dansk landbrug i fremtiden er generationsskiftet.  

Vi har brug for de unge mennesker, som bidrager med ny viden, booster innovationsevnen 

og sikrer en udvikling, som er så afgørende for vores erhverv. 

 

Derfor har vi også arbejdet hårdt for at få udbredt vores ide om pantebrevsmodellen.  

Vi har holdt møder med folketingspolitikere ude i landet, og vi har presset på for at få så 

meget taletid i medierne som muligt. Det har i første omgang resulteret i, at der nu, som en 

del af tørkepakken, bliver nedsat et regeringsudvalg, der skal vurdere, hvordan 

generationsskifter i landbruget kan forbedres. Specifikt via sælgerpantebreve, men også 

andre tiltag.  

 

Det er vi glade for. Men vi fortsætter presset på både politikere og embedsmænd, så de 

gode intentioner hurtigt omsættes til gennemført politik, der kan virke ude hos os.   

 

En anden sag er EU’s landbrugspolitik og fordeling af støtten.  

Tilbage i juni fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til landbrugspolitikken efter 2020.Og 

Kommissionen har – ligesom vi har foreslået det i mange år - luftet ideen om, at der i 

fremtiden skal være en mere rimelig fordeling af den direkte støtte med fokus på små og 

mellemstore landmænd. Bland andet med argumentet om, at de 20 procent største 

landbrug får 80 procent af støtten. 

Kommissionen har derfor foreslået, at der indføres et obligatorisk loft, en reduktion af 

støtten over et vist beløb, samt at støtten til de første hektar skal være højere. 

I Familielandbrugssektionen mener vi, at det er vigtigt, at vi kan gøre brug af 

omfordelingsstøtten – det vil sige, at man får en højere støtte på de første hektar. 

For der er mange omkostninger, som er forholdsvis meget dyrere på en mindre ejendom.  
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Både engangsomkostninger som sprøjtecertifikater, gødningsplaner og miljøgodkendelser. 

Men også omkostninger til kontroller. Jeg talte forleden med en landmand, der har 70 får, 

400 æglæggende høns og en lille gårdbutik.  Hvert år har han fødevarekontrol på hvert 

enkelt område – altså tre forskellige kontroller til 702 kroner pr. kvarter!  Det giver i alt cirka 

32.000 kroner i udgift pr. år for en lille bedrift på 30 ha.  

Kontrol er vigtigt! Men det er måske lige at skyde over målet. 

 

Samtidig er det svært for de mindre bedrifter at få del i de forskellige støttepuljer, som 

eksempelvis teknologipuljen. For vi har ofte ikke behov for at foretage så store 

investeringer, som det kræves for at få del i forskellige puljer. Og det er da fuldstændig 

urimeligt, at vi stort set aldrig får del i de puljer, som vi betaler til på lige fod med alle andre 

landmænd! 

 

Behovet er der altså. Og vi fortsætter kampen for, at omfordelingsstøtten kommer i politisk 

medvind. 

 

I forbindelse med den europæiske landbrugspolitik er der også lagt op til en politisk 

diskussion af reglerne for de støtteberettigede arealer.  

 

EU’s landbrugspolitik er – som vi alle ved –  meget kompleks.  

Der stilles meget detaljerede krav, som betyder, at landmanden har en begrænset 

motivation til at øge og bevare naturen på sin bedrift. 

 

Hvis vi skal have øget motivationen, er der behov for forenkling og brug for en nytænkning 

af principperne for støtten. I Familielandbruget bakker vi derfor op om den 

bruttoarealmodel som Miljø- og Fødevareministeriet har udviklet, hvor man både får en 

forenkling af reglerne og et større naturindhold på de støtteberettigede arealer.  

 

Og det var rigtig positivt, at Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse i sidste uge 

besluttede at bakke op om vores indstilling. Tænk sig, hvis vi kunne komme igennem med 

et forslag, der BÅDE sikrer en stor forenkling OG giver mere biodiversitet! Det ville da 

være fantastisk! 
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Et andet punkt, hvor vi har presset på, er Kommissionens forslag om, at støtten for 

fremtiden skal gå til ”reelle landmænd”. Altså landmænd, der har landbrugsdrift som en 

væsentlig aktivitet.  

Mange steder i Europa oplever man nemlig et stigende problem med det, man kalder 

Sofalandmænd. Det er for eksempel personer eller kapitalinteresser, der køber en masse 

jord som investering, og som kun lige gør det absolut nødvendige for at score 

landbrugsstøtten. For hvorfor skal de have del i EU midlerne, som bliver givet for at sikre 

vores fødevareforsyning og liv i landdistrikterne? 

I familielandbruget er vi selvfølgelig helt klart imod den udvikling. Og det har vi heldigvis 

fået afspejlet i Landbrug & Fødevarers holdning.  

