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Det politiske og 
faglige arbejde 
skal gå hånd i hånd
Nordsjællands Landboforening fylder 50 år den 
10. februar. LandbrugØst har i den forbindelse 
talt med Lars Jonsson og Søren Hansen, hen-
holdsvis formand og næstformand, samt 
direktør Niels Peter Ravnsborg om nu- og 
fremtidens landboforening. 

Tekst og foto: 
Henrik Sieben

JUBILÆUM Især to store udfordringer står landboforenin-
gerne med fremadrettet. Øget kendskab til og dermed forstå-
else i befolkningen for vigtigheden af eksistensen af dansk 
landbrug, og at alt for mange landmænd gerne vil nyde godt 
af landboforeningernes erhvervspolitiske indsats, men ikke 
betaler til fællesskabet, og dermed kører på frihjul.

Det er den klare udmelding fra formand Lars Jonsson, 
næstformand Søren Hansen, og direktør i Nordsjællands 
Landboforening, Niels Peter Ravnsborg, da LandbrugØst 
møder de tre som optakt til foreningens 50 års jubilæum, 
der er den 10. februar.

I et jubilæumsinterview er det nærliggende at lægge ud 
med spørgsmålet, hvor udfordringen er i dag i forhold til, 
da foreningen blev grundlagt?

Såvel Lars Jonsson som Søren Hansen og Niels Peter Ravns-
borg ser aktuelt to-tre nu- og fremtidige udfordringer.

- Dels at skaffe de nødvendige midler til fortsat at udfø-
re lobbyvirksomhed og drive det politiske arbejde, dels at 
øge befolkningens kendskab til landbrug.

Politikerne løber med æren
Lars Jonsson uddyber: - Tidligere var der i alle familier en 
landmand, og når familien fra byen så kom på landet, fik de 
indblik i, og dermed forståelse for, hvilken størrelse landbru-
get var. Sådan er det ikke i dag. Derfor skal vi fortsat arbej-
de for at øge befolkningens generelle viden om landbruget.

- En anden udfordring er, at alt for mange landmænd 
kører på frihjul i forhold til det politiske arbejde, som de 
gerne vil høste frugten af, lyder det fra Niels Peter Ravns-
borg, som er direktør i landboforeningens rådgivnings-
selskab Agrovi.

- Hvis jeg må nævne yderligere en stor udfordring, er det 
også at synliggøre det store erhvervspolitiske arbejde, der 
udføres, lyder det fra Lars Jonsson, der fortsætter:

- Der skal mange forhandlinger til, og man skal ad 
snørklede veje, før det er muligt at 
påvirke det politiske arbejde. 
Og når det så endelig lyk-
kes at opnå resultater, er 
det ofte politikerne, der lø-
ber med æren. 

- Personligt føler jeg, at man skal have et politiker-gen i 
maven, samtidig med at man skal kunne læse den politiske 
verden. Begge dele kan være lidt svært, for de fleste land-
mænd er praktikere.

 
Vigtig dialog med kommunerne
Når det gælder det lokalpolitiske arbejde, peger såvel Lars 
Jonsson som Søren Hansen på vigtigheden af en god dia-
log med kommuner og borgmestre.

- Vi har alene i det gamle Frederiksborg Amt 11 kommuner, 
og vi ser det værende vigtigt og nødvendigt, at gøre borg-
mestrene i alle kommunerne opmærksomme på potentialet 
i det åbne land, samtidig med at de skal være opmærksom-
me på, at de også skal tage hensyn til de, der bor på landet.

Gennem mange år har Nordsjællands Landboforening 
gået egne veje, og det skyldes en kombination af flere ting, 
mener Søren Hansen.

- Vi følger med tiden, tilpasser os, og tilrettelægger sam-
tidig en strategi rent landbrugsmæssigt, fordi medlemmer-
nes baggrund har ændret sig hurtigere her i området, end 
andre steder af landet. 

