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Klausuleret frem til onsdag den 27. marts 2019 kl. 22.00 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening 27. marts 2019 

Nordsjællands Landboforening – et skridt ind i fremtiden 
Ærede generalforsamling: Medlemmer, samarbejdspartnere, ansatte, gæster og presse 

Kære alle sammen 

Aldrig har solen skinnet så meget over dansk landbrug, som den gjorde i 2018 og aldrig har klimaet 

fået så meget opmærksomhed, som det får nu.  

Slide 1 

Solen og tørken satte alvorlige spor i landbruget og der er en stærk og velbegrundet bekymring 

for, at 2018 ikke bliver enkelstående.  

Slide 2 

Hvad skal vi gøre?  Skal vi lukke og slukke eller skal vi tage udfordringen op?  Og hvad vil 

politikerne? genvælges eller lovgive ud fra fakta?’ 

Slide 3 

 

Vi har nogle unge mennesker i næste generation, fyldt med forventninger til fremtiden og til 

fremtidens landbrug, så jeg ved godt, hvad jeg vil svare… Vi skal tage udfordringen op og 

politikerne skal naturligvis lovgive ud fra fakta! 

Lad mig starte med en lille anekdote: 

Slide 4 

Forleden dag deltog jeg i et foredrag om den grå Ferguson. En af deltagerne havde medbragt et 

gammelt læserbrev, her havde skribenten fremført sin skepsis mod traktorens videre udbredelse: 

”Den kan jo ikke køre frem selv, som hesten kan gå, når vi går bag ved og samler roer…..” 

Det kan føles mere trygt at sætte tiden i stå, blive ved det kendte, men vi kan ikke gå mod uret 

eller sætte det hele på ”stand by”.  Lad os i stedet gribe om fremtiden! Teknologien vil bringe så 

mange muligheder med sig, at vi slet ikke har fantasi til at forestille os, hvor vi er på vej hen. 

Slide 5 

Fremtidens udfordringer 
Vi har netop hørt to spændende indlæg om de alvorlige klimatiske udfordringer, som kalder på 

handling nu og her, hvis vi skal nå det politiske mål i 2050. Befolkningstallet stiger voldsomt, så der 

bliver flere munde at mætte, men vi kan ikke udvide produktionsarealet – hvad skal vi så gøre? 
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Dertil kommer FN’s øvrige verdensmål for en bæredygtig udvikling, som vi også har forpligtiget os 

til. L&F har netop præsenteret visionen for landbrugets bidrag til en bæredygtig fremtid og de 

store andelsselskaber Arla og Danish Crown har også fremlagt deres store klimaambitioner.  

Det er klogt at være på forkant, hvis vi selv vil være med til at bestemme vores vej. Helst skal vi 

gå forrest, hvis vi altså kan og tør.  I Nordsjællands Landboforening tør vi godt tage et stort og 

bæredygtigt skridt ind i fremtiden, fordi vi har fokus på helheden. 

Nordsjælland er klar 
Vi(landbruget og lodsejerne) er ikke en utilnærmelig bobbel midt i det omgivende samfund. Vi er 

det omgivende samfund og vi skal tage vores del af ansvaret for at mindske CO2 udledningen, 

reducere miljøbelastningen, bevare den biologiske mangfoldighed og producere sunde fødevarer. 

Slide 6 

I Nordsjælland er vi klar til at levere og tage vores ansvar og vi vil gerne være lidt mere ambitiøse. 

Vi skal være CO2 neutrale i Nordsjælland før 2050 – Kan vi være klar i 2035?  

OG det skal blive uden at vores økonomi påvirkes negativt. Så bare rolig – jeg er ikke ved at tage 

al jord ud af produktion i Nordsjælland eller foreslå andre radikale ændringer på jeres vegne.  

Jeg er fuldt ud bevidst om, at rejsen til en mere klimavenlig og bæredygtig produktion kun er 

holdbar, hvis økonomien følger med. Men jeg er også bevidst om, at landbruget kommer til at 

mærke, som de store erhvervsvirksomheder allerede gør, at kapitalen og investeringerne vil ligge i 

de virksomheder, der kan dokumentere en bæredygtig proces.  Og som vi hørte før – der bliver et 

marked for vores varer, både herhjemme og i udlandet.  

Hvad skal der ske? 
Hvad kan vi så gøre i Landboforeningen for at leve op til vores egne ambitioner? 

