Henriks beretning 2022

Henriks beretning til generalforsamling 29. marts 2022
Velkommen til.
Hvor er det dejligt, vi nu kan samles fysisk. Og dejligt, det nu bliver på noget stegt
flæsk og persillesovs, frem for sidste år, hvor vi sad bag skærmen, og hvor vi havde
sendt en kasse ud med lidt chokolade og lidt forskelligt i stedet for. Det er bare ikke
det samme. Nu kan vi se hinanden i øjnene og få en mere levende debat, og aften i
det hele taget.

CORONA
Jeg vil starte med de samfundsaktuelle emner.
Corona fylder stadig lidt. Det har fyldt meget i forhold til alt det, der har været
lukket ned inden for afsætning af grisekød hele vejen ned gennem Europa. Jeg
tænker, vi kommer til at leve med corona fremadrettet i mange år endnu. Det bliver
spændende at se, om vaccinerne kan holde det så meget i skak, at nedlukning ikke
er nødvendigt. Om de nye varianter egentlig ikke bliver mere voldsomme end at
man får en gang almindelig influenza. Jeg håber, vi kan undgå at lukke landet ned til
efteråret.

KRIGEN
Men nu har krigen i Ukraine overtaget dagsordenen, og det påvirker også os i
landbruget. Jeg synes simpelthen det er meningsløst, alt det der bliver bombet
sønder og sammen. Mennesker der drives på flugt. Mange i landbruget oplever, at
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de ukrainske medarbejdere er meget påvirkede af det, og de er i kontakt med
familie og venner derhjemme. Nogle har hentet pårørende til Danmark og fået dem i
sikkerhed. Mange af dem, der har ukrainere ansat, stiller huse til rådighed til familie
og venner. Det kan ikke siges for mange gange, hvor forfærdelig en situation det er,
og utroligt at vi skal opleve det her i 2022.

Der er 2 spor i forhold til hvordan vi er påvirket af krigen: Det ene er kornpriser og
gødningspriser, og det andet er energipriser. Udviklingen på råvaremarkedet og
energipriserne er eksploderet, og det påvirker os rigtig meget.

Man kan være bange for at der pludselig bliver lukket for gassen. Det kommer til at
påvirke rigtig mange. Også fødevarevirksomheder.

Sanktionerne påvirker os også meget. Jeg var til bestyrelsesmøde i LF-gris, der er
medejer af Danbread, som sælger til Rusland. Det er blevet stoppet. En del danske
virksomheder, der har haft aktiviteter i Rusland, er stoppet med det.

POLITISK ARBEJDE - LANDBRUGSPAKKEN
Men nok om krigen. Nu vil jeg dykke lidt ned i vores politiske arbejde og indflydelse
gennem det seneste års tid.

Som forening er det vores vigtigste opgave at skabe værdi for medlemmerne. Det er
derfor, vi er her. Det gør vi ved at være aktive i forhold til at påvirke politikerne, så
vores medlemmer kan blive ved med at drive fornuftigt landbrug.
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Vi har været enormt aktive i en række politiske sager det seneste år, hvor jeg synes,
vi har fået presset gode resultater igennem - som altid ved at indgå positivt og
løsningsorienteret i de aktuelle sager.
Det seneste år har vi for eksempel påvirket forhandlingerne om landbrugspakken,
der fyldte meget i efteråret. Vi har haft møder med folketingspolitikere fra
forskellige partier – både fysiske møder og på teams - for hele tiden at klæde dem
på under forhandlingerne.

Landbrug & Fødevarer arbejder også på at påvirke politikerne. De holdt teamsmøder med politikere flere gange, og orienterede løbende os om, hvor langt de var.
Det var svært at få regeringen til at komme med flere penge til for eksempel at
udtage lavbundsjorde, som var en del af landbrugspakken. Der skal gives erstatning,
hvis man skal tage jord ud.
Søren Søndergård opfordrede os til at tage kontakt til de lokale borgmestre. Så jeg
sendte en sms til borgmestrene i Hedensted og Horsens kommuner for at lægge
pres på dem, for vi skulle altså til at finde ud af, om der skulle findes nye penge til at
finansiere det her, eller om det bare var landbrugets egne penge, der skulle bruges
til de planer. Det er vigtigt, der kommer nogle penge afsted, så landbruget ikke skal
betale det hele. Borgmester i Horsens Peter Sørensen gik så i dialog med Rasmus
Prehn og Nicolai Wammen, og vi tror, vi fik vi påvirket forhandlingerne.

