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Vi er nu kommet igennem et helt år i coronaens skygge. Heldigvis ser det ud som om, at vi nu er på 

vej mod mere normale tilstande. Vi glæder over at vi kan mødes nogenlunde frit, give hånd og 

trække vejret frit uden mundbind. 

En af coronapandemiens konsekvenser var, at minkerhvervet blev afviklet efter en 

snuptagsbeslutning taget af regeringen, og offentliggjort på et pressemøde, hvor chokerede 

minkavlere, og en undrende befolkning kun kunne se til. Vi mener selvfølgelig ikke at det er 

rimeligt, at en så indgribende beslutning, bliver taget på et så løst og dårligt belyst grundlag. Vi 

håber, at det ender med at minkavlerne får en ordentlig erstatning. Også selvom det bliver en 

kæmpe regning til os skatteydere. En regning, der er helt unødvendig og ærgerlig, for pengene 

kunne være brugt meget bedre andre steder.  

 

F.eks. kunne de være brugt på grøn omstilling og klima. 

Her har et bredt flertal i folketinget besluttet at vores nationale CO2 udledning skal reduceres med 

70% inden år 2030. Der er dog ingen der ved hvordan det skal foregå. Jeg kan frygte, at man 

forfalder til den nemme løsning. Nemlig at jage det vareproducerende erhvervsliv ud af landet. 

Det kan man gøre med høje CO2 afgifter, og så ellers, - meget bekvemt, - glemme at klimagasser 

ikke respekterer grænser. Vi kan så sidde der, i vores egen osteklokke, og pudse glorien og pege 

fingre af alle andre. Strategien er udtænkt af, det jeg vil kalde "osteklokke-filosoffer", og det er en 

strategi, der er dejlig nem at tro på. Lidt lige som at tro på julemanden. Men glem ikke, at der skal 

være nogen til at putte pakker i hans gavesæk, ellers virker han ikke. Det kan f.eks. komme til at gå 

ud over de danske køer. Hvis danske kvægproducenter bliver pålagt store afgifter, mens 

udenlandsk kød og mejeriprodukter slipper gratis, vil danske produkter givetvis forsvinde fra 

butikkerne. I forvejen er den danske bestand af kvæg halveret de sidste 40 år, så det er altså ikke 

de danske køers skyld at klodens temperatur stiger. Osteklokke-strategien giver simpelthen ikke 

mening. 

   

Der er så dejligt ude på landet. 

Og så skal der gerne være nogen at dele det med. Derfor er det er vigtigt, at vi kan tiltrække 

mennesker fra byen, til erstatning for dem der flytter den anden vej. Vi skal derfor passe på de 



kvaliteter, der er ved at bo uden for de store byer. Det er selvfølgelig noget som nærhed til skov og 

strand, god plads i naturen, roen og følingen med årets gang. Det er alt det, som vi kender så godt, 

og sætter pris på. 

Det vi, som mindre landbrug, kan gøre er at forsøge, - så godt som muligt, - at gøre vores landbrug 

til en del af hele den gode oplevelse. Det har vi langt bedre mulighed for, end de store landbrug. 

Tænk over det hver dag. 

Der er også nogle ting som "byfolk" nødigt vil undvære, selvom de er flyttet ud til os. Det er ting 

som lokale indkøbsmuligheder, skoler, børnehaver og oplevelser. Vi skal også kunne tilbyde gode 

netforbindelser, og gode transportmuligheder, så de hurtigt kan komme i forbindelse med de af 

deres venner, som har valgt at blive i byens larm.  Tænk over det, når du skal sætte dit kryds ved 

kommunalvalget senere i år. 

Siden sidste års generalforsamling har jeg fået børnebørn. Det har fået mig til at tænke over 

hvordan tilgangen og forståelsen for landlivet har ændret sig, siden jeg selv var barn. For både min 

kone og mig var sommerferien, hos fætre og kusiner, lig med leg og samvær med andre børn, som 

var født og boede på et landbrug. Da vores børn kom til, var det lidt mere fifty. Når nu vores 

børnebørn kommer til, vil landbrug alene være noget man oplever hos bedsteforældre. Det er 

klart, at det vil få stor betydning for den måde, som vi skal præsentere vores erhverv på. Det vil 

blive lidt mindre "40 grise pr. årsso" og lidt mere "Nældens takvinge" 

 

CAP 

Der er en reform af EUs landbrugsordninger på vej. Vi i familielandbruget ønsker os nogle 

ændringer, som i højere grad tilgodeser de mindre og mellemstore landbrug. I vil senere få en 

hurtig overflyvning af Maria Skovager Østergaard fra Landbrug og Fødevarer.   