Vi er allerede godt på vej! 

 

Slide 7 

 

Helt konkret er der tiltag i dyrkningspraksis, som kan gøre en stor forskel.  Kendskabet til disse skal 

udbredes. Der er også ændringer i vores hverdagsadfærd, som kan gøre en stor forskel, alene 

udskiftning til LED–belysning flytter meget. Vi har også mange vedvarende græsarealer, vi har 

meget skov og så har vi allerede en professionel og miljøeffektiv landbrugsproduktion, faktisk den 

mest klima- og miljøeffektive i verden – tak for det. Og vi skal bevare vores førerposition. 

 

På den politiske side vil vi arbejde for, at der tænkes i en mere helhedsorienteret planlægning 

både i kommunerne og i de grønne organisationer.   Og det er måske her, at de største 

ændringer skal finde sted . Vi skal tænke i synergier, samarbejder og cirkulær økonomi. Rest- og 

spildprodukter det ene sted kan blive værdifulde det andet sted. Vi skal have øjnene op, og drejet 

vores ”mindset” ind på muligheder frem for forhindringer. 
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Hjemme på vores egne bedrifter er det derfor vigtigt, at vi tager stilling og forholder os til 

bæredygtighed.  Hvad er status og hvad kan gøres bedre? Et hvert skridt, uanset om det er lille 

eller stort, er et skridt i den rigtige retning. Jeg tror mange af os bliver overrasket over, hvor meget 

vi faktisk allerede gør.  Det vigtigste er at få startet processen og udarbejde en plan. I Agrovi har vi 

snart en færdiguddannet bærdygtighedskonsulent, som kan hjælpe med analyse og planlægning.  

Slide 8 

Hvem ved og det kan lyde absurd, men måske er etagelandbrug (vertical farming) fremtiden, hvor 

der produceres mere på mindre areal og med nuludledning.  

Slide 9 

Conservation Agriculture er vejen frem 

Jeg vil for en stund vende tilbage til tiltagene i dyrkningspraksis, som jeg nævnte før. Uden at jeg 

skal gå ned i faglige detaljer, så har jeg meget store forventninger til Conservation Agriculture og 

pløjefri dyrkning. Potentialet for at lagre store mængder af C02 er enorm, tab af næringsstoffer 

kan reduceres, og så får vi en øget biodiversitet i bonus.   

Der er mange fordele ved disse systemer, selv om det måske ikke er alle jorde, som er lige 

velegnede til det pløjefri system.  

Vi skal også kigge på vores afgrødevalg og tænke over, at efterspørgslen af plantebaseret protein 

stiger.  

Der er sikkert mange andre bud på, hvordan vi kan dyrke og producere fremadrettet og derfor er 

det meget vigtigt, at der sendes flere penge til forskning på dette område. Vi har brug for, at 

samfundet løfter opgaven på samme måde som i vindmølleindustrien tidligere. 

 

Slide 10 

Nye dilemmaer opstår 

Når vi synes at det ene problem er løst, så opstår der ofte et nyt og ofte etisk dilemma.  

I føromtalte bæredygtige dyrkningssystemer er vi indtil videre afhængige af glyphosat til 

bekæmpelse af græsukrudt – hvilket hensyn vejer så tungest: Bæredygtigheden og klimaet eller 

frygten for glyphosat?  

Her håber jeg at fornuft og fakta vil veje tungere i den fremtidige lovgivning end følelser og 

genvalg. Måske har vi biobaseret glyphosat med samme effekt om få år. Over tid kommer der også 

flere nyttedyr, så skadelige insekter vil udgøre en mindre trussel mod udbytte og kvalitet. Derved 

kan vi reducere brugen af pesticider.  

 

Slide 11 
 

Lavbundsjordene 

Ifølge forskerne kan vi reducere CO2 udledningen voldsomt, hvis vi tager 100.000 ha 

lavbundsjorde ud af omdrift.  
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Er det den rigtige vej at gå? Skal landmændene holde op med at dyrke jorden i en verden, hvor 

befolkningstallet stiger?  

Kan det vedvarende græs i stedet blive til protein eller kan arealerne tilplantes med 

energiafgrøder, eller kommer der helt andre løsninger, som vi ikke kender i dag? 