Vi havde også mange møder med politikere, dengang forhandlingerne om
landbrugspakken gik i gang, hvor vi sagde til dem: Det er altså vigtigt, I bliver ved
med at være i forhandlingerne. Vi holdt dem til ilden hele tiden. Det er faktisk
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slående, og en helt klar fornemmelse man får, at mange af politikerne ikke ved ret
meget om det. For eksempel spurgte en politiker under et møde: ”Hvad er egentlig
efterafgrøder?”. Og hvis man her kun lige får et hurtigt svar om, at efterafgrøder er
godt, fordi det optager kvælstof, jamen så siger politikeren, så skal vi bare have
meget mere af dét. Men det giver jo så en række andre konsekvenser i forhold til
dyrkning af jorden, som de ikke lige kender til. Og dér er det jo vigtigt, at vi hele
tiden er der til at klæde dem på, og få den faglige vinkel med overfor politikerne.
Og det kvitterer de faktisk også for, politikerne.

Også omkring CAP-reformen og de kommende eco schemes, der træder i kraft i
2023 - der vil vi også påvirke, så de ting, der bliver lavet, giver mest mening for os,
og ikke kommer til at koste os penge. Vi har snakket lidt med nogle politikere om det
tidligere i forbindelse med møderne om landbrugspakkerne. Vi har haft møde med
Asger Christensen fra Venstre, der sidder i EU, og vi har i øvrigt et medlemsmøde
med ham d. 29. april i Horsens. Og så har vi sat et medlemsmøde op 4. oktober med
Søren Søndergaard. Så vi er så småt i gang med at påvirke, så vi får den
landbrugsfaglige vinkel med på tingene.

Jeg kan jo være nervøs for at skulle tage god jord ud, der hvor man dyrker
traditionelle afgrøder, til noget natur, for at få eco schemes til at gå op. Kan vi for
eksempel få læhegn med og sådan noget – det vil vi prøve at påvirke.
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KLIMA - BIOGAS
Klimaet er generelt bare den helt store dagsorden.
I landbruget spiller vi en stor rolle i forhold til klimaet. I stedet for at se det som
noget frygteligt noget, så synes jeg, man skal prøve at finde den positive vinkel frem.
Landbruget er en del af løsningen, og vi kan få en masse goodwill på det.
Et godt og aktuelt eksempel er biogas. Pludselig kan vi begynde at blive endnu mere
selvforsynende med energi i Danmark, for der er så mange andre måder, man kan
lave energi på - og landbruget kan gå hen at blive en afgørende faktor i forhold til
energi. Her er et kæmpe markedspotentiale, og det spiller positivt ind i
klimadebatten.

Med krisen i Ukraine er der jo kommet endnu mere fokus på det, fordi man gerne vil
gøre sig fri af Rusland. Og her skal myndighedsarbejdet også bidrage til at gøre det
nemmere fremadrettet. For lige nu arbejder man med regler, der står i vejen for, at
vi kan gøre noget nu-og-her. Nogle kan ikke komme af med biogasgyllen, fordi der er
lavet en ny regel om, at man skal tilsætte 11 kg. svovlsyre pr. ton gylle, for PH’en er
højere i biogasgylle. Reglen er indført for at man kan måle, hvor meget svovlsyre,
der bruges i Danmark - men den står så også i vejen for ambitionerne om biogas og
uafhængighed.
Så man skal finde ud af: Vil vi det her - og hvor hurtigt vil vi det? Man er nødt til at
finde ud af, om man vil give gas på den grønne omstilling, eller om man vil bremse
lidt op, som en del af løsningen på uafhængighedsstrategien.
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Og så er der lige placering af anlæggene. Man kan håbe, at folk og politikere kan gå
med på placeringerne, og her vil vi også arbejde for at påvirke politikerne. Det er
vigtigt, at samfundet er med os, så vi ikke møder modstand hver gang et anlæg skal
opføres.

