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Et landbrug i udvikling – en forening i 

udvikling 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening 21. 

marts 2018 

Ærede generalforsamling: Medlemmer, samarbejdspartnere, ansatte, gæster og presse. 

Kære alle sammen 

Slide 1 

For 50 år siden var 250 landmænd samlet på Hotel Leidersdorff her i Hillerød. Tiden var moden til 

at sammenlægge områdets tre landboorganisationer og formålet var at stifte Nordsjællands 

Landboforening. 

Slide 2 

Charles F. Jensen, som står her bag ved mig blev samme aften valgt som foreningens første 

formand og jeg tænker, at han har stået foran forsamlingen med samme ydmyghed over for 

opgaven, som jeg gjorde sidste år. Og med tanker om, hvordan gør vi det nu bedst – altså 

varetager jeres interesser nu og i fremtiden….. 

Medlemsbilledet var et andet og forudsætningen for at drive landbrug i Nordsjælland var som 

bekendt meget anderledes i 1968. Man kunne leve af en mindre bedrift og ofte var der både kvæg 

og svin på ejendommen. Produktionen blev de næste årtier mere specialiseret, men gårdene blev i 

stort omfang generationsskiftet inden for egne rækker til fortsat landbrugsproduktion. Sådan er 

det ikke længere. Her er et billede af det første kontor i Slotsgade. 

Slide 3 

Slide 4 

I dag er billedet af det nordsjællandske landbrugslandskab, som I ved meget mere kulørt og 

landbrugsinteresserne dækker over noget ”mere”. Vi har stadig fuldtidsproducenter, med kvæg, 

grise, planteavl, frugt og grønt og så har vi en række ejendomme, som drives på deltid. Der er gang 

i rigtig mange produktionsformer og initiativer på de nordsjællandske landejendomme. Vi er gode 

til at tilpasse os og finde nye veje – vi er et landbrug i udvikling! 

Slide 5 

Det har vi også været nødt til, for ser vi på vores afregningspriser, har der ikke været meget at 

hente de sidste 20 år, hvor bytteforholdet kun har været faldende i landbruget.  
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Jeg tror at denne slide (fra den historiske regnskabsberetning) med bytteforholdet giver et super 

billede af, at indtægterne ikke er fulgt med udgifterne og forklarer dermed det stigende krav til 

effektivisering. 

Slide 6 

Tallene taler for sig selv.  Her vist udviklingen for slagtesvin, mælk og korn samt 

forbrugerprisindex’et.  Kravet om effektivitet og øget produktion har været vejen frem, med 

mindre man fandt en niche eller en ny vej.  

Slide 7 

Mange ejendomme er gennem en årrække blevet overtaget af folk fra byen eller håndværkeren, 

der har deres planer for, hvad gårdens bygninger og marker skal bruges til. Nogle har interesse for 

hestesporten, nogen flytter virksomheden hjem, andre har fokus på landboturisme og lokal 

afsætning af deres produkter og andre igen på noget helt femte. I et landskab hvor der bor mange 

andre end uddannede landmænd på gårdene – skabes en meget anderledes ”landbrugsånd”, som 

giver en spændende dynamisk variant.  

Fælles for os alle er dog, uanset vores forudsætninger, drømme og aktiviteter på ejendommen, at 

vi bor, lever og producerer lige midt i naturen. Vi er underlagt den samme lovgivning, de samme 

rammer, og myndighederne er også de samme.  

Ligesom Charles F. Jensen og medlemmerne gjorde i 1968, står vi i 2018 midt i en spændende 

samfundsudvikling i et aktuelt og nutidigt landbrug på vej til, at tage det næste skridt ind i 

fremtiden. 

 

Slide 8 

En forening i udvikling  (Strategiarbejdet) 

Nordsjællands Landboforening tæller i dag mere end 900 medlemmer og er Sjællands 2. største 

landboforening. Det er vi stolte af og vores mål er, at det vil vi blive ved med at være! - Vi vil også 

gerne være den største   

Nordsjællands Landboforening vil være en moderne landboforening, der er i ligevægt med 

medlemmernes interesser og behov.  - Vi vil gøre det attraktivt og bæredygtigt at leve på landet i 

Nordsjælland – også for den næste generation. 