Hvis jord tages ud af produktion, så skal der findes nogle fornuftige modeller, hvor der enten er 

mulighed for at få erstatningsjord via en jordfordelingspulje eller der skal være en anden form for 

økonomisk kompensation. Økonomien er i sidste ende afgørende for, hvad der kommer til at ske. 

Søborg Sø, som igen sættes under vand, er et godt eksempel på et naturudviklingsprojekt, som 

også vil få positiv effekt på både klima og den biologiske mangfoldighed.  Initiativet kom fra 

lodsejerne, og modellen for jordfordelingen har fungeret. 

Slide 12 

Fælles ansvar i samfundet 

Landbruget kan naturligvis ikke løfte opgaven alene og sikre klimaneutralitet. Der er brug for en 

fælles indsats i løsningen af fælles udfordringer. Samfund, forbrugere og producenter har en 

fælles opgave her – vi skal indgå i en forpligtende alliance og tænke helhedsorienteret. 

Jeg har stor tillid til, at vi (landbruget) kan levere, det vi lover, men jeg kan være bekymret for, om 

resten af samfundet og forbrugerne er klar til at trække på samme hammel og har tålmodigheden 

til at vente på de robuste resultater. – Det kræver tillid og is i politikernes mave. 

 

Slide 13 

Håndteringen af de første resultater fra Landbrugspakken var et rigtig godt eksempel på 

manglende tålmodighed og faglighed. Den blev alt for politisk uden is i maven og al for ufaglig, jeg 

vil nærmest sige uværdig. Et vådt efterår i 2017 forhindrede etablering af mange vinterafgrøder og 

det sætter sig spor – det er logik. 

Hvis en bæredygtig /klimavenlig fødevare er dyrere at producere, så skal det afspejle sig i prisen. 

Producenterne skal ikke bære ansvaret alene. Her har vi brug for at de danske supermarkeder 

bakker de danske producenter op. Forbrugerne (og det er også os selv) være klar til at betale 

prisen.  

Slide 14 

Ikke i min baghave 

 

”Ikke i min baghave” lød det forleden i radioen, og det er ikke første gang, vi hører det. Denne 

gang var det et biogasanlæg i Jylland og kystnære vindmøller i Kalundborg, som stod for skud.  Der 

har også været ballade i Holbæk og vi har set det her i Skævinge, hvor lokal modstand fik spændt 

ben for et biogasanlæg.  
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For et par år siden var det i Gribskov, at placeringen af store vindmøller på en privat mands arealer 

blev hindret. Og der er mange flere eksempler på, hvordan lokal bekymring stopper bæredygtige 

projekter. 

Den indstilling holder ikke i længden! Selvfølgelig skal biogasanlæg og vindmøller ikke placeres, så 

de skaber direkte gener, men mere imødekommenhed er nødvendig.  

Slide 15 

Kodeordene er tidlig lodsejerinddragelse, dialog, respekt og frivillighed 
Hvordan opnår vi så denne imødekommenhed?  Måske skal vi tænke i alliancer og involvere 

lokalsamfundet i projekterne allerede i den indledende fase. De skal ikke vente til en 

høringsperiode. Det handler om at skabe indsigt, forståelse og ejerskab, så bekymringerne, der 

kan være på begge sider af bordet ryddes af vejen. Jeg tror at vi kan lære meget af den vej de har 

fundet på Samsø, hvor parterne har sat sig sammen. (Så er der altid nogen som har nogen rabiate 

holdninger, som vi ikke kan gøre noget ved og de findes i begge lejre). Budskabet er kort og klart: 

Når initiativet kommer nedefra og når man får ejerskab til et projekt, er vejen til en acceptabel 

løsning ofte kortere.   

Budskabet gælder begge veje. Når kommunerne planlægger i det åbne land, så inddrag os der bor 

der ude og ejer jorden i planlægningen og tag os med på råd fra starten af. Det bør være god stil 

og kotymen i den offentlige forvaltning, at lodsejeren er den første, som bliver kontaktet og får 

besked.   

Modviljen bliver jo enorm, når man skal læse om sig selv og planer for ens ejendom i avisen eller 

først opdager at ens marker er udpeget til §3 eller andet, når man er inde på arealinfo.  

 

Vi presser på  

I Landboforeningen gør vi hvad vi kan, for at sikre, at I kan føle jer trygge og altid få medindflydelse 

på udviklingen på jeres egne ejendomme. Igen og igen gør vi derfor politikere og embedsmænd 

opmærksom på, at ”dialog, tidlig lodsejerinddragelse og frivillighed” er kodeordene (vejen frem). 