Der er også gang i nogle politiske diskussioner om, hvordan vi bliver godtskrevet, og
vi prøver med hjælp fra LBBL at starte en leverandørforening op til det lokale
biogasanlæg i Horsens. De landmænd, der leverer gyllen, skal gå sammen. Vi skal
være sikre på, at landmanden bliver behandlet ordentligt og får værdi ud af det, så
det ikke er dem, der handler med biogas, der løber med hele det økonomiske
overskud.

Da klima fylder overalt, er bestyrelsen også repræsenteret i et klimaudvalg i Horsens
kommune, der arbejder med en klimaplan - dk2020 - hvor man vil finde nye veje til
reduktion af CO2, og landbruget tager aktiv del i den opgave. Her er indgået et
partnerskab, hvor vi sidder med i et bredt klimapanel sammen med forskellige
virksomheder, og på den måde håber vi at kunne få den landbrugsfaglige vinkel ind i
beslutninger omkring klima i Horsens kommune. Vi er med til at spille positivt ind
på, hvad kan vi gøre fra landbruget for at finde løsninger.
Vi glæder os i den forbindelse også over, at SEGES netop har lanceret et nyt værktøj,
ESgreen tool, hvor man kan få et overblik over egen bedrift. Det bliver et vigtigt
skridt i forståelsen af hele problematikken.
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VANDPLANER
Når nu vi er ved Horsens kommune, så kommer vi ikke udenom fjorden.
Vi er startet lidt på en dialog nu igen, hvor vi skal have det lokale kendskab til
fjorden med. Vandplanerne blev først sendt i høring efter man havde lavet
landbrugsaftalen, og i forhold til at reducere kvælstof i fjorden, så mener vi, at man
er nødt til at gribe det an på en anden måde end det, man allerede har prøvet.
Derfor fik vi lavet fjordanalysen, som viser, at der er mange andre ting end
landbruget, der forurener fjordene, med for eksempel spildevand og så videre.
Man har i vandplanerne, som er i høring nu, vedtaget at der skal laves en række
pilotprojekter baseret på lokale erfaringer, hvor man skal undersøge mulighederne
for at komme i mål med vandplanerne ad andre veje, end det der er lagt op til alene
med kvælstofreduktioner. Vi vil sammen med Horsens Kommune arbejde for at blive
en del af disse pilotprojekter. Formålet er at sikre god økologisk tilstand under
hensyntagen og opretholdelse af et stærkt landbrugserhverv.
Vi har også haft et samarbejdsprojekt med Danmarks Naturfredningsforening og
sportsfiskerne i Horsens om at lægge sten ud i Horsens fjord. Fjordrapporten viste
jo, at fjorden er i meget dårlig tilstand, så jeg synes bare, det er kanon, at alle de
tons sten vi samler hvert år i landbruget, kan gøre gavn i fjorden.
For vi vil gerne hjælpe med at lave noget derude. Også mini-vådområder. Så det ikke
ender med, vi bliver trukket i gødningskvoter.
Vi har lige lavet en kort video med Jan Karnøe, der er formand for sportsfiskerne i
Horsens og formand for partnerskabet til restaurering af Horsens fjord. Jeg synes
lige, vi skal se Jans hilsen her: Jan Karnøe - YouTube

7

Henriks beretning 2022

Jamen vi siger også tak for samarbejdet Jan.
(pause)

