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Leder
Landbrugserhvervet står over for en stor række udfordringer de kommende år. I dette medlemsbrev behandler vi to
af de største, navnlig reformen af EU’s landbrugspolitik og
de kommende forhandlinger om en dansk CO2-afgift.
Begge har det til fælles, at afgørelserne træffes bag
skriveborde uden vores direkte kontrol, og der er ganske
betydelige beløb på spil.
I Bruxelles skal der de kommende måneder opnås enighed
om de fremtidige rammer for landbrugsstøtten. Vi ved
allerede, at det samlede budget bliver mindre. Alligevel er
det 344 milliarder euro, der skal fordeles. Det er trods alt en
sjat. Det skal nu afklares, om vi får en relativt mindre andel
end de mindre bedrifter, og om store nationale frihedsgrader
kommer til at skabe ulige konkurrencevilkår landene imellem.
Spørgsmålet er imidlertid, om der i det hele taget er et land-

brug at støtte. De kommende forhandlinger om en dansk
CO2-afgift risikerer nemlig at slå bunden ud af vores erhverv.
Klimarådet foreslår en generel afgift på 1.500 kr. pr. ton udledt CO2. Bliver det til virkelighed, vil det give dansk landbrug
en ekstraregning på 24 mia. kr. Dermed kan vi formentlig sige

Christina
Ahlefeldt-Laurvig
formand for
Udvalget for
Større Jordbrug

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG
SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SIDE 2

Vi sætter dagsordenen og er dit talerør i Landbrug & Fødevarer på
de forhold, der har særlig betydning for de større jordbrug.

farvel til husdyrproduktionen, jordpriserne vil falde drastisk og planteavlen vil langt hen ad vejen blive urentabel. Derfor er der al mulig
grund til at følge med i de kommende forhandlinger.
Det er min klare holdning, at Større Jordbrug skal turde tage en offensiv position. Produktion af fødevarer giver uvægerligt et CO2-aftryk,
men vi skal vise, at vi arbejder med tingene. Det gør vi bl.a. via de
CO2-regnskaber, vi udvikler i samarbejde med Skovforeningen og ConTerra. Det glæder mig, at mange allerede har tilsluttet sig konceptet,
og jeg vil samtidig opfordre til at endnu flere deltager.
De store udfordringer stiller store krav til vores erhverv og ikke mindst
vores politiske organisation. Også her er der nye tider på vej. Martin
Merrild har meddelt, at han stopper som formand efter otte år på
posten. Martin har gjort en stor indsats for erhvervet, og han fortjener
tak. Der venter hans afløser en stor opgave i et Landbrug & Fødevarer,

der skal samle et fødevareerhverv, hvor interesserne jævnligt kan
stikke i vidt forskellige retninger.
Ny politisk organisering på vej?
En af Merrilds sidste gerninger som formand er en undersøgelse
af Landbrug & Fødevarers politiske organisering på primærsiden.
Organisationen har eksisteret i sin nuværende form siden dannelsen
i 2009, men nu er bestyrelsessammensætning m.m. til debat. I Større
Jordbrug repræsenterer vi 10 % af det danske landbrugsareal, og
det vil derfor være naturligt, at Sektionen for Større Jordbrug også får
en stærk repræsentation i et eventuelt omstruktureret Landbrug &
Fødevarer.
Hvem der indtager formandsposten, og hvordan L&F kommer til at se
ud, bliver vi alt sammen klogere på i forbindelse med årets delegeretmøde, som finder sted den 4. november.

Ny sekretær for Sektionen
for Større Jordbrug
Vi har siden juni haft glæde af vores nye sekretær for Sektionen for Større Jordbrug, Mikael
Strandbygaard.
Mikael har været ansat i Landbrug &
Fødevarer i 2 år og vil udover sin rolle i
sekretariatet for Større Jordbrug også
varetage opgaver som chefkonsulent i
Landbrug & Fødevarers koncernledelsessekretariat og i afdelingen for Vand & Natur.
Mikael er uddannet jordbrugsøkonom og
har en fortid i bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og senest Vækstfonden.