 

Vandplaner 

Regeringen forhandler med folketingets øvrige partier om den fremtidige kvælstofregulering. Midt 

under forhandlingerne kom der nye kort, som ændrer ved hele grundlaget. Samlet set er kravet til 

målrettet reguleringer blevet større, og i oplandet til en del jyske fjorde synes det uoverskueligt. 

Der er dog også områder, som slipper fri efter de nye kort. Det er meget utrygt at datagrundlaget 

kan være så usikkert. Vi håber, at det ender med nogle reguleringer, som stadig muliggør 

landbrugsdrift i Danmark, og de må gerne støttes af et bredt flertal i folketinget. 

 

 



Boringsnære oplande og rådighedsindskrænkninger 

Der har nu været ført nogle erstatningssager ved over-taksationskommissionen. Det har generelt 

ført til større erstatninger til lodsejerne, end det de først var tilbudt. Dog er erstatningen i enkelte 

sager med mindre landbrug sat ned, idet man ikke mente, at rådighedsindskrænkningen havde 

betydning for en lille landbrugsejendoms handelsværdi. Det kan vi naturligvis slet ikke være enige 

i. 

Ane Popp-Kristensen vil senere orientere om det regionale politiske arbejde som vi bidrager 

økonomisk til. 

Landbrugspolitisk forum på Østlige Øer 

Vi er fra nytår kommet med i det regionale landbrugspolitiske forum som tidligere lå i ØØL. Vi 

håber, at det på sigt kan blive et forum for ideudvikling til gavn for landbruget i vores område. Vi 

vil i særlig grad arbejde for, at der skal være plads til en stor landbrugsproduktion, og på så mange 

landbrug som muligt. 

Der er plads til flere 

Landbrugsuddannelsen lider, ligesom andre erhvervsfaglige uddannelser, af manglende tilgang af 

unge mennesker. Derfor er det frustrerende at opleve, at unge mennesker, som har valgt vores 

erhverv, har svært ved at finde en praktikplads. De, der vælger en lang eller mellemlang akademisk 

uddannelse kan få SU under hele uddannelsen, mens en landbrugselev skal hente pengene hos sin 

praktikvært. Derfor bliver en elev relativ dyr for sin praktikvært.  

Hvis praktikværten vælger at ansætte en udenlandsk praktikant, bliver regningen mindre, idet der, 

med udenlandske praktikanter, ikke skal betales løn under skoleophold. Denne skævvridning er 

meget uheldig, så det bør der rettes op på. Derfor bør der gives SU til erhvervsfaglige uddannelser 

på linje med de videregående uddannelser. Man kunne alternativt vælge at supplere de 

udenlandske praktikanters ophold i Danmark med et skoleophold, således at de var ligestillet med 

danske elever. 

Jeg har foreslået chefredaktøren på Landbrugsavisen, at man gør en indsats for at nå ud til nogle 

flere af de mindre landbrugere, og her specielt, dem som flytter ud fra byen. Det var han ikke 

interesseret i, idet han mente, at de var for forskellige, og dermed for besværlige at arbejde med.  

Jeg er desværre bange for, at den nye chefredaktør trækker Landbrugsavisen mere i retning af de 

store landbrug, og det er anden retning end den vi kunne ønske os. Det bør være både og.  

Jeg mener derfor, at vi bør sondere terrænet for at se om der er andre bladhuse, som kunne 

tænke sig at lave et magasin eller lignende for denne målgruppe. Det savner vi.  



Hvem er vores medlemmer? 

Bestyrelsen har i vinterens løb ringet rundt til et udpluk af vores medlemmer, for at tage 

temperaturen. Vi fik mange gode snakke. Hovedlinjerne var, at rigtigt mange havde andet erhverv 

ved siden af deres landbrug, som typisk ikke var særligt stort. De foretog en stor del af 

markarbejdet selv med billige maskiner, eller i samarbejde med naboen. Hvis der var husdyrhold, 

var det i de fleste tilfælde kødkvæg eller heste. Der var desuden et ønske om markvandringer og 

bedriftsbesøg, så det må vi have gjort noget ved. Desuden kunne en del ønske sig, at der var lidt 

medlemsrabat for rådgivningen fra VKST. Det ønske blev heldigvis opfyldt her i foråret. Rigtig 

mange var i senioralderen, og det er vores største udfordring. Vi vil gerne takke for den gode 

modtagelse vi fik når vi ringede. 

Tak for opbakningen  

Til slut vil jeg gerne sige tak til vores trofaste medlemmer for opbakningen til vores forening. Også 

tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og tak til vores sekretær Lene Hansen og hele staben fra 

VKST fordi at de altid er parate til at hjælpe os når vi spørger. 

  

 