 

 

En anden grund til at vi synes, det er en god ide med capping – og en anden sag som vi 

har arbejdet med de seneste år – er liberaliseringen af landbrugsloven.  

For med den lov, der blev vedtaget i 2015, så blev Danmarks jord sat til salg for hele 

verden. Og vi frygter, at vores frugtbare danske jord vil blive en potentiel magnet for 

rigmænd og passive udenlandske investorer. 

I regi af Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse har vi derfor iværksat en årlig 

undersøgelse af, hvor meget jord der opkøbes af udenlandske investorer.  

 

Den seneste undersøgelse viser, at der er ikke noget, der tyder på et decideret boom i 

udenlandske opkøb af landbrugsejendomme i Danmark. - Men der er tegn på, at der er 

kommet lidt flere handler end tidligere. 

Vi synes derfor, at det er rettidig omhu, at vi får lavet de målinger, for vi kan se, hvor galt 

det er gået i det tidligere Østtyskland og de andre østlande.  

 

Når det er sagt, så er undersøgelsen dog kun baseret på stikprøver. 

Og det er da tankevækkende, at politikerne vil have 100% styr på, hvem der ejer vores 

danske sommerhuse, men at de er fuldstændig ligeglade med, hvem der ejer vores 

værdifulde danske muld. 
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Derfor arbejder vi fortsat på, at der laves en offentlig registrering af omfanget af 

udenlandske investeringer i danske landbrug. For selv om forskellige ejerformer er 

gavnligt, sSå er det en mærkesag for os i familielandbruget, at vi fastholder vores 

produktion på så mange almindelige landmænds hænder som muligt. 

 

En sidste sag jeg vil nævne – som har fyldt meget i årets løb - er hele debatten om 

naturens tilstand.  

 

En debat, der for mange almindelige danskere kan være utrolig svær at finde hoved og 

hale i. For det er de seneste år lykkedes højtråbende naturorganisationer at præsentere 

det som -  enten natur eller landbrug. Men sådan er det jo slet ikke. 

Jeg bliver også bekymret, når en analyse viser, at vi i Danmark nu har 15 marker, der hver 

for sig er over 100 ha uden et eneste læbælte – bare mark i ét stort stykke.  

Og jeg mener, at vi har en opgave i at forsøge at stoppe tilbagegangen af dyrearter, og 

læhegn er med til at skabe mere biodiversitet. 

 

At antallet af insekter falder brat, og at der er fuglearter, som går tilbage, bakkes op af 

solid forskning. Og når vi landmænd dyrker så stor en del af Danmarks jord, så er det 

indlysende, at vi også må påtage os en del af ansvaret. 

 

Hvis vi skal bevare vores ”license to produce” – altså vores ret til at være her, har vi i 

endnu højere grad end før brug for accept af, at landbruget kan og skal udvikle sig. Så det 

er vigtigt, at vi får markeret vores synspunkter både over for politikerne og den danske 

befolkning, så de grønne organisationer ikke får patent på at diskutere visioner og 

muligheder for fremtidens landbrug. 

 

Det gør vi i det små med lokale naturarrangementer og ved at deltage i forskellige 

naturmøder. Og vi gør det i stor skala med Landbrug og Fødevarers nye kampagne, der 

blev skudt i gang i sidste uge, som direktør Morten Høyer fortæller mere om senere i dag.  
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Men vi gør det også med mere konkrete tiltag som for eksempel sommerens Bi-

kampagne, der jo netop var med til at vise, at vi hjælper både bier, andre insekter og 

dermed også fugle. 

 

Det er den helt rigtige vej at gå, og jeg vil arbejde for mange flere lignende kampagner 

fremover.  

 

 

Når det er sagt -  så er jeg er også overbevist om, at vi er nødt til at snakke med de 

grønne organisationer for at nå frem til fælles løsninger.  

 

Landbruget er en vigtigt del af løsningen. Men det bliver vi lettere, hvis vi allierer os med 

de organisationer, der har gjort sig til talsmænd for natur og miljø.  

Derfor har jeg givet mig selv en mission: Jeg vil gerne, at vi i hele Danmark – i hver vores 

landbrugsorganisation – tager initiativ til at få en bedre dialog og et konstruktivt 

samarbejde med folk i Danmarks Naturfredningsforening, med ornitologerne og andre 

NGO’er, der arbejder for natur og biodiversitet.  

 

Selvfølgelig er der interessemodsætninger og konflikter, og vi vil aldrig blive enige med de 

grønne organisationer om alt. Det kan være rigtig svært, når vi oplever DN køre 

skræmmekampagner om drikkevand og giver landbruget skylden for fiskedød i Filsø! Det 

er da hamrende frustrerende! 

