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Fra debatten

»Jeg burde lave et generationsskifte nu for at stille min 
22-årige søn i den bedst mulige situation, fordi vi nu kan 
lave generationsskifte efter de gamle regler frem til 2020, 
og derefter bliver det til markedspris. Hvis vi får en ny re-
gering, vil de sætte bo- og gaveafgiften op, og jeg frygter 
at reglerne tvinger familier ud i hurtige generationsskifter, 
mens de er fordelagtige«.

Frygter for forhastede 
generationsskifter

Poul Henrik 
Prahl, Land-
boforeningen 
Gefion

»Landbruget er nu frikendt. Algerne i Karrebæk Fjord 
kommer om sommeren, hvor vores dræn er tørre. Det 
er tyve gange så effektivt at bekæmpe algevækst, hvis 
man kan hindre udledning af kvælstof om sommeren. 
Tak for arbejdet med de syv synder. Vi er frikendt. Det er 
jo breaking news«.

Alger i Karrebæk Fjord skyldes 
ikke kvælstof fra landbrug

Harald
Palmvig,
Landbofor-
ening Gefion.

»Klimaet ændrer sig hurtigt, og vi får mere og mere ned-
bør. Så kan man undre sig over, at man i byerne skal 
klimasikre sig, mens landområderne tænkes at være 
vandskraldespande. Når vi alle betaler skat og deltager i 
samfundet, burde klimasikring så ikke gælde for alle? Be-
tyder samfundsværdier uden for byerne ikke noget? Vi vil 
ikke ende vores liv i sumpen«.

Landområderne bliver 
vandskraldespande

Ib W. Jensen, 
Fyns Fami-
lielandbrug. 
Foto: Torben 
Worsøe

»Som landmænd må vi også selv gøre noget. I Nord-
jylland fik vi en stor prisstigning på grund af nye elmå-
lere i byerne. På landet havde vi dem i forvejen. Jeg 
holdt møde for 70 landmænd med hjælp fra landbofor-
eningen, det gik i pressen, og elselskabet trak forslaget. 
Der er landmænd, der sparer 100.000 kr. om året nu«.

Landmand fik elselskab 
til at sænke taksten

Jens Peter 
Jensen, Land-
boNord.

»Let’s make deltid great again, sagde jeg på delegeret-
mødet sidste år, men er det lykkedes? Great er så meget 
sagt, men vi er på rette vej. Den nye organisering virker, 
og der er god opbakning. Vi deltidslandmænd er ofte 
lidt hvide i toppen, og jeg er blevet spurgt, om der stadig 
er liv. Men selv om der sne på taget, kan der godt være 
ild i kaminen«.

Der er fuld gang 
i deltid

Klaus Høeg, 
formand for 
deltidsland-
mændene i 
L&F.

Hørt i Herning

Børsnoteringen af 
Nykredit ser ud til at 
blive aflyst, og det var 
genstand for glæde 
under debatten på 
årets delegeretmøde.

Af Rasmus Willesen
raw@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 44

I de forgangne uger har snak-
ken om Nykredits mulige, 

forestående børsnotering raset i 
flere af landets medier. 

Det gjorde den naturligvis 
også under debatsessionerne på 
årets delegeretmøde, hvor bl.a. 
Jens Henrik Madsen fra Land-
boforeningen Gefion kommen-

terede beslutningen om, at Ny-
kredit nu står til at sælge 16,9 
pct. af aktierne til en række dan-
ske pensionskasser. 

»Uagtet, så er løsningen med 
et salg til pensionskasserne 
bedre end en børsnotering. Men 
et af de store spørgsmål er selv-
følgelig, hvordan kundekro-
nerne skal fordeles - er det Ny-
kredit Banks kunder, der får 
dem, eller skal erhvervslivet 
også have del i dem«, spurgte 
Jens Henrik Madsen og gentog 
en af de pointer, der flere gange 
har gjort sig gældende omkring 
realkreditinstituttets seneste 
præstationer. 

»Nykredit har forbedret sig, 
og alene i 2017 forventer de et 
overskud på omkring 10 mia. 

kr.«, sagde han under debatten. 

»Kapitalen er nødvendig«
Efterfølgende trådte Martin 
Merrild, formand for Landbrug 
& Fødevarer, op på talerstolen 
og svarede på kommentaren. 

»For mig er det allervigtig-
ste, at vi har et stærkt Nykre-
dit. Heldigvis har de fået gang 
i at styre omkostninger og tjene 
penge, men skal de kunne løfte 
den opgave, der ligger forude 
med bl.a. kapitalkrav, så skal de 
simpelthen have den kapital til 
rådighed«, sagde Martin Mer-
rild og trak tråde til udenland-
ske løsninger. 

»Man kunne også have valgt 
en anden model, ligesom Rabo 
Bank i Holland har gjort det. De 

har lige nu en virksomhed, der 
skrumper, og det, tror jeg heller 
ikke, ville være en løsning for 
landbruget«, sagde han. 

Martin Merrild udtrykte på 
samme tid også begejstring 
over det potentielle salg af ak-
tieandelen. 

»Jeg foretrækker klart denne 
model [med et salg til pensions-
kasserne, red.], omend jeg sy-
nes, at det er til en meget høj 
forrentning, og jeg tror, at der 
er mange, der individuelt gerne 
ville få deres penge forrentet på 
den måde«, afsluttede han. 

