
 
 

Beretning om foreningens virksomhed 2016 
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Ærede generalforsamling: Medlemmer, presse, samarbejdspartnere, 

ansatte og gæster. 

Kære alle sammen.  

2016 var indtjeningsmæssigt et hårdt år for vores erhverv, med lave 

afsætningspriser, og rigtig mange udfordringer for de af vores 

medlemmer, der lever af at være landmænd. 

Og det var et turbulent år for Nordsjællands Landboforening. Her tænker 

jeg naturligvis på Herdis Lindegaard Jespersens pludselige dødsfald, som 

rørte og berørte os alle.  

Men det var også et år, som bød på ny vækst og fremgang i vores fælles 

rådgivningsvirksomhed Agrovi.  
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Som følge af en omhyggelig og visionær strategiproces, som selvstændigt 

og uafhængigt har involveret bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne i 

Agrovi, var der i efteråret stor enighed og fælles fodslaw om en ekspansiv 

plan for rådgivningsvirksomheden. I praksis en plan, hvor Agrovi med 

fortsat høj kvalitet i løsningerne skal være et stærkt rådgivningsselskab på 

”hjemmemarkedet” her i Nordsjælland, men også brede sig ud over 

landet.  

Konkret blev vi efter en drøftelse i bestyrelsen enige om at støtte 

ambitionen om nærhed og nærvær i forhold til kunderne, og dermed 

udvide rådgivningen med 2 nye kontorer- et på Hørbygård på Tuse Næs 

ved Holbæk, og et i Nr. Alslev på Falster.  
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Og på billedet her ser vi indvielsen af kontoret på Hørbygård, den 3. 

januar 2017. 

Dét gav omtale i medierne, samt naturligvis bemærkninger fra vore 

formands-kolleger på de østlige øer. Vi kan dog stadig sagtens tale med 

hinanden, og vi har da heller ikke brugt tid på at diskutere med hinanden i 

det offentlige rum eller sociale medier - vi er i DK og ikke Trumps USA 

(Trumps brug af sociale medier).  
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Bestyrelsen har en stærk tro på Agrovi’s decentrale strategi. Vi kan så 

også læse og se, at rådgivningsvirksomhederne mange steder landet over 

slår sig sammen eller aftaler samarbejde. Vores holdning er, at det først 

og fremmest gælder om nærhed og nærvær, samt empati for de 

medlemmer og kunder, der søger rådgivning i Agrovi.  

Derfor har bestyrelsen også godkendt et ekspansionsbudget for 2017, der 

ender med et underskud. Det gjorde det også i 2009, da vi startede 

kontoret i Ringsted. Dengang var der skeptiske røster i medlemskredsen 

over dette tiltag, men det viste sig som ventet at være en god åbning mod 

resten af Sjælland.  

Det samme scenarie forventer vi nu gentager sig med de 2 nye lokationer. 

Vi har nu rundet 90 dygtige og kompetente medarbejdere, som vi i 

bestyrelsen har stor tiltro til, og det er naturligvis også vigtigt at de får nye 

arbejdsopgaver og udfordringer, samtidig med at de passer og plejer de 

nuværende mere end 2.500 kunder.  

Direktøren for Agrovi vil i sin beretning komme med flere detaljer om 

Agrovi’s strategi, men det er vigtigt for mig at understrege, at vi i 

bestyrelsen som sagt er meget positive og optimistiske med hensyn til 

fremtiden for Agrovi, vores kunder og medarbejdere. 



 
 

Lokalpolitisk har der i 2016 været flere principielle og vigtige sager for 

vores medlemmer: 
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I maj måned fik lodsejerne i Bjellekær-området i Søsum, Egedal Kommune 

et varsel med påbud om ikke at bruge pesticider på deres arealer efter 

den 1.september 2016. Det drejede sig om i alt 67 ha. plus nogle 

parcelhusejere.  

Vi inviterede de berørte lodsejere til et møde, og efter en konstruktiv 

drøftelse, hvor vi fik klarhed over lodsejernes ønsker, blev vi enige om at 

stille en medarbejder med indsigt i miljøforhold til rådighed for 

lodsejerne.  