Jeg synes, at vi har et godt eksempel i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, hvor samtlige private 

arealer i parken er kommet med på frivillig basis.  

 

Slide 16 

Fredninger 

Anderledes ser det ud i fredningsprocesserne, hvor DN løber deres egne veje. Desværre ser det ud 

til at hovedorganisationens hensigt om tidlig lodsejerinvolvering ikke når ud til lokalafdelingerne. 

Et helt dugfrisk eksempel har vi omkring Esrum Sø, hvor der rejses forslag om en samfredning af 

eksisterende fredninger men med samtidig oprettelse af en søsti, der skal give offentligheden 

bedre adgang. Ikke én lodsejer er endnu hørt i denne proces – det er ikke rimeligt. Og så kan man 

igen stille sig det spørgsmål, hvem har mest glæde af den offentlige adgang? Er det naturen med 
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de vilde fugle eller er det offentligheden? Hvilket hensyn hviler tungest? Beskyttelse eller 

benyttelse? 

DN skal involvere lodsejerne langt tidligere i deres fredningsprojekter og bør sikre, at der er bred 

opbakning.  

Slide 17 

Vi har henvendt os til miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen med en opfordring om at 

ændre Naturbeskyttelsesloven, så DN ikke kan rejse en fredningssag alene. Ministeren vendte 

tilbage på vores henvendelse med besked om at loven ikke ændres, men at DN har lovet at 

involvere lodsejerne tidligere.  

Vi har også påtalt over for kommunerne, at det er uhensigtsmæssigt, at de repræsentanter, som 

de indstiller til fredningsnævnene går stik mod kommunernes ønsker. Det var måske en god ide at 

kommunerne ikke fordelte disse pladser, som det sidste, når de konstituerer sig.  

Et godt eksempel på tidlig lodsejerinddragelse er i Allerød, hvor der er en fredning på vej.  Her har 

kommunen på opfordring fra landboforeningen taget lodsejerne med ved bordet. At udfaldet så 

ikke altid bliver helt, som vi ønsker, er en anden sag.  

 

Ingen skueprocesser 
Lodsejerinvolveringen må aldrig blive en skueproces. Det ødelægger ethvert samarbejde og 

skaber mistillid, modvilje og frustration, når der ikke lyttes og efterfølgende handles derefter. 

Vi så det i vandrådsarbejdet, hvor mange havde den oplevelse, at der ikke blev lyttet til rådenes 

anbefalinger og at man kun var med for ”et syns skyld” -  ”så er de da blevet hørt”. Da planerne 

blev sendt ud i høring umiddelbart før jul, var der slet ikke udtaget de vandløb, som der var peget 

på. Og det var vel at bemærke vandløb, hvor det ikke var muligt at opnå de tilsigtede mål. Vi har 

naturligvis reageret via høringssvar. 

Slide 18 

Det Grønne Danmarkskort 

Nu håber jeg, at kommunerne husker kodeordene ellers skal vi nok minde dem om det, når 

stregerne skal tegnes til det grønne Danmarkskort. Vores repræsentanter har sammen med andre 

lagt et meget stort arbejde i naturrådsarbejdet. Landbruget har spillet ind med konstruktive og 

overordnede anbefalinger, hvor der er lagt vægt på faglighed, frivillighed og lodsejerinddragelse 

og med anbefalinger om, at gode solide produktionsjorde holdes uden for udpegningerne. 

Jeg er overbevist om, at langt flere går ind i natur- og klimaprojekter, hvis man kan komme ud 

igen, og hvis man kan indgå aftale om, at et projekt ikke kan medføre en beskyttelse, som blokerer 

for en naturlig og tidssvarende udvikling af ejendommen. 
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Vi skal passe på vores landbrugsjord 
Som sagt tidligere, skal der i den offentlige forvaltning tænkes langt mere helhedsorienteret. Vi 

kan kun bidrage til en bæredygtig fremtid, hvis vi får lov til at være her. Vi skal sikre, at der fortsat 

er plads til at producere kvalitets- og klimavenlige fødevare og foder. God landbrugsjord skal ikke 

blive ” klemt eller dømt ude” af regide regler, misforståelser og utidssvarende 

administrationspraksis, som gør det vanskeligt at planlægge helhedsorienteret. Landbrugsjorden 

er allerede presset af byudvikling, infrastruktur, forsumpning, fredninger mv. 