Pensionskassernes entré 
i Nykredit vakte glæde

»Løsningen med et 
salg til pensions-
kasserne er bedre 
end en børsnote-
ring«, lød det fra 
Jens Henrik Mad-
sen fra Landbo-
forening Gefion 
under debatten. 
Foto: Torben Wor-
søe
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»En af grundene til, at dansk landbrug er i front, er, at 
vi står sammen om rådgivning, eksempelvis med Seges. 
Derfor undrer det mig, at man i nogle foreninger ikke ta-
ger ansvar for samarbejdet og kæmper for den fælles inte-
resseorganisation. Hvorfor tillader vi, at ikke-medlemmer 
kan få samme pris som medlemmer på rådgivning?«

Hvorfor får ikke-
medlemmer samme pris?

Antoni Sten-
ger, Primær-
bestyrelsen.

»Vi skal arbejde med vores prognoseværktøj. Der kom-
mer mange udmeldinger, der ændrer sig. Først hed det 
2,2 mia. kr. i 2017, så 6,6. Er det så klogt at komme med 
en prognose, der siger minus 1,9 mia. kr. i 2019? Så ser 
kreditorerne allerede hen i et stort sort hul. Men hvis vi 
spørger Arla og Danish Crown, kan de jo ikke engang 
sige, hvad noteringen bliver efter jul«.

Pas på med 
prognoserne

Rene Lund 
Hansen,Agri 
Nord.

»De seneste måneder har været præget af en voldsom 
debat mellem økologiske og konventionelle landbrug, 
og mine medstuderende har været præget af den. De er 
usikre på, om de skal være økologiske eller konventio-
nelle eller vælge som far. I skaber tvivl, og de har brug for 
deres rollemodeller, bagland og læremestre - ja, jer her i 
salen - til at tro på fremtiden«. 

Unge landmænd frygter 
for fremtiden 

Frederik Pe-
tersen, Fyns 
Familieland-
brug og elev 
på Dalum 
Landbrugssko-
le. Foto: Tor-
ben Worsøe

Hørt i Herning

»Vi skulle operere en printplade ind i dig Martin 
Merrild, så du holder ved det, du står og siger i din 
beretning. Så når vi rigtig langt. Du sagde, at vores 
andelsselskaber ikke er udsat for selskabstømning. Jeg 
er ikke enig. Det sker jo, når Danish Agro lægger alle 
landmændenes penge i maskinbranchen, mener jeg«.

Merrild skal have 
printplade indopereret

Niels Henrik 
Keinicke, Fa-
milielandruget 
LRS – Vejle.

»Vi har næsten styr på, hvem der kommer over græn-
sen. Næsten. For der kommer nogen over, der hverken 
viser pas eller får dyppet tæerne, sagde Mogens Dall og 
henviste til vildsvin, der risikerer at bringe Afrikansk Svi-
nepest til Danmark. Derfor forærede han et par klappe-
hænder til Fødevareministeren og opfordrede ham til at 
deltage i klapjagten på de uønskede gæster«.

Klappe-hænder
til ministeren

Mogens Dall, 
LandboSyd.

Bent Graversen, 
Lemvigegnens 
Landboforening.

Et stort problem, at 
ikke alle er med i det 
nye selskab, DanAvl. 

Af Aage J. Iversen
aiv@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 60

DanAvl er et helt unikt sy-
stem, som vi har bygget op 

i fællesskab. Vi har stillet eks-
pertise til rådighed og givet no-
gen mulighed for at blive avlere 
og endda betalt dem for at blive 
det. Derfor er det heller ikke ri-
meligt, at nogen stiller sig uden-
for og underbyder hinanden«, 
sagde formand Martin Merrild, 
L&F, i et svar på et debatindlæg 
om udfordringerne i at skabe 

fælles fodslag i det nye DanAvl.  
Selskabet, der er kommet 

i stand efter en række hårde 
forhandlinger, får nemlig ikke 
støtte fra alle i avlssystemet. 
Omkring hver femte opforme-
ringsbesætning har valgt at stå 
udenfor.

Og det er et problem, sagde 
Bent Graversen fra  Lemvigs-
egnens Landboforening, der 
bragte emnet op på delegeret-
mødet:

»Vi har tradition for at skabe 
værdier i fællesskab. Det er vi 
kendt for. Genetikken er skabt 
i fællesskab, og vi har nu nogle 
hele unikke muligheder for at 
sælge avlsmaterialet så dyrt 
som muligt. Det er en kæmpe-
værdi og kan blive et eksporte-

ventyr«.
»Men vi mangler at få de sid-

ste med, så de få ikke stikker 
af med kassen«, siger Bent Gra-
versen og opfordrer til, at man 
står sammen og overvejer, hvor 
man i fremtiden køber sit avls-
materiale.

Ikke underbyde
Han bakkes op af Martin Mer-
rild:

»Alle bør bakke det op. Vi kan 
ikke have, at tre eller fire grise-
avlere underbyder hinanden. 
Meningen med DanAvl er netop 
at dæmme op, så vi i fælleskab 
kan høste gevinsten«.

»Vi har har et system, der 
kan understøttes af alle, og vi 
kan sælge gener ude i verden. 

Men vi er forpligtet til at sælge 
dem dyrest muligt. Det er hele 
baggrunden for at lave et nyt 
DanAvl«.

»Nogle kan så ikke se visio-
nen, selv om det er skruet sam-
men i tillid til et fælles projekt. 
Havde det ikke været Danavl, 
men en kapitalfond, så havde 
det haft en hel karakter. Vi byg-
ger på tillid. Helt afhængig af, 
at alle bakker op om det fælles-
skab, der har skabt deres virk-
somhed. Vi kan ikke være andet 
bekendt overfor danske svine-
producenter.«

Cirka 75 pct. af de danske 
avlsbesætninger og cirka 70 pct. 
af de danske opformeringsbe-
sætninger bakker op om det nye 
DanAvl.

DanAvl-sagen: Vi skal forhindre, 
at nogle stikker af med kassen
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