BNBO
Og vi bliver lige ved emnet vand. For i forhold til BNBO – boringsnære
beskyttelsesområder – spiller vi os også konstruktivt på banen. Det betyder blandt
andet, at vi inviteres med til vandværkernes årlige møder, hvor vi har mulighed for
at fortælle om hvordan landbruget håndterer opgaven.
Min holdning er, at nu er det bestemt, det skal laves, og så får vi ikke noget ud af at
sætte os på hælene. Og her vil jeg lige sige: Husk at få lavet en frivillig aftale og få en
erstatning. Alternativet er stadig meget usikkert. Også hvis man nu vil sælge sin
ejendom på et tidspunkt. BNBO-udpegningen følger jorden, så prisen på jorden vil
påvirkes ved et salg. Så tag kontakt til vandværket for at høre, om der kan laves en
aftale. Det er bedst, man får lavet den frivilligt, så det ikke ender med tvang - for
hvilken erstatning får du så? Vi skubber meget på for at få noget i gang. Både til
kommuner og vandværker.
Vi har lavet en flyer, der ligger på bordene. Den må I gerne tage med hjem.

MUFJO
Et lokalt projekt, vi også bruger lidt tid på, er MUFJO-projektet ved As Vig –
multifunktionel jordfordeling. Projektet går lidt langsomt fremad. Desværre, kan
man sige, da mange lodsejere har vist stor interesse for projektet, men omvendt
skyldes langsommeligheden, at der er mange forskellige aktører indblandet, og det
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er en fordel for os, fordi vi får delt den landbrugsfaglige viden til nye interessenter,
der måske ikke var inde i det før. Danmarks Naturfredningsforening, kommunen og
regionen er for eksempel med. Her skaber vi et netværk, hvor vi ellers ikke normalt
er repræsenteret.

Vi inviterede til fremvisning af MUFJO-projektet, hvor Søren Søndergaard, Maria
Gjerding og Frank Erichsen – bonderøven - var ude at se på området ved As Vig, for
vi synes ikke rigtigt, projektet passer ind i de kasser, der var stillet op fra
Landbrugsstyrelsens side. Vi ville gerne have dem til at forstå problematikkerne ved
sådan et projekt, og det må man sige lykkes. Vi fik god omtale i pressen, og projektet
er nævnt i flere sammenhænge efterfølgende.
Fødevareminister Rasmus Prehn kunne desværre ikke deltage, så han kvitterede
med at invitere os til Christiansborg i stedet. På det møde fik vi påpeget de hæmsko,
der har været undervejs. At når man laver sådan et projekt og har nogle ambitioner
og sætter rammerne op - hvis nogle så falder udenfor, jamen så sker der ingenting.

Og vi har for nyligt haft møde med den nye borgmester for Hedensted kommune,
Ole Vind, for at få mere fokus på, hvad kommunen egentlig vil. Hedensted kommune
er jo projektejer. De skal tage over, hvis der skal ske noget. Foreningen har været
fødselshjælpere. Men jeg synes, vi har flyttet lidt på kommunen undervejs det
seneste år.
Vi tog en dialog med lodsejerne allerede inden projektet startede op for at høre,
hvad de egentlig ønskede. En stikprøveundersøgelse sidste år viste, at 19 ud af 20
lodsejere var interesserede i projektet. Vi skulle gerne ende ud med, at projektet
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løfter landbruget lokalt i området, samtidig med at vi tager hånd om naturen,
klimaet og vandmiljøet.

Vi har jævnligt møder med kommunernes miljø og teknik forvaltninger. 2-3 gange
om året mødes vi med dem. Vi har en tæt og god dialog med kommunen om, hvad
der hele tiden rører sig. Når der dukker noget op, så er det nemmere at komme i
gang, fordi man løbende er i dialog med dem. Vi prøver generelt at komme ind over
alle reguleringer, så vi er sikre på, de er rigtige, og at de virker, så vi ikke får lavet en
masse, der virker negativt på landbruget.

NATURTJEK
Også med det lokale projekt Naturtjek er vi i foreningen inde over, og sammen med
Horsens og Hedensted kommuner opfordrer vi til, at man får en naturplejekonsulent
ud og får tjekket sin ejendom igennem. Kommunen betaler en tredjedel, foreningen
betaler en tredjedel, og den sidste tredjedel skal man som landmand selv betale.
Det kan måske pludseligt blive et krav, at for at få lov til at låne penge, så skal der
være tiltag omkring naturen. Som en del af ESG-regnskabet.