Vi igangsatte derfor sidste sommer et større strategiarbejde, hvor vi involverede både medlemmer 

og ikke medlemmer.  

Formålet var at blive klogere på, hvilke drømme, planer og forventninger, der er til fremtidens 

virke på de Nordsjællandske gårde.  Vi ville også have inspiration til, hvordan fremtidens 
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landboforening kan understøtte disse drømme og behov. Og naturligvis ville vi også benytte 

lejligheden til at lave en temperaturmåling på vores igangværende indsatser og prioriteringer. 

Slide 9 

Vi nedsatte derfor fokusgrupper på tværs af alder, køn, interesser, produktioner og bedriftstyper 

og naturligvis havde vi også landboungdommen med. Fokusgrupperne berigede os med en vigtig 

indsigt i fremtidsønskerne og gav inspiration til, hvordan fremtidens landboforening kan være 

løftestang for den fremtidige udvikling i Nordsjælland. 

Først og fremmest glædede det mig, at alle tror på en fremtid for landbruget i Nordsjælland, og at 

ingen ville nedlægge Landboforeningen! - Alle så foreningen have en berettigelse og et liv langt 

ind i fremtiden.  

Vi fik også en god fornemmelse af, at vores indsatsområder i dag, langt hen af vejen er i trit med 

ønskerne, så vi er godt på vej. 

Men vi blev også gjort opmærksom på områder, hvor vi kan skrue lidt op eller ned for indsatsen, 

justere eller gribe opgaverne lidt anderledes an.  

Slide 10 

 

Bestyrelsen har efterfølgende arbejdet videre med fokusgruppernes input.  Vi har bl.a. fokus på 

vores aktiviteter, synlighed samt kommunikation med såvel nuværende som kommende 

medlemmer og samfundet omkring os.  

 

Bestyrelsen arbejder videre med de input, vi har fået, så vi kan lægge ressourcerne der, hvor 

behovet og ønskerne er. Tusind tak til alle jer, som har bidraget med input i denne del af 

strategiprocessen.  

Rådgivningen 

Da vi bad fokusgrupperne om at komme med ”ønsker til, hvordan de ser, at landboforeningen kan 

være med til gøre deres egne ønsker for fremtiden til virkelighed” meldte alle grupper tilbage, at 

Landboforeningen fortsat skal være garant for, at der er en stærk faglig rådgivning, med lokalt 

afsæt og med et indgående lokalkendskab. 

Jeg mener, at vi til fulde kan honorere det ønske og det bekræfter mig i, at vores strategi for 

rådgivningsvirksomheden Agrovi er den rigtige. Vi skal være der, hvor medlemmerne og 

kunderne bor og har deres aktiviteter.  

Slide 11 

Sidste år i januar åbnede vi to nye kontorer; et på Hørbygaard på Tuse Næs og et i Nørre Alslev på 

Falster. Det har kostet ressourcer - mange ressourcer, og det er også derfor vi kommer ud med et 
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stort men forventeligt underskud i Agrovi.  Den decentrale strategi er en nødvendig investering i 

fremtiden, hvis vi også fremover skal kunne tilbyde en stærk faglig rådgivning med kompetente 

medarbejdere, der matcher behov og ønsker hos medlemmer og kunder.  

Jeg er stolt af, at vi står bag en Sjællandsdækkende rådgivning med mere end 90 medarbejdere, 

som hver dag arbejder for de bedste løsninger til os, og som tør vise os nye veje.  

Jeg har dyb respekt for den indsats, der ydes, og den personlighed og medmenneskelighed, som 

vores rådgivning er gennemsyret af. For det er ikke alle samtaler, som er lige nemme. Nogle gange 

ligger løsningen og de nye veje måske uden for landbruget. 