Mikael Strandbygaard
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Flot udbytte
med god
kvælstofudnyttelse
Vi kan glæde os over, at det gode
vejr mange steder har gjort det
nemt at få høsten i hus, og at
årets høst har budt på flotte udbytter. Men de nuværende regler
er fortsat problematiske for det
gode landmandskab.
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Medierne har genlydt af udtalelser fra
landmænd, som er rigtig glade for og stolte
over den gode høst. Høstvejret har været
fantastisk, og markerne har generelt givet
godt udbytte. Det er højdepunktet for
et helt års arbejde og en stor fornøjelse,
når det løber af stablen som i år. Samtidig er det høje udbytte i en mark med
fx vinterrug eller vinterhvede med til at
øge optaget af kvælstof og giver en stor
kvælstofudnyttelse. Dermed mindskes
kvælstofudledningen, så også omgivelserne nyder godt af medgangen.

mulighed for at høste og så, når det er mest
hensigtsmæssigt i forhold til afgrøder og
jordens tilstand.
Større Jordbrugs vision for målrettet kvælstofregulering er, at man godt kan forene
en intensiv planteproduktion med et lavt
kvælstoftab fra marken uden datokrav.
Det kræver, at man opgør, hvor meget
kvælstof der tilføres marken, og hvor meget
kvælstof man høster igen og dertil tager
hensyn til tab af kvælstof fra marken ved
fordampning og omdannelse af nitrat til frit
luftbåret kvælstof.

Men der har også været regionale forskelle
på, hvornår afgrøderne har været modne,
og hvornår jorden har været klar til såning
af efterafgrøder. Regionale forskelle på
temperatur- og vejrforhold kan betyde
op til to ugers forskel på det optimale
høsttidspunkt fra Sjælland til Nordjylland,
og forskelle i nedbør har konsekvenser
for spiringen ved såning. Nogle steder har
landmænd været nødsagede til at høste
grønt korn med en efterfølgende tørringsproces af kornet til følge. Andre steder har
man været nødt til at så efterafgrøder i
tør jord. Alt sammen for at imødekomme
politikernes øgede krav til etablering af
efterafgrøder senest 20. august.

Et kvælstofbalanceregnskab giver
landmanden selv ansvar for en optimal
kvælstofanvendelse på ejendommen.
Kombineres kvælstofregnskabet med at
fastsætte en udledningsgrænse ud fra
dyrkningspotentialet i det givne område,
muliggør det et system, hvor en særligt
dygtig landmand kan bruge mere kvælstof,
mens en mindre dygtig landmand, som ikke
formår at overholde udledningsgrænsen,
vil blive pålagt at løse problemet, enten
ved at ændre sædskifte, reducere sin kvælstoftildeling, etablere efterafgrøder for
egen regning eller foretage andre ændringer i markdriften.

Det er problematisk, at vi har en lovgivning
om regulering af kvælstofudnyttelse ved
etablering af efterafgrøder, som i nogle
tilfælde ligefrem er en hindring for godt
landmandskab. Og det understreger behovet for en politik for kvælstofregulering,
som løser kvælstofproblemerne, der hvor
problemerne er, så landmanden også har

Frem for alt vil en sådan ændring af reglerne give landmanden frihed under ansvar, så
man netop ikke er hængt op på en bestemt
dato, som ikke giver mening alle steder.
Politikerne er nødt til at forstå, at landbrug
ikke kan drives efter rigide datoskemaer, og
det er et fortsat fokus i arbejdet i Sektionen
for Større Jordbrug.
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Mere enkelt at gøre det rigtigt
Det at drive et dansk landbrug er ikke blevet mindre komplekst.
Tværtimod. Produktionen skal effektiviseres, gøres bæredygtig,
og alt skal dokumenteres.
Yara 4-punktsgaranti gør det ligetil at vælge gødning, så du som landmand altid træffer det rigtige valg.
Vi garanterer dig, at alle vores faste gødninger er testet til optimal spredning, altid indeholder de deklarerede næringsstoffer og er fremstillet
bæredygtigt med lavest mulige CO2-aftryk. Til glæde for både vores
fælles miljø og din økonomi.
Vil du vide mere? Så læs videre på yara.dk/4-punkt

www.yara.dk

79 22 33 66
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Fra CAP til NAP?