 

Men vi skal tale sammen! For uanset vores forskellige ståsted, så er det min erfaring, at 

når vi snakker sammen, så er der altid noget, vi kan blive enige om. Og når erhvervet og 

de grønne organisationer står sammen, så ved vi, at politikere har svært ved at sige nej til 

vores forslag. 

Og vi kan lige så godt starte med at tage fat lokalt. I Familielandbruget VEST-Jylland 

inviterede vi i sidste måned DN’s præsident, Maria Gjerding, og den lokale 

naturfredningsforening til dialog omkring kaffebordet. Det er muligvis kun et lille skridt i den 

rigtige retning, men små skridt betyder også noget.  
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Ligesom det betyder noget, at vi går foran med et godt eksempel. 

 

Min mission rækker nemlig videre ud over den danske grænse og hele vejen ned til 

Bruxelles. For vi er ikke alene.  

Landbrugsorganisationer i hele Europa er skeptiske overfor dialog med NGO'er.  

Og under et møde i COPA i Bruxelles i sidste måned oplevede jeg en nærmest isnende 

stemning mellem EU’s miljøkommissær Vella og de europæiske landbrugsorganisationer. 

 

Det er bekymrende. For man er nødt til at indse, at magtforholdene har forskubbet sig, og 

at den tid er forbi, hvor landmænd kan demonstrere sig til at få deres vilje.  

 

Derfor forsøger jeg ved alle lejligheder at bakke op om dialog. Også når det kommer til at 

afprøve, om det er ”kvindepower”, der kan være med til at drive en ny og mere forsonlig 

holdning til de grønne organisationer frem i europæisk landbrug.  

 

For uanset hvad så bliver vi i landbruget hele tiden færre, mens de, der lægger stemme til 

de grønne dagsordener, bliver flere. Så vi er nødt til at indgå nye alliancer og se, om vi kan 

finde fælles løsninger på nogle områder.  

Kun sådan kan vi stå stærkere overfor ministre, regeringer og kommissærer, der presses 

af de grønne bevægelser. For Landbruget er en vigtig del af klima, natur og miljø- 

udfordringen.  

 

 

De sager, jeg lige har ridset op, viser, at det har været et rigtig travlt år for os i 

familielandbruget. Men vi må ikke stirre os blinde på de udfordringer, vi står overfor i 

hverdagen og glemme dem, der ligger længere fremme. Vi skal huske de langsigtede mål. 

Og ikke mindst det arbejde der skal gøres på den lange bane for at nå dem. 

 

Det gælder også sektionsbestyrelsen, hvor vi det seneste år har arbejdet med at få lavet 

en ny strategi, som både fungerer som rettesnor for, hvordan vi ser os selv, og som mål 

for, hvor vi gerne vil hen.  
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Den nye strategi – som I arbejdede med på repræsentantskabsmøderne i går - er lavet ud 

fra jeres input til medlemsmøder i år og bestyrelsens strategimøder de seneste år.  Den 

skal ses som en overordnet ramme for vores holdninger og strategiske målsætninger, og 

den skal bruges som et konkret redskab i vores fremtidige arbejde.  

Derfor forventer jeg, at I tager den med ud i jeres foreninger og ser, hvordan I bedst muligt 

kan bringe den i spil.   

 

For en ting er at have skrevet strategien. Noget andet er at realisere de mål, vi har sat os i 

den. Og det handler især om at finde de rigtige værktøjer. 

Som jeg startede med at sige, så har vi en stor udfordring i forhold til vores faldende 

medlemstal. 

 

Jeg ved godt, at vi skal finde en del af årsagen i strukturudviklingen, – og den kan vi nok 

ikke gøre så meget ved. Men strukturudviklingen kan desværre ikke tegne sig for hele 

faldet.  

Vi har i år set en tilbagegang i det samlede antal medlemmer på 9,9 procent, som svarer til 

253 medlemmer. Det høje tal skyldes til dels lukningen af Mors-Thy. Men tager man dem 

ud af regnestykket, er vi stadig oppe på et frafald på 4.9 procent, svarende til 119 

medlemmer.  

 

119 medlemmer lyder måske ikke af meget. Men det er en alvorlig udfordring, vi står 

overfor. Ikke blot fordi der er færre til at løfte arbejdet ude i foreningerne, men også fordi 

det går udover vores legitimitet og indflydelse i Landbrug & Fødevarer.  

 

Skal vi gøre noget ved den udfordring, så bliver vi nødt til at vide mere om, hvad der virker 

og ikke virker i forhold til at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Det gælder både vores 

traditionelle medlemmer, men det gælder også deltidslandmændene. For vi varetager jo 

netop mange af de emner, som berører dem. F.eks. naturpleje, engangsgebyrer, 

regeldifferentiering osv. Derfor har vi i sektionsbestyrelsen fået nedsat et ad-hoc-udvalg for 

deltidspolitik, der blev stiftet på repræsentantskabsmødet for deltid i går.  
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Men, hvis vi skal finde en fremtidssikret løsning, er det vigtigt, at vi allesammen selv går 

positivt ind i at udvikle vores forening. Det skal vi gøre internt i sektionen, hvor vi skal lade 

os inspirere af de foreninger, der er gode til at tiltrække og fastholde medlemmer.  