Slide 12 

Og vi (altså os landmænd) skal turde gå nye veje, vi skal lade os udfordre og turde tage en tur op i 

helikopteren. Her kan vi få et overblik ved at kigge ned på vores egen virksomhed og den 

samfundsudvikling, som vi befinder os lige midt i. Måske ser vi så mere tydeligt de områder, hvor 

vi bare ved at skrue lidt på knapperne stadig kan nå det samme resultat på bundlinjen eller måske 

endda et, der er lidt bedre. 

Slide 13 

Nye veje kan være mange ting: Nogle sætter 10 køer ud og malker de samme kg mælk, nogle giver 

søerne kagemix og hæver fravænningsvægten på smågrisene, andre sender ploven på pension for 

at afprøve nye dyrkningsmetoder, nogle prøver kræfter med økologien og andre igen vælger at 

afsætte deres produkter af nye veje.  Alt sammen med det formål, at skabe et bedre resultat på 

bundlinjen.  

Vi skal gribe mulighederne, være omstillingsparate og effektivisere. Vi skal fokusere på 

forretningen, altså på kroner og ikke bare kilo.   

Derfor er jeg også stolt af, at vi er den landboforening med rådgivningen i spidsen, som bl.a. har 

mest fokus på fordelene ved pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture.  

Slide 14 

Og jeg har store forventninger til resultaterne af det projekt ”Grønne marker og stærke Rødder” 

som Agrovi lige nu gennemfører i samarbejde med Københavns Universitet.  

Slide 15 

Vi fik grønne marker igen 

Ja, grønne marker og stærke rødder, det vil vi bl.a. huske 2017 for. Her så vi nemlig for alvor, 

hvordan effekten af landbrugspakken slog igennem. Vores afgrøder og kvaliteten af disse har i 

mange år lidt af en politisk bestemt undergødskning, men med Landbrugspakken fik vi igen 

mulighed for at give vores afgrøder den gødning, de har behov for. Resultaterne var til at få øje på 

med øget udbytte og højere proteinindhold. Det er dejligt at se at afgrøderne ikke løber tør for 
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brændstof midt på sommeren. For mit eget vedkommende betyder det, at jeg sparer indkøb af 

sojaprotein til mine grise på et beløb på mellem 50 og 100 tusinde kroner om året. 

Selv om 2017 var et meget vådt år, må vi dog konstatere, at vi er sluppet billigt i Nordsjælland i 

forhold til andre steder. Det meste af høsten er kommet i hus, dog var der mange udfordringer for 

grovfoderhøsten. Omkostningerne til tørring af årets høst har selvfølgelig været høje og vi kan se 

opfindsomheden hos foderstoffen mht. fradrag ”nu med afskallede kerner” ingen ende vil tage. 

Jeg må bare opfordre alle til, at få lavet klare aftaler, inden det første læs tippes af i foderstoffen. 

Det er meget uforståeligt, at nogle har fradrag for afskallede kerner og andre ikke. Gebyrer, renter 

mm. skal også diskuteres med banker og kreditforeninger, da de godt ved hvordan man tager for 

sig af retterne. Vi ser mange af disse kreditinstitutter komme ud med kæmpe overskud og for 

nogle landmænd er det helt urimelige renter og gebyrer der opkræves. 

Det er nu spændende at se, hvordan denne sæsons afgrøder klarer sig, og om de lidt tvivlsomme 

såninger nogle af os lavede i efteråret var en god ide, mange af afgrøderne er sået på grund af 

datoer, der skal overholdes. 

Slide 16 

Datotyranniet er for mange af os en evig stressfaktor og irrationel adfærdsregulering. Den giver 

hvert år anledning til bøvl hos landmanden og rigtig meget administration hos de ansvarlige 

styrelser.  Det skal være nemmere at drive landbrug, vi skal ikke styres af datoer, men af 

fagligheden og det gode landmandskab. Og vejret er da fuldstændig ligeglad med, hvad politikerne 

har fundet på i København. 