Lodsejerne har blandt andet fået hjælp til at udarbejde selvstændige 

høringssvar. Det er som altid vigtigt med selvstændige høringssvar, da 

lodsejerne har forskellige driftsformer og bedrifterne kan variere i 

størrelse.  

Der blev ret hurtigt en god stemning i gruppen af lodsejere, så 

fremdriften af arbejdet gik nemt. Det hjalp endvidere meget på arbejdet, 

at Landbrug og Fødevarer hurtigt meldte ud, at de ville føre sagen som en 

principsag, da andre kommuner landet over har de samme intentioner, 

men nu kom Egedal Kommune altså først med et påbud.  

I oktober 2016 mødtes gruppen igen, og denne gang også med Håkun 

Djurhuus fra advokatfirmaet Bech- Bruun, der ofte hjælper Landbrug & 

Fødevarer i grundvandsager og vandløbssager. Håkun Djurhuus 

redegjorde for de juridiske aspekter i sagen og tilkendegav, at lodsejerne 

har en god sag.  

Natur- og Miljøklagenævnet skal behandle klagen og der kan godt gå et 

par år inden svar, da alle klagenævn nu er flyttet til Viborg i Nævnenes 

Hus. Hvis Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse mod forventning går 



 
 

lodsejerne imod, er næste skridt at indbringe sagen for domstolene. Hvis 

vi var begyndt der, ville klagen ikke have opsættende virkning, så derfor 

bruges klagevejen. Lodsejerne holdes omkostningsfri i forbindelse med 

principsagen, idet udgifterne i 2016 er dækket af tilskud fra 

Landbrugsfonden og lidt fra landboforeningen. 

To gange har pesticidpåbuddet i Bjellekær-området været drøftet i Egedal 

Byråd, og hver gang har et meget stort flertal stemt ja til udstedelse af 

påbuddet, hvilket udvalgsformanden for Teknik og Miljøudvalget har 

fortalt os flere gange.  

Der har også tidligere været holdt orienteringsmøder med lodsejerne, 

men uden at kommunen ville lytte til eller gå i dialog med lodsejerne. Vi 

siger altid og har sagt i mange år til kommuner, regioner og styrelser, at 

lodsejerne skal inddrages fra starten af tiltag og projekter i det åbne land. 

Hvis lodsejerne er med på ideen fra start og måske endda vil være med at 

udvikle projektet, så er der gode chancer for at nå i mål med projektet. 

Ellers risikerer man at det går i hårdknude, som vi har set i Bjellekær. 
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Netop manglende kommunikation og lodsejerinddragelse fra start har 

også kostet megen tid og energi i forhold til nationalparken Kongernes 

Nordsjælland. Jeg skal dog ikke trætte jer med at begynde fra 2004 og til 

nu.  
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I september 2016 offentliggjorde Miljø- og Fødevareministeriet, at 

nationalparken Kongernes Nordsjælland var vedtaget af forligspartierne i 

Folketinget, og at en proces med at få flere private lodsejere med - for at 

få mere sammenhæng i områderne - gik i gang. De 5 kommuner brugte 

megen energi – både politisk og i embedsværket – for at få så mange 

private lodsejere med som muligt.  
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I bestyrelsen har vi som bekendt hele tiden haft et vågent øje på 

lodsejernes vilkår i nationalparken. De fleste lodsejere er også selv 

skeptiske over for en nationalpark, hvor en nationalparkbestyrelse kan få 

bestemmende indflydelse på, hvad der kan og skal ske på deres ejendom. 

Der er da også set eksempler på landmænd, som blot er naboer til en 

nationalpark, og som alligevel bliver begrænset i deres produktion og 

udviklingsmuligheder.   

Nordsjællands Landboforening valgte derfor at sende en mail ud til de af 

vores medlemmer, der bor i de 5 kommuner, for at gøre dem 

opmærksom på, at deltagelse i nationalparken er baseret på frivillighed, 

men at de skulle være klare over, at når man først er med, kan man ikke 

komme ud igen.  

Dette tiltag høstede ikke megen anerkendelse hos de 5 borgmestre. 

Imidlertid var det vigtigt for os at endnu engang gøre det klart for 

medlemmerne, hvilke konsekvenser nationalparken kan medføre. 