Forvaltningspraksis skal støves af  

Engang imellem kan jeg godt tvivle på, at de aktuelle udfordringer kan løses på baggrund af det 

nuværende natursyn og den gældende forvaltningspraksis.  

Vi ser eksempler på, at den ene gode hensigt og hensyn udløser et nyt dilemma.  Er det f.eks. 

klimavenligt at lave en landskabsfredning og forbyde tilplantning med høj beplantning, som f.eks. 

energiafgrøder, som man har set det ved Keldsøfredningen – Hvilket hensyn vejer tungest her: 

landskabet eller klimaet?  

Slide 19 

Derudover står mange fredningsbestemmelser i vejen for, at naturplejere kan få tilskud under de 

landdistriktsordninger, der skal fremme den biologiske mangfoldighed. 

Tiden er måske inde til at se forvaltningspraksis efter i sømmene med et bæredygtighedstjek- vi 

skal være sikre på, at den måde der forvaltes på rent faktisk også bidrager til en bæredygtig 

udvikling, der tilgodeser både klima, miljø, biodiversitet og økonomi.  

I Landboforeningen gør vi derfor meget ud af, at italesætte landbrugets og det åbne lands rolle og 

bidrag til en bæredygtig udvikling i hele samfundet. Det gør vi hver gang vi indsender et 

høringssvar, har møder med lokalpolitikerne, embedsmænd og i alle de råd, og repræsentationer, 

vi sidder med i. Vi peger også på de uhensigtsmæssige konsekvenser, der kan opstå i kølvandet af 

ellers velmente initiativer og planlægning i det åbne land.  

Vi har et stærkt netværk af lokale medlemmer, som også gør et stort arbejde i de grønne råd, 

dialogfora og grundvandsråd m. fl.  De lokale omdømmeaktiviteter, ikke mindst Åbent Landbrug, 

som I er tovholdere på ude på jeres gårde, har også en meget stor betydning og er medvirkende 

til, at der skabes indsigt i vores aktiviteter. Jo større indsigt, jo større forståelse og jo større accept. 

Slide 20 

Faunastriber 

I den forbindelse vil jeg også gerne nævne faunastriberne, som et godt eksempel på et samarbejde 

på tværs af kommuner, landbrug og grønne organisationer. Nu er 5 kommuner med i projektet.  

Initiativet kom her fra Hillerød, hvor vores repræsentant Inge Christoffersen Holding lægger en 

meget stor indsats i projektet og for udbrede aktiviteterne til de andre kommuner. 
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Slide 21 

Klimasikring og lokal indsats 
De klimatiske udfordringer ses også i et ændret nedbørsmønster. Sidste år havde vi en historisk tør 

sommer, og nu har vi en meget våd marts, hvor nedbøren er næsten fordoblet. De massive og 

koncentrerede nedbørsmængder skaber nye udfordringer, som vi skal løse lokalt. 

Kommunerne er forpligtet til at lave klimahandleplaner med prioriteringer af indsatser, der kan 

afbøde de største gener. Fra landboforeningens side arbejder vi for, at planerne skal være 

helhedsorienterede med intelligente løsninger, der også tager højde for konsekvenserne i det 

åbne land. Vandet skal kunne komme væk fra vores marker – åerne skal også klimasikres. 

Derfor så vi det som en sejr, at Fredensborg kommune sendte deres klimaplan til fornyet 

behandling, efter vi i et høringssvar havde påpeget, at det åbne land var glemt. 

I Egedal er vi inviteret med som repræsentant for landbruget i deres i deres § 17 udvalg, som er 

nedsat med henblik på at finde solide løsninger på håndtering af de øgede nedbørsmængder. 

 

Gennem flere år har vi også arbejdet på at flodemålet i Arresø skulle sænkes. Ved at sænke 

flodemålet med bare 2,5 cm, kan man fjerne 1 mio. m3 vand. Vi har påtalt, at indstillingen til at 

regulere vandstanden skal være tidssvarende og afspejle de faktiske forhold. Det skal være legalt, 

at sænke flodemålet op til en periode med meget regn, som vi f.eks. har set det her i marts. Vi skal 

undgår oversvømmelser og forsumpning af de omkringliggende marker – det kræver rettidig 

handling. 