 

Men vi kan også vende blikket andre steder hen for inspiration. Som f.eks. den 

undersøgelse SEGES lavede sidste år, der hed: ”Hvor skal væksten komme fra?” 

Her kortlagde man de landmænd, som ligger i top 2 og top 15, når det gælder en høj 

soliditetsgrad og et godt resultat før skat. Og i den forbindelse overraskede det mig ikke, at 

der blandt de top 2 procent bedste landmænd i Danmark er en overvægt af mindre 

bedrifter med en årlig omsætning på under 5 millioner.  

 

Men, hvad er det så, de bedste kan? Jeg vil nævne tre ting, som de bedste  landmænd 

gør. For det første har de klare mål for sig selv. For det andet er de gode til at orientere sig 

mod markedet og de gode forretninger. Og for det tredje, så er de handlingsorienterede og 

tænker rationelt med fokus på rettidig omhu.  

 

De tre kvaliteter:  Klare mål, Markedsorientering, og Handlingsorienteret rettidig omhu.  

Det er kvaliteter, som vi skal tage til os i vores sektion, både i sektionsbestyrelsen, men 

også ude i de enkelte foreninger, hvis vi skal klare os i fremtiden. Derfor vil jeg også 

understrege, hvor vigtigt det er, at I i bestyrelserne sætter konkrete mål for 

medlemsarbejdet, hvor I beskriver indsatser, ansvarlige personer og tidsramme.  

 

Jeg ved godt, at det her er nemmere sagt end gjort, og derfor skal vi også tage imod al 

den hjælp, vi kan få. På vores sektionsmøde i slutningen af august havde vi besøg af 

Anders Søgård og Peter Nyegaard fra Landbrug & Fødevarer. De er på en 

landsdækkende besøgsrunde til alle foreninger med det formål at gennemgå og udvikle 

den enkelte forenings medlemsstrategi. Jeg vil derfor stærkt opfordre de af jer - som 

endnu ikke har klare mål og handlingsplaner - til at booke et besøg af Anders og Peter. 

For ligesom alle andre – så vil vores sektion høre fortiden til, hvis ikke vi begynder at 

forberede os i tide!  
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Derfor skal vi i gang nu og tage afsæt i og møde de behov, der findes – både hos vores 

nuværende og kommende medlemmer. Så ved jeg, at vi sammen kan få vendt 

medlemsafgang til medlemstilgang. 

 

Inden jeg runder af, så vil jeg gerne gentage en af de sætninger, som jeg startede med:  

Dem, der ikke forbereder sig, Ikke forandrer sig og ikke forbedrer sig; de hører fortiden til 

og ikke fremtiden. 

 

Det gælder os alle. Det gælder os hver især som landmænd. Og det gælder os som 

organisation og fællesskab, hvad enten det er Familielandbruget eller hele Landbrug & 

Fødevarer.  

 

Hvis man som landmand ikke sørger for at være økonomisk robust, så er det svært at lave 

de investeringer, der skal til for, at man kan yde optimalt. Og på samme måde er det i 

vores organisation. Hvis vi vil ud og påvirke andre til, at de skal lytte til os, så er vi også 

nødt til at stå så stærkt som muligt og have så mange medlemmer som muligt.   

 

Så hvis vi fortsat ønsker et Familielandbrug om 10, 20 og 30 år – og det gør vi jo -  så skal 

vi i gang med at forberede os nu.  

Med den nye strategi, er de overordnede mål på plads. Så nu er det op til os alle sammen. 

Både hver især, og i vores foreninger, at få sat gang i nogle konkrete aktiviteter og 

indsatser.  

 

Men vi skal også tænke videre endnu. Vi skal have gang i arbejdet med at skabe nye 

alliancer og i gang med dialogen med de organisationer, som vi måske ikke altid har så 

nemt ved at snakke med. 

Kan vi det, så står vi endnu stærkere, når vi kæmper for vores værdier og visioner for 

landbruget. Og det skal vi! 

 

For hvis man ønsker at se et dansk landbrug, der udvikler sig på trods af ustabile 

markeder og klimaforhold. Så er det nødvendigt med en sektion som vores, der kæmper 

for bedre vilkår for de små, mellemstore og deltidslandbrugene. 
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Og det er nødvendigt med nogen som os, der kan sætte landbruget i spil som en vigtig og 

uundværlig del af løsningen, uanset om det er i landdistrikterne, om det er på landsplan,  

eller om det er i EU.  

 

Tak for ordet! 

 

 

 