Lige nu er 10 % af arealet i nationalparken ejet af private lodsejere. 

På den anden side kan der også være muligheder for at brande ens 

produktion som værende fra nationalparken Kongernes Nordsjælland. Og 

de mange kreative og innovative landmænd, der bor i nationalparken skal 

nok vise sig at bruge disse muligheder. 

Lokale råvarer og lokale fødevarer får nemlig større og større 

opmærksomhed. Mange ser et potentiale og en mulighed for udvikling 

inden for lokale fødevarer, lokale jobs og madoplevelser i Nordsjælland.  
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Via arbejdet i Smag på Nordsjælland er der formuleret en vision for at 

gøre Nordsjælland kendt for unikke madoplevelser og et tæt samarbejde 



 
 

mellem landmænd, madhåndværkere og madformidlere. Målet er her, at 

2 ud af 3 gæster eller turister fremhæver madoplevelser som en unik 

oplevelse efter et besøg i Nordsjælland.  

Der er et potentiale for flere råvare- og fødevareproducenter, nye 

madiværksættere, og for at skabe nye madfortællinger og oplevelser.  
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Dette arbejder de nordsjællandske kommuner i stigende grad med på, og 

det er glædeligt at kommunerne og Region Hovedstaden vil gøre en 

indsats for at fremme denne udvikling. I Nordsjællands Landboforening vil 

vi i forening med Smag på Nordsjælland arbejde for at fremme denne 

udvikling. Gastronomien blomstrer i Storkøbenhavn og vi skal have 

transformeret noget af energien nord på til Nordsjælland. Det er Lars 

Jonsson godt i gang med, idet han deltager i et fødevarenetværk på 

initiativ af Altinget. 

Slide 11 

Nå, men tilbage til nationalparken. Der er en nu længere proces undervejs 

inden den kan indvies i første halvdel af 2018. Ministeren nedsætter en 

nationalparkbestyrelse bestående af borgmestrene fra de 5 kommuner, 

repræsentanter fra de grønne organisationer, Naturstyrelsen og landbrug 

og lodsejere. Den tidligere styregruppe anbefalede en lodsejer som 

formand for nationalparkbestyrelsen. Det vil vi arbejde for stadig at være 

gældende. 
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Og så til en anden park. Naturpark Mølleåen var oprindelig Naturparken 
mellem Farum og Slangerup - også kendt som Farum Naturpark - og blev i 
december måned sidste 2016 certificeret af Danske Naturparkers 
Nationalkomité og Friluftsrådet. 



 
 

 
Naturparken er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og de fire 
kommuner - Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø - med Egedal og 
Furesø som sekretariat for naturparken.  Kommunerne og Naturstyrelsen 
Østsjælland står for anlæg og drift i deres egne områder. 
 
Kommunerne arbejder lige for tiden på at finde 1-2 
lodsejerrepræsentanter fra hver af de fire kommuner, som sammen med 
1 medlem fra Naturstyrelsen, 1 kommunalbestyrelsesmedlem og 1 
medlem fra flere af de grønne organisationer skal udgøre Naturparkrådet.  
Naturparkrådet har til formål at være et koordinerende og rådgivende 
organ.  Nordsjællands Landboforening har sikret sig en plads i rådet, så 
landbrugsinteresser også bliver repræsenteret.  Denne plads bliver besat 
af Lars Jonsson. 
 
Nordsjællands Landboforening har også udsendt et brev til de berørte 
lodsejere indenfor Naturparken med opfordring til at udpege og vælge 
interesserede repræsentanter.  I første omgang skulle lodsejere samle 20 
underskrifter på meget kort tid, men vi har bedt om, at underskrifts-
antallet sættes betydeligt ned, ligesom vi har ønsket en forlænget frist for 
udpegning af lodsejere. Vi afventer svar herpå fra kommunerne… 
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På en anden lokal front har vi gennem de sidste 4 år mødtes med 
byggesagsbehandlerne i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal 
kommuner 2 gange årligt for at drøfte sagsbehandlingen af nybygninger 
og ombygninger i forbindelse med ejendomme i det åbne land.  
 