Er den fælles landbrugspolitik på vej
til at blive nationaliseret? Det går
i hvert fald den vej, når man ser på
den budgetaftale, EU’s regeringschefer enedes om i juli. Budgetaftalen
indeholder bl.a. de overordnede
rammer for EU’s landbrugsbudget.
Som noget nyt er flere elementer
lagt ud til medlemsstaterne. Det kan
give anledning til bekymring for
konkurrenceforvridning. Frygten
for favorisering af små brug frem for

Med det nye EU-budget er vi et skridt videre
på vejen mod at kende de fremtidige støttebetalinger. Vi ved nu, at landbrugsbudgettet
sænkes med 10 pct. Kagen, der skal fordeles
mellem de danske landmænd, bliver altså
mindre. Spørgsmålet er nu, hvordan den skal
fordeles. Meget skal stadig afklares, men
budgetaftalen fastlægger flere overordnede
principper. Flere af disse peger mod en øget
nationalisering.
Fleksibilitet mellem søjlerne
Første eksempel er muligheden for at flytte
penge fra de direkte betalinger i søjle 1 til

søjle 2. Budgetaftalen giver medlemslandene mulighed for at sende hele 40 pct. af
støtten den vej. Midlerne i søjle 2 gives som
kompensation for bl.a. grønne tiltag og ender
ikke nødvendigvis hos landbruget. Danmark
har i dag en fleksprocent på 7 pct., svarende
til 460 mio. kr. Hvis regeringen vælger den
maksimale fleksprocent, vil det reducere
landmændenes indtjening med yderligere 2
mia. kr. Landbruget i lande, der vælger en høj
fleksprocent vil derfor selvsagt stå dårligere
i konkurrencen mod landbrug i lande, der
placerer en større andel af støttemidlerne i
søjle 1.

store dæmpes dog en smule.

Sådan kan CAP’en komme til
at se ud for danske landmænd,
hvis EU Kommissionens
forslag gennemføres

6,4 mia. kr.

Grønnetilvægsordninger/
”Eco schemes”
- med incitamentsbetaling
Obligatorisk for medlemslandet
- friviligt for landmanden
Øvrige ordninger
- grundlæggende indkomsstøtte
med henblik på bæredygtighed
- omfordelingsstøtte
- støtte til unge landmænd
- koblet støtte

Søjle 1
SIDE 6

Loftet over støtten lægges
ud nationalt
Andet eksempel er det støtteloft, som Sektionen har kæmpet indædt imod. Kommissionens forslag om et loft på 750.000 kr. i støtte
pr. bedrift ligger stadig som en mulighed.
Beregningsgrundlaget er endnu usikkert,
og det vil givetvis blive muligt at få fradrag
for lønomkostninger m.v. IFRO vurderede i
2018, at et antal store – fortrinsvist – planteavlsbedrifter vil blive påvirket af loftet, idet
deres lønfradrag ikke er højt nok til at undgå
capping. Det er ligger dog nu fast, at det vil
blive gjort frivilligt, om medlemsstaterne vil

anvende dette loft. Vi arbejder i Sektionen
for Større Jordbrug for at sikre, at denne
beslutning også gælder for princippet om
den trinvist faldende ydelse baseret på antal
hektar, den såkaldte degressivitet.
Selvom dette skaber yderligere grundlag
for mere nationalt bestemte støtteregimer, er det alligevel værd at fejre. Der var
tidligere en frygt for, at landbrugsstøtten
fremadrettet i højere grad ville favorisere
de mindre brug, idet landbrugskommissær
Janusz Wojciechowski ved flere lejligheder
har erklæret sin forkærlighed for de mindre

0,6 mia. kr.

Søjle
Søjle 22

Søjle 1
Søjle I er den direkte landbrugsstøtte
og markedsordningen. Modsat tidligere er hovedparten af den direkte
støtte nu afkoblet fra produktionen.
Den direkte støtte er baseret på krav
om krydsoverensstemmelse. Krydsoverensstemmelse betyder, at støtte
til landmændene gives på betingelse af, at landmanden overholder
bestemte regler for miljø, fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed
samt dyrevelfærd.
Eco Schemes
Eco Schemes er en frivillig støtteordning for klima og miljøtiltag,
der ligger i søjle 1. Støtteordningen
er en incitamentsbetaling, der skal
gives som en afkoblet årlig betaling
per hektar. Landbrug & Fødevarer
arbejder for, at pengene i søjle 1
økomærkes til Eco Schemes, så vi ikke
risikerer, at de flyttes til søjle 2, hvor
pengene kun er omkostningsdækkende og hvor de reelt kan bruges til
andre formål end landbrug.
Søjle 2
Søjle 2 finansierer landdistriktspolitikken, som fokuserer på miljø og
udviklingsprogrammer. Udbetaling
af midler fra søjle II forudsætter
generelt national medfinansiering
af samme størrelsesorden. Landdistriktspolitikken giver mulighed for
støtte til strukturudvikling og ny
teknologi, der kan bidrage til at fremtidssikre landbruget og opretholde
levevilkårene i landdistrikterne.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet og
Landbrug & Fødevarer.
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landbrugsbedrifter. Dét, at beslutningerne i
stigende grad lægges ud nationalt, reducerer denne risiko. Fødevareminister Mogens
Jensen har så sent som i september gjort
det klart, at EU’s landbrugspolitik ikke skal
favorisere bestemte bedriftsstrukturer, og
at regeringen ikke påtænker at indføre
støttelofter. Vi vil naturligvis holde ham fast
på dette synspunkt.
Sektionen for Større Jordbrug har været
vedholdende i kampen mod lofterne.
Parlamentsmedlem Asger Christensen,
tog budskabet med til Bruxelles, og vi kan
nu glæde os over, at støtteloftet ikke bliver
obligatorisk.
Vores fokus i den kommende tid
Forhandlingerne om den fælles landbrugspolitik er dog langt fra slut. Hvis alt går vel,
træder reglerne i kraft i Danmark i 2023.
Inden da skal der opnås enighed mellem
Det Europæiske råd, EU-parlamentet
og ministerrådet ligesom de nationale
elementer skal lægges fast i Folketinget. Vi
vil arbejde både nationalt og i Bruxelles på,
at Sektionens synspunkter vinder gehør.
Det er Større Jordbrugs politik, at midlerne
til landmændene fra EU skal være incitamentsbetaling for de
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Tidslinje

