
Mindeord: Søren Bjerg Jensen, tidligere næstformand Nordsjællands 

Landboforening er gået bort 

Af formand Lars Jonsson og næstformand Kaare Larsen, Nordsjællands Landboforening 

 

Nordsjælland har tirsdag den 28. juni mistet en af landbrugets helt store kulturbærer. Tidligere 

næstformand i Nordsjællands Landboforening Søren Bjerg Jensen er gået bort. Søren blev 64 år. 

Søren var af hjertet landmand og landbrugets mand. Selv om Sørens sygdom til sidst medførte, at han og 

hustruen Lis måtte opgive det praktiske landbrug, holdt Søren sig fortsat opdateret på, hvad der rørte sig 

inden for erhvervet. På sine cykelture ud gennem landskabet, langs markerne og i snakken med områdets 

landmænd fulgte Søren årstiderne og årets gang i det landbrug, han elskede så højt.  

 

Landbrugets sag var også Sørens sag. Søren interesserede sig oprigtigt for landmændenes vilkår og Søren 

vidste, at ville man gøre en forskel, måtte man engagere sig og arbejde for det. Søren gjorde en forskel!  

Med et meget stort organisatorisk og et særligt politisk talent har Søren fra sine helt unge dage markeret 

sig både politisk og som kulturbærer for landbruget. Det startede i landboungdommen og i 1990 blev Søren 

som 33 årig valgt ind i Landboforeningens bestyrelse, hvor han hurtig kom til at spille en vigtig rolle. En af 

de sager, som mange husker Søren for, var da han kørte 300 km til landsdelegeretmøde i Herning med 

traktor og vogn og kornsække på ladet. Formålet var at sætte fokus på jordskatterne. Det var typisk Søren, 

var der en vigtig sag, var Søren på sin egen uhøjtidelige facon altid klar til at give sig fuldt ud. Der var 

mange vigtige sager i Sørens tid. 

 

I 1999 blev Søren valgt som næstformand i foreningen, en post han fortsatte på frem til 2011. Det var en 

periode, hvor strukturudviklingen i landbruget gik hurtigt i Nordsjælland, og hvor ny miljølovgivning, 

vandplaner og nationalpark prægede det landbrugspolitiske arbejde. Søren var som altid hurtig til at læse 

udviklingen og de politiske vinde, og han kunne se hvilke konsekvenser eller muligheder det kunne føre 

med sig.  Et talent som gjorde, at man altid lyttede til Søren, når der skulle peges på løsninger og tiltag, der 

talte for landbrugets bedste. Søren var ikke bange for at sige sin mening og med sin velovervejede tilgang, 

satte han sit aftryk på beslutningerne, bl.a. da Landboforeningen trak det strategiske kort og dannede det 

sjællandsdækkende rådgivningsselskab Agrovi.  Også som formand på Borup Mejeri, i Lokalforsikrings 

bestyrelse og i Venstre satte Søren sit præg og beslutningerne blev først truffet, når Søren følte, at tiden var 

den rigtige. 

Søren havde et blik for at være noget for andre, og han var altid en man kunne ringe og få en god snak 

med, også når det gjaldt de mere alvorlige og svære forhold. Man kunne altid spille bold op af Søren, og 

man fik altid det ærlige svar. 

Søren havde fødderne godt plantet i den Nordsjællandske muld, han mistede aldrig jordforbindelsen. Søren 

var stolt af at være landmand og holdt fast i sig selv og den landbokultur han var runden af. Traditionerne 

skulle holdes i hævd, også når høsten skulle fejres med medhjælpere, kollegaer, familie og naboer.    

Et besøg på Roskilde Dyrskue var en fast tradition for Søren og familien. Det var det også i år, hvor Søren 

selvfølgelig, som han altid har gjort, lagde vejen forbi Landboforeningens telt til en snak. Søren kom, som vi 

kendte ham, med et stort smil, godt humør og den velkendte blå kasket på hovedet. 

 

Æret være Sørens minde 