For at fremme den gensidige forståelse mellem de to meget forskellige 
verdener, som private rådgivere og offentlig sagsbehandlere jo kommer 
fra, tog landboforeningen initiativet til en møderække med de 4 
kommuners byggesagsbehandlere og Agrovi’s ansatte i 



 
 

byggerådgivningen. Ved de første møder var der et lidt anstrengt forhold 
mellem de 2 parter. Vi fik så de kontroversielle sager lagt frem og drøftet 
uenighederne. 
 
Det var især ridehallers placering og størrelse - der var også en sag med 

en hal til maskiner og korn - samt en restriktiv holdning til landzone-

tilladelser, hvor man lagde sig meget op ad tidligere afgørelser i Natur- og 

Miljøklagenævnet fra kommunernes side. 

Efter et par møderunder blev forståelsen for hinandens synspunkter og 

dermed samarbejdet dog bedre.  

Ved mødet i september 2016 udtalte en kommunal medarbejder direkte, 

at det var helt rart at komme til disse møder, hvor tonen var forbedret 

betydeligt samt at vi kunne hjælpe hinanden til at finde fornuftige måder 

at fremme byggesagsbehandlingen i kommunerne.  

Samarbejdet har nu medført, at flere af kommunerne har udarbejdet 

retningslinjer for byggeri og lovliggørelse af eksisterende ændringer i 

bygningsanvendelsen. Når vi bruger en del resurser på dette samarbejde 

skyldes det, at vi gerne vil sikre at medlemmer og kunder får bragt 

tidligere ulovlige forhold i orden af hensyn til korrekt forsikring af 

bygninger samt ved salg, så der ikke ”vælter skeletter ud af skabene” og 

forsinker salgsprocessen. 

Ved seneste møde i september 2016 deltog byggesagsmedarbejdere fra 

Furesø og Gribskov kommuner og de vil gerne fortsætte i gruppen. Så 

mangler vi nogen fra de 5 sidste kommuner, men de kommer nok, når det 

positive samarbejde rygtes, når byggesagsmedarbejderne mødes i deres 

samarbejdskreds (11 kommuner). 
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Et andet samarbejde vi skal have på skinner, handler om etableringen af 

nye vandråd i vores område. Vandrådene skal blandt andet arbejde med 

udpegning og klassificering af vandløb.  

Aarhus Universitet har lavet retningslinjer, for hvornår et vandløb er i den 

ene eller anden kategori. I Nordsjælland er langt de fleste vandløb 

kunstige - men nu skal et vandråd vurdere om vandløbene er kunstige, 

naturlige eller modificerede. Dette har stor betydning for hvordan 

vandløbene skal vedligeholdes i fremtiden. 

Lodsejerne er i mindretal i vandrådene, så vi skal som sædvanlig arbejde 

hårdt for at gøre vores indflydelse gældende – blandt andet ved at skabe 

de rigtige alliancer. 
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Landspolitisk har vi et godt samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Vi 

deltager naturligvis også talstærkt på Delegeretmødet i Herning i 

begyndelsen af november hvert år. Det er en god oplevelse at være 

sammen med 4-500 andre landmænd fra hele Danmark. Her kan man 

udover de politiske drøftelser få mangen en god snak med kolleger fra 

andre dele af landet og udveksle erfaringer - samt skabe netværk på 

tværs af landet, hvilket letter kommunikationen, når vi mødes i andre 

sammenhænge. 
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Der er yderligere 5 formandsmøder om året – de fleste på Axelborg. Vi 

har indtil videre deltaget med både formand og næstformand eller et 

bestyrelsesmedlem. Ved disse møder får vi en opdatering af den politiske 

situation p.t. – både af direktør og formand for Landbrug & Fødevarer. 
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Det hjælper betydeligt på kommunikationen med Christiansborg, at 

ledende medarbejdere på Axelborg har haft deres tidligere arbejdsplads 

på Christiansborg. Den politiske orientering er rigtig god for at få en 

forståelse af, hvilke muligheder og lovforslag, der har en reel chance for 

at blive vedtaget - gerne med et bredt flertal, hvilket er en bevidst 

strategi, da regeringer jo ikke varer evigt.  