Jeg deltog for nyligt i Grønt Råds møde med Hedensted kommune og nogle grønne
organisationer. De er ved at lave en biodiversitetsplan, og der er det vigtigt, vi spiller
positivt ind. Vi skal signalere, at vi gerne VIL biodiversitet. Vi kan eksempelvis
udnytte noget natur til at få god jagt. Det er et spørgsmål om at spille med, og få det
bedste ud af det. Jeg har selv meldt mig til et naturtjek og får besøg her i april. Der
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er indtil videre 8 tilmeldte. Der ligger en pjece på bordet. Jeg synes, I skal tage den
med hjem og få jer tilmeldt.

ROTTER
Et andet lokalt projekt, hvor jeg også selv har meldt mig til forsøget, er det med at
bruge elektroniske fælder mod rotter. På baggrund af den
spørgeskemaundersøgelse vi gennemførte sidste år, fik vi meget materiale at
arbejde videre med. Sideløbende har Hedensted Kommune lavet en undersøgelse af
rottehaler, der viste, at 49 ud af 50 rotter var resistente overfor rottegiften, så vi har
et lokalt problem med resistens i forhold til resten af landet.

I 2016 blev en ny lov vedtaget, som siger, at man ikke må bruge forebyggende gift,
men lokalt har vi generelt oplevet en stigning i antallet at rotter, siden man ændrede
i reglerne om giftbrug. Det, jeg oplever selv på min egen bedrift, er at der er flere
rotter, og jeg er i tvivl, om de elektroniske fælder, man prøver med nu, virker godt
nok. Jeg har selv fået sat nogle elektroniske fælder op som forsøg, ligesom flere
medlemmer fra bestyrelsen også har.

Selvfølgelig skal vi gøre noget ved resistensen. Vi er nødt til at løse det problem men min påstand er, at du skal bruge mere gift, når først du har rotterne, så det
mest optimale vil være at have gift liggende fra august til november, hvor rotterne
er værst. Men vi er ved at få et møde i stand med Miljøstyrelsen for at sætte dem
ind i problematikken. Så må vi se, hvor det ender.
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Landbrug & Fødevarer sendte et spørgeskema ud til hele landet sidste år, hvor 108
af vores medlemmer i Østjysk landboforening svarede. Det synes jeg er flot, så tak
for det. Bare lige et udpluk: 44% mener, at rotter er et stigende problem. 11% siger,
de er nødt til at bekæmpe en gang i ugen, mens 47% siger, de bekæmper hveranden
måned. Jeg vil gerne opfordre jer til at dele jeres resultater af rottebekæmpelse med
os, for det kan styrke vores arbejde. Det kan være rapporter fra rottebekæmperen
eller kommunen, der viser, hvor mange gange de har været på besøg og lagt gift.
Det er meget kærkomment.

MINKKOMMISSION
Nu vi er ved de mindre dyr, så vil jeg lige runde minkkommissionen.
Jeg er i dén grad glad for, at der blev nedsat en kommission. Men jeg er også spændt
på, hvad det ender med. Mange ting i den sag er jo helt grotesk: At folk skal vente så
længe på erstatning. At man ligefrem er tvunget til at vedligeholde noget, hvor der
ikke skulle produceres noget, bare for at se hvilken værdi, det ville få. Det er helt
grotesk.
Det væltede stadig frem med nye varianter, efter man havde slået alle mink ned,
hvor man i min opfattelse handlede alt for hurtigt, og hvor man sagtens kunne have
håndteret det alligevel. Det er utroligt, at vi som land havde råd til at bruge så
mange penge på noget, der ikke var nødvendigt. Det er trods alt et erhverv, hvor
man leverer mellem 5 og 12 mia. om året til statskassen.
Mit budskab her er, at det skal tage så lang tid, at man nu kan stå og sige nøjagtig
det samme igen som sidste år - det beviser jo bare, der ikke er sket ret meget. Og

12

Henriks beretning 2022

når man så tænker på, hvad der bliver brugt af ressourcer på undersøgelser. Jeg er
som sagt spændt på at se, hvor det ender.