Slide 22 

Grundvandet  

Vi skal passe på vores grundvand, det har vi alle en interesse i – det må der ikke være nogen, der 

er i tvivl om.  

Slide 23 

I januar blev vi præsenteret for den nye tillægsaftale til pesticidhandlingsplanen. Aftalen pålægger 

kommunen at vurdere alle boringsnære bekyttelsesområder (BNBO) på landbrugsjord og øvrige 

arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål. Jeg ærgrer mig endnu engang 

over, at det er følelserne der har taget overhånd her og ikke fakta. 

Kommunerne skal vurdere om der er behov for yderligere indsatser, f.eks. ved at flytte boringer, 

indgå aftaler om pesticidfri drift, dyrkningsstop eller egentlig opkøb af jord. Kommunerne 

opfordres til at indgå frivillige aftaler, så der opnås lokalt forankrede løsninger i samarbejde 

mellem kommune, vandværk og lodsejere. Hvis kommunerne ikke når det inden udgangen af 

2022, indføres et generelt sprøjteforbud. Vejledningen, som kommunerne skal rette sig efter er i 

høring nu. Landboforeningen indsender naturligvis høringssvar.  
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Udfordringen er lige nu at vi ikke ved hvordan kommunerne vil gribe det an, og det er heller ikke 

sikkert at der er 100 % ensartethed mellem kommunerne. Vi har erfaret, at de store 

forsyningsselskaber går meget aggressivt til værks for at lave aftaler allerede nu.  

Anbefalingen herfra er at I først skal indgå aftaler, når I synes der er rimelighed i aftalevilkårene og 

I mener, at I er fuldt oplyste.  Fra Landboforeningens side følger vi udviklingen meget tæt, og I er 

altid velkomne til at kontakte os.    

Vi har talt meget om BNBO-Bjellekær i de tidligere beretninger. Bjellekær var det første område, 

hvor der blev indført et påbud.  Her er afholdt taksationsforretning i december 2018 – vi kender 

endnu ikke udfaldet. 

Slide 24 

Økonomisk bæredygtighed (rammevilkår)  
Hvad nytter en indsats for en bæredygtig udvikling, hvis vi ikke kan få det til at hænge sammen 

derhjemme og må dreje nøglen om?  Vores egen økonomi skal også være bæredygtig. Den skal 

kunne holde til et hårdt år som 2018, hvor tørken udfordrede med lave udbytter og deraf 

manglende indtjening.  

 

Vi skal ikke forvente, at der kommer store gavechecks fra skiftende regeringer. Tørkepakken 2018 

er et godt eksempel! Vi skal så vidt muligt klare det selv, og vi må forvente, at 2018 ikke bliver det 

eneste udfordrende år fremadrettet. 

 

Det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde for at få ændret de betingelser vi skal producere og 

konkurrere under på det helt overordnede plan, altså vores rammebetingelser. Det skal vi! Og det 

gør vi både i Landbrug & Fødevarer og i Landboforeningen.  

 

Slide 25 

 

Men hvordan står det til med de hjemlige rammevilkår og den bæredygtige udvikling af vores egen 

bundlinie? Tager vi nok ansvar for at påvirke vores egne rammevilkår? Er vi tro mod vores egen 

bundlinie og får vi udarbejdet de fornødne beregninger? Bliver vi aflønnet for vores klimaeffektive 

produktion? Kan vi forhandle vores bidragssatser? Kan vi få bedre priser for vores varer? 

Kapitaliseres lempelser i rammevilkår? Er afdrag et fyord? Regner vi nok på om jordprisen og om 

forpagtningsprisen kan bære? Det er ikke altid økonomisk optimalt at begære sin nabos jord. 

Konsulenterne i Agrovi, er som altid klar til at hjælpe, hvis der er behov.  

Slide 26 

Den daglige indsats gør en forskel 
Jeg er stolt af at stå i spidsen for en forening, der rummer mangfoldigheden i det nordsjællandske 

landbrugslandskab. Nordsjællands Landboforening har plads til alle og sammen med 

medarbejderne i Agrovi gør foreningen hver dag det ypperste for at støtte op om jer og jeres 

aktiviteter, der hvor vi kan.  
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Det skal være attraktivt at leve på landet og vi skal kunne forfølge vores drømme og leve det liv vi 

gerne vil uanset om vi driver vores ejendomme på fuldtid eller deltid. Men resultaterne kommer 

ikke af sig selv. Resultaterne kommer, fordi vi har et stærkt fællesskab, hvor der lægges mange 

kræfter på at skabe en god og attraktiv fremtid for os der bor og lever på landet. 

