
Landbruget skal have lov at tjene penge 
 

Året 2011 har været et fantastisk spændende år med stor fremdrift for 
foreningen. 

 
Vi er stolte over at foreningen er gået frem og nu har mere end tre et halvt 

tusinde medlemmer. En kæmpe udvikling og vi takker for den store tillid, der 
vises os. Til daglig arbejder vi med formål, som berører de danske landmænd 

dybt. I den forbindelse også en særligt tak til Nordsjællands Landboforening, 

der har udtrykt deres støtte til Bæredygtigt Landbrug ved at indmelde sig. Det 
er flot og noget, vi sætter stor pris og som anerkendes viden om. 

 
Hvor galt kan det gå 

Året har budt på massivt arbejde med vandplanerne, og sommerens 
oversvømmelser tydeliggjorde, hvad der er i vente og hvor galt det vil gå. Vi 

må undres over at politikere og embedsfolk ureflekteret bliver ved med at 
fastholde at kun 30.000 ha. berøres når andre kommer frem til ca. 20 gange 

så meget. Min fornemmelse er, at kommunerne i høj grad frygter deres 
opgave med vandplanerne, idet de har en fornemmelse af massiv 

underfinansiering/ undervurdering fra staten. 
 

Indsigelser 
De ulykkelige forhold med vandmængderne på særligt Lolland-Falster, var dog 

medvirkende til at sætte fokus på sagen. Det er da forstemmende, at det først 

er når sommerhuse og vælgerbefolkningen i mere generel forstand rammes, at 
politikere ser problemerne og vågner op til dåd. 

 
Vi har ved enhver lejlighed gjort indsigelser mod vandplanerne og også med 

jeres hjælp gjort det til massive høringer. Jeg tror, det er den høring der har 
været flest indsigelser til nogensinde. I den forbindelse kan jeg sige, at der er 

kommuner der også har givet særdeles skarpe indsigelser til vandplanerne. 
 

Blå blok 
Vandplanerne blev sendt af sted lige før jul, formentligt, fordi det i det politiske 

system findes uhørt, at man som formandsland skulle have en sag kørende 
med EU-systemet samtidig med formandskabet. Man kan som landmand og 

borger ærgre sig voldsomt over, at det faglige grundlag ikke var alt for 
utilstrækkeligt. Man må samtidig udtrykke anerkendelse for en nyvalgt SF-

miljøminister der, reducerer i den blå bloks vandplan før afsendelse.  

 
Tusinde arbejdspladser 

Året har budt på valg der resulterede i regeringsskifte. Nu er det en rød 
regering. Man må sige at piben har fået en anden lyd, og at den ny regering 

har udvist en uventet grad af ansvarlighed i den økonomiske politik. Vi 
arbejder på at få den til at indeholde muligheder for, at landbruget gives lov til 

at bidrage væsentligt mere til den store husholdningskasse. Alle partier, fra 



højre til venstre, taler om økonomi og arbejdspladser. Der ligger så mange 
muligheder i landbruget. Vi opfordrer politikerne til at gøre brug af 

mulighederne i de yderligere mange mia. og de tusindvis af flere 
arbejdspladser der kan skabes. Dette har vi bragt frem på møder med 

politikere fra hele det politiske spektrum. 
 

Viden og indsigt 
Vi har i året holdt flere konferencer og stormøder. Vi føler, at det er en af 

vores betydende indsatser at bringe viden og indsigt til både vore medlemmer, 

men også interessenter og politikere. Det skaber kontakter og kontroversiel 
viden bringes frem og der lyttes. På vores seneste vækstkonference, hvor 

politikere fra mange og forskellige partier talte, udtryktes vilje til fælles indsats 
for at bringe både erhverv og Danmark videre. Vi udtrykker vores stærkeste 

opfordring til at efterleve disse tilkendegivelser, samt landbrugets ønske om at 
medvirke dertil. 

 
 

Langt omkring 
I vores arbejde på påvirkning af vore forhold kommer vi langt omkring. Vi har 

udover politikere, haft konstruktive møder med bank- og realkreditbranchen, 
fremmede udenrigstjenester og rådgivere mv., ligesom vi har værdsat 

konstruktive drøftelser og samarbejde med bl.a. Fødevareforbundet med 
hvem, vi har mange fælles interesser. 

 

Finasiering 
Vi er forundrede over den længe pågåede debat om finansiering. Ingen tvivl 

om, at der er behov for finansieringsmuligheder, men vi undrer os over, at vi 
lader til at være de eneste der påpeger at lønsomhed er fuldstændig afgørende 

for finansieringsvillighed. Hvorfor er der så manglende debat om rammevilkår 
og restriktioner. Det er fuldstændigt afgørende, at landbruget får lov at tjene 

penge til at betjene gæld, holde produktionsapparatet vedlige og renovere til 
forestående udefra kommende krav. Belåningen kræver udsigt til solid 

lønsomhed. 
 

Landdistrikterne 
Som Jesper Bo Jensen ridsede op til vores konference, så er fødevaresektoren 

med i top-tre, som eksportindtjenere. Det er jo samfundsmæssigt fuldstændigt 
hen i vejret, at amputere en sådan branche der i forvejen producerer fødevarer 

med det forholdsvis mindste forbrug af indsatsmidler ifht produktionen. 