MARKEDSPRISER
Noget andet, man heller aldrig ved hvor ender, er markedspriser.
I forhold til grisepriser, så startede året på et fornuftigt niveau, efter vi havde et dyk
i efteråret 2020. I sommers udbrød der svinepest i Tyskland, der påvirkede
markedet, og corona tog også til igen. Men selv om priserne pt. er stigende, så skal
de rigtig langt op med de kornpriser der er pt, før der kan blive tjent penge.
Grisenoteringen forventes at stige fortsat frem til sommer.

Omkostningerne på nærmest alt bare steget. Gødning, diesel, osv. Men det er
alligevel dejligt, at det går den vej med priserne, inden for både grise, kvæg og
planteavl.

Mælken var begyndt at stige, inden omkostningerne steg, så på den måde var vi på
forkant. Her har priserne bare ikke været gode nok i en periode, på grund af fokus
på klimaaftryk og regler, der gør, at folk køber mindre mælk.

Kødpriserne for kvæg er også overraskende gode nu, så det tegner ikke til, at vi er på
vej ud i et kødfrit samfund. Det er jo forbrugerne, der bestemmer, og forbruget er
der. Men der er et fald i kvægproducenter. Peter fortæller, at han hører på
mejerimøderne, at det bare er hele vejen rundt, at produktionen bare falder.
Kvægbruget skal jo stå for meget af den grønne omstilling, når køerne forurener
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sådan. Så fremtiden er usikker på grund af den grønne omstilling, og ingen ved, hvad
fremtiden bringer for kvægproduktion. Har man mod på det, og tror på det, så kan
det godt blive en god fremtid. Det kræver så, at mælkepriserne holder. Der er nogle
udfordringer med det: Udjævning af betalingsrettigheder og den forholdsvis megen
gæld i kvægbrug, fordi omsætningshastigheden er langsom, skal også regnes med.
Der sker jo generelt hele tiden en strukturudvikling. Det ser vi også inden for
griseproduktion. Og vi prøver hele tiden at skubbe til den udvikling. Vi prøver at
ændre på de politiske rammer for at skabe værdi for landbruget.

Kornpriserne er ekstremt høje i øjeblikket, og det er godt for planteavlerne, selv om
hans omkostninger også er steget meget. Meget af den kunstgødning vi bruger,
bliver lavet i Rusland, og det er svært at få fat på.

DE UNGE
Vi har jo i foreningen haft en strategiproces i det forgangne år, hvor de unge er et
klart indsatsområde. Det er vigtigt, vi får involveret de unge og lytter til dem, så vi
som forening kan udvikle os i takt med de unge. Og det er nu et år siden, at vi havde
politiske workshops hen over 3 aftener med unge landbrugsstuderende i
samarbejde med den lokale Landbo Ungdom og Bygholms landbrugsskole.

Der er 2 overordnede budskaber, som vi bed mærke i, efter de workshops:
Det ene er, at de unge ikke kendte så meget til den organisatoriske opbygning
omkring det landspolitiske og lokalpolitiske. De fik virkelig øjnene op for, hvad det
politiske arbejde handler om. At det er nødvendigt at gøre noget.
14

Henriks beretning 2022

Det andet er, at vi er kommet tættere på de unge. Vi har styrket netværket og åbnet
de unges øjne. Det er værdifuldt.