- Mange af vores medlemmer driver mindre ejendomme 
og har fuldtidsjob ved siden af. Og det giver nogle andre 
udfordringer, end hvis man driver en stor ejendom, fast-
slår Søren Hansen og tilføjer: 

- Vi har i vores område forholdsvis mange mindre og man-
ge deltidslandbrug. Da vi samtidig bor tæt på København, 
har vi hele tiden skulle tilpasse os for at bevare medlems-
tal, men også for at kunne varetage de mange forskellige 
interesser vores medlemmer har.

Ud over egne grænser
Selv om Nordsjællands Landboforening er forankret med 
hovedkontor i Hillerød og det gamle Frederiksborg Amt, 
har foreningen altid været visionær og kigget ud over de 
gamle amtsgrænser.

- Vi har altid grebet de muligheder, der har vist sig, ly-
der det fra Søren Hansen og fortæller, at da EU i samarbej-
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Gødskning med KombiGro 
og KombiGro-P hæver 
Dækningsbidrag II 
med 1000 kr/ha.
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KombiGro og KombiGro-P er fl ydende og udbringes med udstyr 
til fl ydende husdyrgødning.

FosforGro er fast og udbringes med RKM-spreder eller 
kalkspreder.

KombiGro, KombiGro-P og FosforGro er gratis og frit leveret 
til din bedrift. 

Produkterne fremstilles 
af afgasset biomasse, 
som har gennemgået en 
proces der sikrer høj 
plantetilgængelighed af 
N, P, K og S.

Indhold KombiGro KombiGro-P FosforGro
Flydende Flydende Fast
Kg/ton Kg/ton Kg/ton

Total-N 6,0 6,0 8,2
Fosfor 1,1 2,5 8,8
Kalium 2,0 2,0 2,0
Svovl 0,5 0,5 0,5

KombiGro KombiGro-P FosforGro

Hvis du er interesseret i, at høre mere og måske blive aftager - ring til Anders Schou, Bioman tlf. 3073 5783
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de med det daværende Skejby, nuværende Seges, ville se 
på kvælstofudledningen Østersøen rundt, gik forenin-
gen med i projektet.

- Målet for os var samtidig at se, om man i andre lan-
de havde gjort tiltag, vi kunne bruge til at minimere ud-
ledningen af kvælstof. Det var et spændende projekt, der 
løb i knap fem år, men nu er lukket ned.

Supplerende gør Niels Peter Ravnsborg opmærksom 
på, at Nordsjællands Landboforening og Agrovi altid 
har haft som mål at være, hvor kunderne er. 

- Så da vi for mere end 10-15 år siden erfarede, at sta-
dig flere landmænd havde etableret sig i blandt andet 
Letland, valgte vi at oprette en rådgivningsvirksomhed 
specielt målrettet danske planteavlere der.

En helt anden dagsorden
- Vi etablerede det i 2003, og har med årene fundet ud 
af, hvor svært det kan være at drive rådgivningsvirk-
somhed der, fordi man i de baltiske lande har en helt an-
den landbrugspolitisk dagsorden, end vi har i Danmark.

I dag driver Nordsjællands Landboforening et rådgiv-
ningskontor i samarbejde med et lettisk advokatfirma, 
der har personaleansvar, mens nordsjællænderne har fo-
kus på management og økonomirådgivning.

Aktuelt har Agrovi de senere år etableret fire konto-
rer rundt i Østdanmark, og der, hvor Niels Peter Ravns-
borg, næste gang kan forestille sig et Agrovi-kontor vil 
være i Sydsverige, men det må tiden vise.

På afsluttende spørgsmål, hvor har man fået maksimalt 
indflydelse historisk set – største sejr, lyder det samstem-
mende fra den nordsjællandske trio: 

- Vi har som forening sat fokus på nogle emner, man i 
andre foreninger først senere kunne se. Det lige fra pro-
blemstillingerne omkring jordskatter, ejendomsvurde-
ringer og værdiansættelse af ejendom, til stuehusregler. 
Vi var også de første, der pegede på, at der i landbruget 
var andre grupper end fuldtidslandmænd, eksempelvis 
deltidslandmænd. 