Når der til lægges, at vi forestår et meget stort antal arbejdspladser i 
landdistrikterne, både egne og relaterede, så bør det være en prioritet at 

skabe ordentlige forhold for branchen. 
 

 
 

Lønsomheden 



I den forbindelse er det helt afgørende, at vi kommer bort fra den rigide 
inputregulering af landbruget. Vi skal have ledelse og optimeringsmotivationen 

tilbage til den enkelte landmand. Balanceregnskaber vil være vejen til at man 
kan øge produktionen uden at øge påvirkning af miljøet. Således vil den 

enkelte bedrift være ansvarlig for egen indsats, og kan gøre sit til at øge 
lønsomheden med ansvar for omgivelserne. Dette er der også interesse for i 

den nye regerings bagland. 
 

 

Udfordring 
Det må dog også siges, at man kan drøfte økonomi og arbejdspladser helt over 

i Enhedslisten. Krisen er naturligvis noget skidt, men man må sige, at den 
virkelige verden har ramt hele det politiske spektrum og vel særligt 

regeringen. Det er en udfordring at få enderne til at mødes og atter er simpelt 
produktionserhverv, som vores blevet lødigt. 

 
Agerskovgruppen 

Der er etableret de Regionale Selvstyrende Grupper der medvirker til øget 
presse og læserbreve samt lokal påvirkning af politikere og meningsdannere. 

Det er et godt arbejde, der skal takkes for. 
 

En særlig tak skal gå til Agerskovgruppen, der har ydet en enorm indsats for at 
trænge igennem og skabe nødvendig debat, både internt i landbruget og 

eksternt til politikere med mere. Det er stærke folk der rykker noget for vores 

erhverv. 
 

Stor interesse 
For ikke længe siden lykkedes det endeligt vores bestyrelsesmedlem Peter 

Rosendal, at skaffe databasemateriale fra Naturstyrelsen. Det var en vanskelig 
proces men nu sidder vi med yderst interessant materiale, som vi undrer os 

meget over at andre forpligtede ikke har fundet frem tidligere. Materialet har 
været præsenteret for Miljø- og Fødevareudvalgene i Folketinget, og har vakt 

stor interesse eller måske nærmere alvorlig undren. Materialet bringer alvorlig 
tvivl om effekten af rækken af vandmiljøplaner. Vandmiljøplaner, der ikke 

lader til, at have bragt en række tydelige reduktioner af kvælstof i de danske 
vandløb.  

 
Grundig evaluering 

Niveauet af totalkvælstof i de danske vandløb ser ud til at være på højde med 

niveauet i de Slesvig-Holstenske vandløb. Slesvig-Holsten har som bekendt 
ikke rigtig haft vandmiljøplaner, har ikke gødningskvoter og en endnu højere 

arealandel der er dækket af landbrug. Vi er nødt til at have en objektiv og 
grundig evaluering af den danske vandmiljøindsats foretaget af udenlandske 

eksperter. 
 

 



 
 

Pladsen til rådighed 
Som for længe siden aftalt med min bestyrelse, og kendt af nogen, afløses jeg 

som formand pga. langt tidligere planlagt øget arbejde på andre områder. 
Ligeledes har jeg nu, hvor nye kræfter er på banen, trukket mit kandidatur 

således at pladsen er til rådighed. 
 

 

 
Stor indflydelse 

Til min bestyrelse vil jeg sige en stor tak for et meget skægt og spændende 
samarbejde. Jeg har aldrig været i en bestyrelse, hvor holdninger og 

kompetencer positivt spændte så vidt og alle gjorde en sådan indsats for at 
fremme sagen til fælles bedste. Her vil jeg gerne sige, at jeg er stolt over at vi 

er nået hertil, trods modstand, bump og buler. Der er sket bevægelser og ting 
undervejs. Bæredygtigt Landbrug har på kort tid haft stor indflydelse, og 

sådan skal det fortsætte.  
 

Stor tak 
Til sekretariatet skal der også lyde en stort tak for ihærdig indsats. Der er 

ansat to journalister og en politisk rådgiver. Dette har givet et mægtigt løft i 
både vores interne og eksterne kommunikation og påvirkning af omverden og 

vigtige interessenter. 

 
Støtter foreningen 

Jeg opfordrer til at man fra alle sider af dansk landbrug støtter foreningens 
virke og bakker op om ledelsens store arbejde for at fremme erhvervsvilkårene 

for landbruget. 
Det er en afgørende tid vi har foran os med utrolige vigtige arbejder. Derfor er 

der brug for, at alle medlemmer og flere til støtter Bæredygtigt Landbrug med 
solid slagkraft. Det er vores medlemmer der giver os den afgørende støtte og 

påskønnelse samt naturligvis, det helt afgørende økonomiske fundament til at 
løse de mange og vigtige opgaver. Jeg er overbevist om at bestyrelsen vil 

forstå at holde ret kurs og forvalte tilliden på kløgtigste vis, sagde Christian 
Castenskiold i sin sidste beretning, som formand for Bæredygtigt Landbrug.  

 