Det skal være attraktivt at bo på landet (Rammevilkår) 

Slide 17 

Det skal være attraktivt og det skal være muligt at have et økonomisk forsvarligt liv på landet. 

Rammerne for at bo, leve og producere i det åbne land ændrer sig over tid, styret af bl.a. nye EU 

krav, skiftende regeringer, nye byråd og i høj grad også klimaet. Vandet på markerne og i haverne 

er en udfordring - vandafledningen skal være bedre, og vi skal finde holdbare løsninger, så det hele 

ikke forsumper.  Vi kommer i knibe, når afgræsningsarealerne mudrer til, når der ikke kan høstes 

og sås i tide, som reglerne foreskriver.  

Slide 18 

I Nordsjællands Landboforening bruger vi, sammen med vores lokale Ålaug, meget tid på 

vandarbejdet for at sikre vandafledningen. Med faglig back up fra bl.a. Agrovi, indgår vi i en 

konstruktiv dialog med myndighederne. Vi mødes også med de ansvarlige politikere og afgiver 

høringssvar på planer og strategier for at synliggøre konsekvenserne af forslag og indgreb. 

Det kan ikke være rigtig, som vi har set det i Egedal kommune, at problemet først får rigtig politisk 

bevågenhed, når cykelstien og den lokale golfbane er oversvømmet. Hvis det sner meget, har 
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kommunen et beredskab, så vi kan benytte og færdes sikkert på vejene. Hvis det regner meget og 

åen løber fuld af vand, gør de ingenting og bruger den undskyldning, at det er for miljøets skyld. 

Helt ærligt, kære lokale politikere og embedsmænd! Tag vaders på og kom med ud og se på 

virkeligheden!  

Som lodsejere vil vi hellere lægge jord til et bredere vandløb end se jorden forsumpe. Og det er 

ikke kun landbruget der får glæde af en bedre vandafledning. Det gør alle, der bor, hvor 

vandstanden står højt.  Naturarealer kan bevares med det dyre- og planteliv, som vi har i dag og 

ikke som nu, hvor der sker en langsom forsumpning af arealerne.  

I efteråret pågik et arbejde i vandrådene, som var nedsat på samme måde, som Naturrådene er i 

dag. Arbejdet til vandrådene relaterede sig til 2. generation af Vandplanerne.  De havde fået i 

opdrag at vurdere, om vandløbene er kunstige, naturlige eller modificerede og om de derfor skulle 

tages ud af vandområdeplanerne. Dette har stor betydning for, hvordan vandløbene skal 

vedligeholdes i fremtiden. Nordsjællands Landboforening benyttede sig af muligheden for at 

indsende mindretals-udtalelser i 6 tilfælde, hvor vi var uenige i rådets konklusioner. 

Slide 19 

Ejendomvurderingsloven 

I juni 2017 blev der vedtaget en ny Ejendomsvurderingslov. I det nye ejendomsvurderingssystem 

skal der opstilles nye kriterier for, hvornår ejendomme kategoriseres som henholdsvis landbrug og 

privat ejendom/boliglandbrug. Vores mål er, at alle landbrugsejendomme bliver kategoriseret 

rigtigt og vi har særlig fokus på deltidsejendommene. Der ligger endnu ikke retningslinier for, 

hvordan vurderingsstyrelsen i SKAT skal administrere den nye lov, men Nordsjælland kan blive 

ramt rigtig hårdt ved fejlkategorisering og det skal ikke være den geografiske placering, som afgør 

om en ejendom er et landbrug.   

Jeg sidder med i to politiske følgegrupper under Landbrug & Fødevarer, hvor vi følger 

implementeringen af den nye lov på meget tæt hold.   

I forbindelse med den nye vurdering er det vigtigt, at man får opdateret sin BBR, da den skal være 
opdateret inden ejendommen skal vurderes af vurderingsstyrelsen. Vores byggerådgivere får 
allerede mange henvendelser, så jeg kan kun opfordre alle til at få kigget på det i tide. 