FAKTA

Nordsjællands Landboforening  
– historisk set

 Frederiksborg Amts Landboforening blev 
dannet i 1843.

 Hornsherreds og Frederikssundsegnens 
Landboforening blev dannet i 1863.

 Frederiksborg Amts Planteavlsforening blev 
dannet i 1906.

 Nordsjællands Landboforening blev dannet  
i 1968, efter en sammenlægning mellem 
Frederiksborg Amts Landboforening,  
Frederiksborg Amts Planteavlsforening og 
Hornsherreds og Frederikssundegnens 
Landboforening.

Formandens holdning om…
Lars Jonssons umiddelbare svar på seks forskellige navne eller ord.

Danmarks Naturfredningsforening
- Oprindelig tror jeg intentionen var god nok, men i dag 
virker det som om, foreningen bare jagter landbruget for 
at skaffe medlemmer. Desuden føler jeg, at DN misbru-
ger deres stilling til at kunne rejse fredningssager. Kan 
de ikke komme i gennem ad dialogens vej, så trækker 
de fredningskortet.

- Jeg møder rundt omkring mange lokalforeninger 
og lokalmedlemmer, der faktisk har nogle gode hold-
ninger og er gode at debattere med. Problemet er dog, 
at der er langt fra toppen og ud til lokalforeningerne. 
Og omvendt.

Roskilde Dyrskue 
- Deltager vi i med glæde. Det er alletiders gode møde-
sted, hvor vi under hyggelige former får en god uformel 
snak med medlemmer og kunder. Samtidig et fantastisk 
sted, hvor land og by kan mødes, og hvor landbruget kan 
vises frem fra en positiv side. 

Jeg håber, at også de store virksomheder inden for dansk 
landbrug, kan se værdien i at være med.

Coop/Samvirke
- Der stod rigtig mange gode ting i artiklen, men forsiden 
og ikke mindst billedsiden var slet ikke i orden. Jeg for-
står oprigtig talt ikke, hvad man ville med det billedvalg. 

Økologi 
- Der skal folk gøre, som de har lyst til. Det er op til be-
driftsejer selv at vælge, om han vil være økolog, ligesom 

det er op til forbrugeren selv at vælge, om han eller hun 
vil handle økologisk.

- Jeg føler, at jeg som konventionel landmand ikke kan 
sige det samme om økologi, som en økolog kan tillade sig. 
Siger jeg noget om økologi, bliver jeg hurtigt stemplet.

Kongernes Nordsjælland
- Det har hele tiden været vigtigt for os, at nationalpar-
ken skulle opstå via frivillighedens vej. Vi kan i dag kun 
bakke det 100 procent op, men vi har fået mange tæsk 
undervejs for den måde, vi har ageret på. 

Det er vigtigt for os, at folk tager medejerskab, og det 
gør de oftere gerne, hvis de i god tid orienteres om tiltag, 
der er. Folk spiller gerne med, hvis de har indflydelse.

Vandløb
- Som praktikker har jeg svært ved at acceptere, at kom-
munerne blot hiver et papir op ad skuffen og siger, at re-
gulativer er holdt til punkt og prikke, når vi så samtidig 
kan se, at marker og vandløb sejler.

Jeg mener, at kommunerne må forholde sig til virkelig-
heden og ikke til et stykke papir i en skuffe. Jeg opfor-
drer kommunerne til at få renset åerne op og gøre dem 
bredere, så de kan lede vandet væk. 

- Samtidig glædes jeg over, at vi i Nordsjællands Land-
boforening var blandt de første til at danne ålav. I dag 
har vi ni vandløbslav alene i det gamle Frederiksborg 
Amt.
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