Vi får en politisk vurdering, der ikke altid kan refereres i medierne. Martin 

Merrild giver altid en politisk orientering – både i dansk og internationalt 

perspektiv. Han slår ofte fast, at landbrugspolitikken besluttes ude i 

lokalforeningerne samt i Primærbestyrelsen og ikke på kontorerne på 

Axelborg.  

Han nævner ofte, at finansieringen af landbruget fylder meget på 

Axelborg, og at der er tæt kontakt med realkredit- og banksektoren. 

Landbrugets store gældsætning er ikke helt let at forklare for andre 

befolkningsgrupper.  
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Vi respekterer og glædes over, at mange landmænd er omstillingsparate 

og ønsker at begynde en anden og forhåbentlig mere rentabel 

produktion. Desuden kan det nævnes, at der i Landbrug & Fødevarer er 

mange specialister ansat, så vi som lokalforening altid kan hente råd og 

vejledning til specifikke emner.  
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Kun få danskere har i dag en relation til landbruget og dermed en naturlig 

og realistisk forståelse for fødevareproduktionen og præmisserne herfor.  



 
 

Det kan udfordre og til tider også frustrere, når debatindlæg og ytringer 

lyser langt væk af mangel på viden og anerkendelse af vores erhverv. 

Men det skal vi ikke ligge under for, vi skal tage ansvaret på os og med 

stolthed sørge for, at vores medborgere får mere viden om, hvad der 

foregår bag stalddørene og på marken. 

Vores bynære beliggenhed giver os en unik mulighed for at komme i tæt 

dialog med en meget stor gruppe af forbrugere – og rent faktisk er der 

rigtig mange, som er nysgerrige på landbruget og gerne vil vide mere.   

Det ser vi bl.a., når der bydes inden for til Åbent Landbrug. Sidste år tog 

ca. 6.000 gæster imod invitationen fra Brunbjerggard, Kotellet og 

Bredagergård her i Nordsjælland. På landsplan var der 88.000 gæster den 

3. søndag i september. 
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Men også i hverdagen gøres der på mange fronter en stor indsats for at 

formidle landbruget her i Nordsjælland. Vi har besøgslandbrug, vi har 

Spor i Landskabet og vi har skolekontaktlandmænd, som året rundt 

modtager børnehaver, skoleelever, virksomheder, diplomater og mange 

andre.  Jeg har kun taknemmelighed, anerkendelse og respekt for jeres 

arbejde – tak for jeres kæmpe indsats for erhvervet.  
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Nordsjællands Landboforening har endvidere en lang tradition for at 

deltage på Roskilde Dyrskue. Det gør vi også i år, og sædvanen tro har vi 

fornøjelsen af at invitere vores medlemmer med. Her er der fokus på 

dialogen, som vi også har arbejdet med på andre fronter: 

I flere kommuner er der er etableret et velfungerende samarbejder via 
dialoggrupper med kommunen, og her er der der flere 
landbrugsrelevante emner vi får mulighed for at drøfte og påvirke. 



 
 

 
Den gode, oplyste og vedholdende dialog med kommunerne er vi 
tilfredse med og vi har en god og velfungerende tilgang til de kommunale 
institutioner og personer. 
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Vi har også over det sidste år arbejdet med at få videreudviklet vores 
hjemmeside, således at den gradvist er kommet til at indeholde mere 
landbrugsrelevant information. Hjemmesiden indeholder nu blandt andet 
”aktuelt i din kommune”, informationer om aktiviteter og tiltag, således 
at I som medlemmer kan holde jer godt opdateret. 
 
Vores Facebook side har også efterhånden opnået et godt ”liv” med en 
del følgere, hvor I som medlemmer også kan følge med. 
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På de lange linjer er vi i gang med et grundigt arbejde med foreningens 
identitet og en drøftelse af, hvilke tiltag og værdier vi fremadrettet skal 
satse på for hele tiden at være på forkant - og udvise rettidig omhu, som 
skibsrederen sagde. 
 