Vi er glade for den nye planlov 

Planloven, som sætter rammerne for udviklingen i det åbne land, blev moderniseret og gjort mere 
vækstorienteret i juni 2017. Tak for det – det var tiltrængt. Det giver muligheder for at skabe 
meget mere vækst i landdistrikterne f.eks. for små virksomheder i overflødiggjorte bygninger.   
Selv om loven giver nye og forbedrede muligheder for en tidssvarende udvikling i landdistrikterne, 

er det bestemt ikke et Wild Card, vi har fået. Og desværre har vi oplevet, at særlig én kommune i 

Nordsjælland modarbejder de nye muligheder, som planloven ellers giver. 

Slide 20 
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Det drejer sig om Rudersdal kommune, som umiddelbart før jul fremlagde et lokalplansforslag for 

et 450 ha stort landområde ved Sandbjerg. Deres forslag tilsidesætter på en lang række områder 

hensigterne med den nye planlov. De vil begrænse opførsel af ridehaller og mindre stalde/læskure 

skal fjernes. Dertil kommer, at overflødiggjorte bygninger ikke må anvendes, som det er tiltænkt i 

loven for at skabe mere aktivitet og liv på landet.  Det paradoksale er, at området i forvejen er 

gennemreguleret af fredninger, Fingerplanens bestemmelser for de grønne kiler, Rudersdals 

arkitektur- og bevaringspolitik, deklarationer, vejdirektoratet mv., der i stor stil beskriver de mulig-

heder som borgerne har for at bygge og anlægge på deres ejendomme. 

I Nordsjællands Landboforening opfatter vi lokalplanforslaget som en kompensationsløs 

fredning.  Og det er absolut et stort indgreb i forhold til den private ejendomsret.  

Vi har indgivet en klage over manglende miljøvurdering (VVM), deltaget i borgermødet, og 

indsendt høringssvar over selve lokalplanforslaget.  Vores erhvervsminister Brian Mikkelsen er 

også orienteret om sagen.   

Slide 21 

Saveregistreringerne 

Der er også andre områder, hvor vi oplever, at nogle kommuner fastlåser erhvervet og udviklingen 

i en nærmest museal tilstand. Her tænker jeg på SAVE registreringerne af de bevaringsværdige 

bygninger.   

Landboforeningen ønsker ligesom kommunerne at fastholde og udvikle kulturarven, men de fleste 

af de bevaringsværdige bygninger kan ikke længere opfylde de nødvendige funktioner i moderne 

landbrugsbedrifter.  

En bevaring af bygningerne giver efter vores opfattelse god mening, hvis det er tilladt at give dem 

et nyt liv, nye funktioner, eksempelvis som kontorer, værksteder, boliger og lign. Uden dette nye 

liv står bygningerne nemlig uanvendelige og er truet af forfald.  

Når kommunen registrerer hele gårdens bygningsmasse som kulturmiljøer og vil bevare gårdene i 

deres helhed, så mener jeg, at der samtidig opstår et ansvar over for lodsejeren. Lodsejeren skal 

kunne opføre driftsnødvendige bygninger på en måde og i en afstand, der gør det muligt at følge 

med i landbrugets generelle udvikling, hvis der er behov for dette.  

Og det er der! Vi har dyrevelfærdskrav i bl.a. hesteloven, og miljø- og klimarigtig energihåndtering 

som vil medføre et behov for ændring af det eksisterende byggeri eller måske nedrivning af 

utidssvarende bygninger. Som det ser ud nu, vil en registrering under Savemetoden kunne blokere 

for dette. Ved vores møder med borgmestre og udvalgsformænd og i vores høringssvar opfordrer 

vi derfor altid kommunerne til med realistiske øjne at se på de faktiske forhold og satse på en 

dialog.  

Slide 22 
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Interesserne i det åbne land 

Vores arealer er under pres fra mange sider: byudvikling, infrastruktur, fredninger, ny skov, 

naturprojekter, forsumpning og diverse kommunale udpegninger. Interesserne i det åbne land er 

mange og derfor skal vi passe på de arealer, som rent faktisk i dag er landbrugsarealer.  