Bestyrelsen i Landboforeningen tæller 8 personer. Derudover har vi som tidligere nævnt 

kommunenetværksrepræsentanter i 9 ud af 11 kommuner samt i diverse råd, nævn, bestyrelser og 

udvalg.  

Slide 27 

Som I kan se af planchen her, er vi med mange steder, og det er meget vigtigt, at vi er 

repræsenteret, så vores stemme bliver hørt.  

Derud over mødes vi årligt med de 11 lokale borgmestre. Her tager vi bl.a. emner op som I er 

kommet med forslag til – det kan være trafikchikaner, brotakster, sagsbehandlingstider, plast i 

kommunal kompost, naturpleje på kommunale arealer og meget andet. Vi forklarer hvordan et 

aktivt landbrug og aktiviteterne i det åbne land kan tænkes ind kommunernes planer for en 

bæredygtig udvikling. Og min oplevelse er faktisk, at der bliver lyttet.  

Slide 28 

Vi har brug for at stå sammen, så det stærke fælleskab kan bevares. Nordsjællands 

landboforening er stadig med sine mere end 900 aktive og passive medlemmer Sjællands 

næststørste forening, det vil vi gerne blive ved med at være. 

I den kommende tid igangsætter vi derfor flere initiativer for at blive mere synlige over for den 

næste generation og nye, som flytter på landet. Til dette har vi også brug for jeres hjælp. Vi har 

lagt et lille hæfte på bordene, det vil vi gerne opfordre jer til at aflevere et til den af jeres naboer, 

som endnu ikke er medlem af foreningen. Selv om man tjener pengene uden for bedriften eller 

har bortforpagtet sin jord, har man stadig brug for at have et stærkt fællesskab i ryggen. 

 
Afslutning 
Som jeg indledte med at sige: Vi skal tage udfordringerne til os – Fremtiden er vores og vi kan selv 

forme den, hvis vi har modet. Vi er både forandringsparate og innovative. Udfordringer, som kan 

synes uovervindelige, løses også og bliver måske til en ny businesscase. Derfor er der også en plads 

og en vej frem for de unge mennesker, som har en drøm om at blive landmænd. 

Fødevarer går aldrig af mode. Verden venter på jer og jeres produkter. Danske landbrugsvarer har 

allerede et godt renomé ude i verden, og det vil jeres også have. Det der efterspørges i Danmark i 

dag, bliver eksportvarer i morgen. Afsætningsmodellen har jeres fremsynede forfædre allerede  

opfundet for jer. 

Fremsynede var foreningen også, da vores rådgivningsselskab Agrovi blev dannet.  Agrovi har i dag 

4 velkørende kontorer og mere end 90 medarbejdere, der står op hver morgen for at hjælpe os.  

Direktør Niels Peter Ravnsborg vil berette om Agrovi og dets mange rådgivnings-og kursustilbud 

bagefter. 
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De første skridt 

Landboforeningen vil gerne hjælpe jer med et af de små skridt til gavn for klimaet og for den 

biologiske mangfoldighed. Alle medlemmer kan derfor tage et lille egetræ med hjem og en pose 

blomsterfrø til udsåning. Egetræet er forbundet med meget symbolik, bl.a. styrke og robusthed, 

træet er svært at vælte og så kan det blive meget gammelt. En symbolik som passer godt til 

landbruget og Nordsjællands Landboforening.  Jeg glæder mig til at se blomsterstriberne langs de 

nordsjællandske landeveje og se egetræerne gro. 

Og i den forbindelse vil jeg gerne sige tak til Landbrugsfonden (Fonden til fremme af landbrugets- 

og fødevareproduktionens generelle vilkår i Nordsjælland) for bidrag til træer og blomsterfrø. 

 

Og ved I hvad helt uden at tænke over det bidrager vi hver dag til opfyldelse af næsten alle 17 

verdensmål for en bæredygtig fremtid – hvor mange andre erhverv kan det? ……….og husk at 

traktoren kan næsten køre frem af sig selv. 

Tak for ordet 

 

 

 

 