Dette arbejde koncentrerer sig om syv væsentlige områder, nemlig 
lokalpolitisk arbejde, rådgivning, lokale initiativer, landspolitisk arbejde, 
identitet og sociale arrangementer, være vejviser samt skabe kontante 
fordele. 
 
Med vores lokalpolitiske arbejde fremmer vi vilkårene for 

landbrugserhvervet, samtidig med at vi skaber synlighed omkring 

landbruget i sin helhed. Vores aktive deltagelse lokalt skaber resultater 

gennem dialoggrupper, kommunenetværk, borgmestermøder m.v.  



 
 

Vi står altid parat med vores beredskab til at skabe kompetent dialog via 

vores kommunale kontakter om konkrete emner og hjælper gerne 

dialogen på vej mellem lodsejeren og kommunen. 

Vores rådgivning spænder vidt og vores nærhed, nærvær, faglighed og 

visionære tankegang giver konkrete resultater. Rådgivningen beriger 

processen omkring de rent landbrugsfaglige emner, suppleret med 

ekspertise inden for driften af virksomhed, budgetter, økonomi, 

personalejura, HR og alt andet, der sker bag skrivebordet.  

På den kollegiale front samler vi kræfterne i EFRA grupper og sørger for 

sparring og kompetenceudveksling.  

Alt i alt gode resultater på alle fronter - og som non-profit organisation 

ender værdien helt og fuldt ude hos det enkelte medlem. 

Uden direkte berøring med den lokale politik, arbejder vi systematisk med 

at samle kræfterne lokalt, i forhold til organisering af lodsejerlaug, ålaug, 

vandløbsråd mv., hvor der er behov for en samlet indsats vedrørende et 

væsentligt emne. Derudover er vi facilitator og hjælper med at drive og 

udvikle forskellige sammenslutninger, der alle tjener erhvervet på den 

ene eller anden måde. 

På den landspolitiske scene er vi, som forening på lige fod med andre 

landboforeninger, en væsentlig del af Landbrug & Fødevarer, hvor der på 

landsplan arbejdes for at forbedre rammevilkår for erhvervet samt øge 

synligheden af erhvervet i sin helhed. Når vi har lokale sager, der har 

landspolitisk potentiale, bringer vi disse sager til Landbrug & Fødevarer, 

hvor vi kan hente opbakning, kompetence og vores emner kan bearbejdes 

på et landspolitisk plan i stedet for kun lokalt.  

Vi dyrker fællesskabet og det sociale islæt samt skaber lokalt 

sammenhold i at være landmand eller landboer, ved at samle foreningen, 



 
 

gennem forskellige arrangementer og aktiviteter som eksempelvis 

medlemsmøder. 

På den historiske side er vi, som kulturbærer for landbruget, med til at 

fastholde landbrugsværdierne i et nutidigt samfund, hvor der ofte 

omtalemæssigt ikke er meget plads til landbruget. Mange forskellige 

emner optager os i hverdagen.  

Nutiden forandres hurtigt, og der er konstant behov for nytænkning. Vi 

viser vejen ved at se og arbejde med fremtidens potentiale, så vi kan 

berige diskussionen med sparring, inspiration og udvikling af 

medlemmets fremtidige muligheder og planer. Naturlige emner er nye 

dyrkningsformer, alternativ afsætning og meget mere. Alt sammen 

baseret på viden, faglighed, realisme og erfaring – så det ikke blot 

forbliver en god idé.  

På den lavpraktiske front har I som medlemmer helt kontante fordele – 

herunder rabat på rådgivningen i Agrovi, tilgang til flere rabataftaler hos 

Landbrug & Fødevarer - herunder forsikring, pension, Falck og meget 

mere - samt adgang til forskellige arrangementer. 

På den måde er vi i bestyrelsen sikre på, at Nordsjællands Landboforening 

fortsat og i mange år fremover vil spille en vigtig rolle for vores 

medlemmer lokalt, regionalt og nationalt.  

Slide 24 

Dejligt med en 50 år gammel forening, der er ”still going strong” og med 

visioner og ambitioner der i den grad rækker fremad – hele tiden med det 

klare mål at gøre en forskel for jer, vores medlemmer. 

Slide 25 

Tak til jer alle, tak for indsatsen og opbakningen, tak for ordet. 