Vi taler vores sag og går i dialog, der hvor vi kan, og i alle de råd og nævn, som landboforeningen 

sidder med i, påpeger vi, at enhver udpegning har en konsekvens for aktiviteterne på landet. Vi 

efterlyser en tydelig vision for, hvordan landbruget og landbrugsrelateret aktiviteter kan sikres 

med gode fremtidsperspektiver.  

Slide 23 

I otte af de nordsjællandske kommuner har vi lokale medlemmer med i de grønne råd, 

bæredygtighedsudvalg, klimaråd m.fl. og vi er også repræsenteret i søbrugerråd, 

hjortevildtsgrupper, skovbrugerråd m.fl. og så har vi vores vandløbslaug over hele Nordsjælland. 

Tak til jer alle som repræsenterer landboforeningen og varetager medlemmernes sag i råd og 

nævn.  

Af vores repræsentationer springer også nye samarbejdsflader og nye ideer, som f.eks. projektet 

med Faunastriber, der på initiativ af Grønt råd startede op i Hillerød sidste år. I år tilbydes det også 

i Fredensborg og Halsnæs kommuner. Generelt har vi en oplevelse af, at der i de lokale råd på 

tværs af organisationer og interesser er et godt samarbejde baseret på respekt og lydhørhed.  

Slide 24 

Det grønne Danmarkskort – Naturrådene 

Respekt og lydhørhed har vi også brug for i arbejdet med det grønne Danmarkskort i Naturrådene.  

Det grønne Danmarkskort er en konkret og samlet plan for den danske natur – en plan der skal 

danne grundlag for den fremtidige planlægning.  

Landboforeningens holdning er, at  landbrugsområderne som udgangspunkt skal friholdes for 

udpegninger til det grønne Danmarkskort.  Derfor har vi fra Landboforeningens side lagt op til, at 

der i arbejdet skal inddrages markblokkort, som tydeligt viser, hvor der er landbrugsinteresser i 

dag. Samtidig kræver vi, hvis der er sammenfald mellem landbrug og de grønne streger, at 

konsekvenserne tydeliggøres for lodsejeren. Ved at gribe det an på den måde, får kommunerne 

mulighed for en mere målrettet planlægning og samtidig skabe den rette balance mellem 

naturmål og produktionsinteresser. 

Vi mener, at det giver mening at man med afsæt i den eksisterende natur med høj kvalitet, rent 

faktisk når frem til nogle forslag, som lever op til hensigten med loven nemlig at højne 

biodiversiteten og sikre mere sammenhængende og robuste naturområder.  

Nordsjællands Landboforening er stærkt repræsenteret, i de tre naturråd der er i vores område og 

som skal bistå kommunerne med udpegning af de områder, der skal indgå i det grønne 

Danmarkskort.  
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Som vi tidligere har oplevet med vandrådsarbejdet er også dette arbejde forceret og skal klares 

over en ganske kort tidsperiode, og det er ganske urimeligt at arbejdet ikke får den tid der skal til, 

for at lave et stykke kvalificeret arbejde. Arbejdet påbegyndtes i februar og skal afsluttes med en 

indstilling til byrådene i juli 

På baggrund af erfaringer fra tidligere og den korte proces, er vi naturligvis bekymrede for, at der 

sker en udpegning med den brede pensel: og at det vil medføre indskrænkninger i de 

jordbrugsmæssige frihedsgrader og dermed få betydning for værdisætning af arealer og 

produktionsapparat. Heldigvis er der også her mulighed for at komme med mindretalsudtalelser, 

som det også var ved vandrådsarbejdet. 

 

BNBO 

Lad mig slå fast en gang for alle, vi landmænd vil også gerne have og bevare rent grundvand.  