De unge mennesker var utroligt engagerede. Vi havde lavet en case, der gik ud på, at
kommunen ville tage landbrugsjord ud og omlægge til biodiversitet, og de skulle så
finde ud af, hvordan griber man det an for at få kommunen til at forstå, at det ikke
er en god idé. Fire grupper fremlagde foran dommerne, der bestod af Asger
Christensen fra Venstre og EU og tidligere formand for Landbrug & Fødevarer Martin
Merrild og Niels Skovgaard, formand for Danmarks landboungdom. De fik feedback
og det bedste forslag fik en præmie på 5000 kr., som var sponsoreret af Velas. Vi gav
dem også et kontingent til foreningen for resten af året. Så må vi se, om de
fortsætter, når det udløber. Vi har aftalt med Bygholm, at vi skal afholde flere af de
her workshops.

BRANDING AF LANDBRUGET
Her til sidst vil jeg lige slå et slag for det gode arbejde med at skabe et godt
omdømme for landbruget.

Sådan noget som det her med at plukke blomster i vejkanten. Det er noget,
lokalsamfundet godt kan li’, og det giver landmanden et godt ry. Det er måske en
lille ting i det store politiske billede, men de mange små ting tilsammen gør altså en
forskel ude blandt befolkningen. Østjysk landboforening betaler de første 100 meter
pr medlem.
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Det samme gør åbent landbrug. Det er også noget, der på samme måde som
blomsterne skaber goodwill mod landbruget i befolkningen, og dermed også
politisk. Vi gav Marianne og Claus Sørensen i Lundum en buket blomster, efter de en
søndag i september åbnede deres landbrug op. Det er rigtig super, der er nogle der
vil. Det skaber en god forståelse for, hvordan landbruget fungerer. Det er især
børnefamilier, der deltager, og børnene har en fantastisk dag, hvor de kan klappe
kalve og køre på pedaltraktorer.

Så har vi jo majslabyrinten, der er meget populær. Sidste sæson var der 241, der
havde besvaret quizzen ude i labyrinten, og det samlede tal for besøgende er
selvfølgelig endnu højere. Keld her fra bestyrelsen kan jo fra sit arbejde som lærer
på Bygholm Landbrugsskole se over på parkeringspladsen til labyrinten, og der er
besøgende hver dag, siger Keld. Labyrinten er et tilløbsstykke for børn. Børnehaver
og familier. Det er dejligt, vi kan fortsætte.

Og så er vi jo storsponsor af Horsens Dyrskue. Dyrskuet har på grund af corona ikke
været afholdt de to seneste år, og i 2019 kom der ikke så mange besøgende som vi
havde håbet på, på grund af dårligt vejr, og det gav et underskud på 900.000, som
foreningen finansierede. I år prøver vi så igen, og vi har besluttet at bruge max
200.000 kroner på det. Vi havde snakket lidt med Land og By Østjylland om at lave
et madmarked på Dyrskuet, for at gøre det lidt anderledes, men den plan har vi
skrinlagt igen, og vi satser nu på et back-to-basis helt traditionelt dyrskue d. 18.-19.
juni. Vi er kontakt med udstillerne, og vi er så småt i gang med at sprede budskabet.
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Så del også gerne budskabet omkring jer til forhåbentlig en dejlig weekend med
lødigt vejr.

Alt sådan noget er med til at skabe omtale – det skaber ikke direkte kroner-øre, men
det gør det måske alligevel i den sidste ende, for hvis folk ser landbruget som noget
sjovt og positivt, så gør politikerne det også, og det er bedre for os.

Det er – og jeg ved godt, jeg har sagt det flere gange – vigtigt, vi spiller os selv
positivt på banen og ser os selv som en del af løsningen på de problemer, der er, i
stedet for at folk opfatter os som nogle, der altid ser problemer.
Vi skal være løsningsorienterede.

FORENINGSSEKRETARIATET
Det var egentlig det, jeg havde. Men jeg vil lige slutte af med at sige tak til
Foreningssekretariatet. Jeg synes, vi har et flot sekretariat, og at det er super, vi har
fået det startet op. Det gør det meget nemmere at lave en masse ting og komme
igennem med mange ting. Også politisk forum, som vi bruger til at skabe kontakten
til alle de politikere, hvor vi også er sammen med de andre foreninger omkring. Tak
for det.

Det var ordene herfra.

17