Lige før jul gav Miljø- og Fødevareklagenævnet Egedal kommune medhold i, at det var i orden at 

udstikke forbud mod brug og opbevaring af lovlige plantebeskyttelsesmidler på et 67 ha stort 

landbrugsareal samt nærliggende parcelhushaver ved Bjellekær kildeplads i Egedal kommune.  

Hør her hvad Svend Hansen fortæller om den situation han står i efter påbudet.  

Slide 26/Video inkl. slutbillede 

Vi har i samarbejde med Gefion og Landbrug og Fødevarer fulgt denne meget principielle sag, som 

kan få meget stor betydning for fremtidens praksis på området i andre kommuner.  

Landbrug og Fødevarers ledende jurist Charlotte Lynæs Bigum og miljøadvokat Haakon Djurhuus 

har nærstuderet afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og mener, at der ikke er juridisk 

hjemmel eller noget fagligt belæg for afgørelsen. Landbrug og Fødevarer har derfor stævnet Miljø- 

og Fødevareklagenævnet og vi må en tur i retten for at få afgjort denne sag.  

Hvis man køber en landbrugsejendom og overholder alle landets love og regler, er det ikke 

rimeligt, at et lokalt byråd med administrationen i spidsen skal kunne pålægge en så stor ændring 

af driften på ejendommen, at det ligner ekspropriation.  De må opkøbe ejendommene og så lægge 

servitutter på. Herefter kan de sælge ejendommen igen, så de nye ejere ved hvad de går ind til. Vi 

siger NEJ TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE SOM POLITISK KORSTOG. 

Slide 27 

Nationalparken 

Nationalparken Kongernes Nordsjællands har i mange år været en fast del af bestyrelsens 

beretning ved foreningens generalforsamling og det vil den også være i år. Nu er parken en realitet 

- den skal indvies i slutningen af maj.  Se nu de muligheder, der er i parken. Jeg er sikker på, at der 
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vil opstå en række nye initiativer og forretningsområder i kølvandet af parken, der kan forbedre 

bundlinjen hos lodsejerne.  

En af kvaliteterne ved Nationalparken Kongernes Nordsjælland er, at dens tilblivelse beror på 

frivillighed. En præmis, som den kommende bestyrelse skal respektere og ikke må sætte over styr i 

den næste proces. Planlægning af indhold i den kommende nationalparkplan skal baseres på 

samarbejde med de berørte lodsejere. 

Lige nu er miljø- og fødevareministeren ved at sammensætte den første nationalparkbestyrelse 

efter indstilling fra organisationer og lodsejere. Bestyrelsens formand blev udpeget allerede i 

januar, og i den anledning vil Nordsjællands Landboforening gerne ønske tillykke til Carl F. Bruun, 

Esromgaard, der er udpeget til nationalparkbestyrelsens første formand. 

Slide 28 

 

Landbrug og Fødevarer har ligesom andre landsdækkende organisationer en plads i 

nationalparkbestyrelsen. For at sikre den lokale tilknytning har man besluttet at tildele den til 

Nordsjællands Landboforening. Her har bestyrelsen valgt at indstille formanden for 

landboforeningen. 

Udpegningen af Carl Bruun, gav en del postyr i medierne med grove og uartige beskyldninger om 

at landmænd ikke har viden om og forstand på naturpleje. Jeg blev noget harm på egne og mine 

kollegers vegne. Hvem har så forstanden og er der nogen som har monopol på denne, om jeg må 

spørge? Hvem varetager naturplejen i dag?  

- Er det de grønne organisationer? – Nej, det er det ikke, men de har mange ideer og planer. 

- Er det kommunerne? – Det er det også, men ofte i samarbejde med lokale landmænd.  

- Er det lodsejerne? Ja, det er i høj grad lodsejerne, og lodsejerne er også landmænd. 

Slide 29 

Licence to operate 

Rigtig mange danskere har en holdning til danske fødevarer og måden hvorpå de produceres, men 

af naturlig årsager også en begrænset indsigt i hvordan produktionen foregår. I dag skal man som 

landmand eller fødevareproducent have ”licence to operate” – man skal have befolkningens 

opbakning.  

Derfor er det også så enerverende og frustrerende når myter og urigtige påstande får plads i 

mediebilledet. Vi skal sige fra, når nogen siger noget forkert om os.  

Slide 30 
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Fake news skal modsiges af fakta og derfor er det så vigtigt, at vi fortæller og forklarer, hvad det er 

vi laver. Lidt hjælp til dette får vi bl.a. af tænketanken FREJ, som udfordrer med spændende 

debatarrangementer og foreningen Verdens bedste Fødevarer, som Nordsjælland Landboforening 

bakker op om. 

Åbenhed og en positiv og tæt dialog med forbrugerne flytter nemlig holdninger. Med de gode 

historier åbner vi sindet hos resten af befolkningen. 

Vi har rigtig meget at være stolte af, vi har nogle af verdens bedste fødevarer, som hitter i 

udlandet og sikrer store eksportindtægter til Danmark. Takket være en enorm og mere end en 10 

årig indsats fra Landbrug og Fødevarer, lykkedes det sidste år at komme ind på det kinesiske 

marked med fersk kød.  Det er en sejr, som er så enorm for det danske samfund, at den burde få 

lige så meget begejstring og anerkendelse frem hos den enkelte borger, som da Danmark vandt 

EM i fodbold i 1992. 

Slide 31 

 

Man kan ikke gå for tidligt i gang med at danne/uddanne forbrugerne – vi skal have fat i 

fremtidens forbrugere, derfor vil jeg gerne slå et slag for Skoletjenesten, som modtager 

skoleklasser til undervisning. Tak til jer som allerede er med i ordningen.  

En anden aktivitet som vi ved, har positiv indflydelse på forbrugernes holdning er ”Åbent 

Landbrug”, den tredje søndag i september. Her i Nordsjælland har vi tradition for, at der er 3-4 

gårde, som åbner stalddørene. Det er stort arbejde, både i tiden op til, på dagene og i dagene 

efter. Åbent Landbrug gavner hele erhvervet og jeg vil gerne opfordre til at bakke op om jeres 

kollegaer, der holder åbent. Jeres faglige indsigt har vi brug for. Og så er det jo også en fantastisk 

fornemmelse at opleve suset af 1500 – 4000 glade besøgende – Jeg vender tilbage til Åbent 

Landbrug senere i aften.  

Slide 32 

Et Landbrug i udvikling – et landbrug i fremtiden 

Som jeg indledte med at sige, er der en tiltro til, at der også i fremtiden vil være en landbrugs- og 

fødevareproduktion i Nordsjælland. Jeg glæder mig over at virkelysten og ”gå på modet” er til 

stede hos de unge men også hos de etablerede landmænd. De er innovative – de finder nye veje, 

de kigger op og ser fremad og lader sig ikke holde tilbage af snærende rammevilkår. De står midt i 

en spændende samfundsudvikling og griber om fremtiden.  

Og sådan er det også i Nordsjælland! 

Slide 33 
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Nogle eksempler på skridt ind i fremtiden har vi her, hvor Søren fra Brandbjerg har lavet 

gårdmejeri med lokal afsætning, Daniel på 24 fra Jørlunde har etableret sig med maskinstation, 

Michael fra Uvelse har startet en økologisk slagtesvineproduktion op, Henrik fra Gilleleje har 

bygget slagtesvinestald, Julie og Rasmus fra Hornsherred er ved at starte en frugt og bær 

produktion op baseret på Conservation Agriculture og Jette fra Annisse producerer vin af druer på 

hendes egen mark. Vi har flere unge mennesker, der starter i det små med at købe en presser eller 

møgspreder og lader deres virksomhed vokse stille og roligt ud fra dette. Og der findes mange 

flere gode eksempler. 

I Nordsjællands Landboforening griber vi om fremtiden sammen med vores medlemmer, vi støtter 

op om jer og vi vil gøre vores ypperste for at varetage jeres interesser. 

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