√
√

EU-kommissionen har fremsat
forslag til CAP 2020 og EU’s
budget for 2021-27
Det Europæiske råd skal
vedtage EU’s budget for 202127 (planlagt okt. 2019,
men Brexit kan forhale).
Ministerrådet skal blive enige
om deres standpunkt i forhold
til CAP 2020.
Europaparlamentet skal
beslutte deres standpunkt i
forhold til CAP 2020
Forhandlinger mellem
Det Europæiske Råd,
Ministerrådet og
EU-Parlamentet om
CAP 2020.
Politisk kompromis og
vedtagelse af
EU-regler for CAP 2020
National implementering af
CAP 2020. Politisk diskussion
og lovarbejde i Folketinget.
Regler træder i kraft
i Danmark 1. januar 2023?

grønne krav, som landmændene skal
levere på, og ikke en støtte til produktion. I
stedet for at flytte midler fra søjle 1 til søjle
to, arbejder vi altså for, at grønne tiltag skal
kunne støttes med søjle 1-midler. Det er
dét, der i EU-jargon kaldes eco-schemes.
Dette flugter med Landbrug & Fødevarers politik. Niels Lindberg Madsen, der
er EU-politisk chef i L&F vurderer, at lige
netop eco schemes giver en mulighed for
at belønne landmændene for klima- og
miljøtiltag. Dermed kan man både bidrage
positivt til landmændenes indtjening og
levere på samfundets efterspørgsel efter
øget bæredygtighed. Ikke mindst i den
nuværende politiske situation i Danmark
er alternativet sandsynligvis, at der flyttes
meget store beløb til landdistriktspolitikken i søjle 2. Det vil påvirke landmændenes
indtjening meget negativt, da støtten i
søjle 2 kun må dække landmændenes
meromkostninger til en given ordning. Der
er med andre ord ingen nettoindtjening
til landmændene under landdistriktspolitikken.
Det er på den baggrund, at Landbrug & Fødevarer anbefaler, at den danske regering
i den kommende implementering af EUs
landbrugspolitik afsætter op til 30 pct. af
budgettet til søjle 1 til eco schemes.

Klimaregnskaber i stedet
for CO2-afgifter
Dette efterår bliver afgørende for de
næste ti år i landbruget. Vi har fået en
ny cyklus med den klimalov, som blev
vedtaget inden sommerferien: Hvert
femte år skal der i forbindelse med
fastsættelse af delmål for klimaindsatsen udarbejdes en klimahandlingsplan
for de næste ti år. Dette efterår skal
der laves en klimahandlingsplan for
landbruget.
CO2-afgifter i grøn skattereform
I Klimaaftalen for 22. juni 2020 har
et bredt flertal blandt Folketingets
partier besluttet, at man i efteråret
skal lave en grøn skattereform, som
skal indeholde en ensartet CO2-afgift
på tværs af alle sektorer. Dette er
bl.a. inspireret af Klimarådet, som
har foreslået en gradvis indfasning af
CO2-afgifter over de næste ti år, så vi
i 2030 betaler 1.500 kr. pr. ton CO2.
Også i landbruget.
Det er et kontroversielt forslag: Ingen
andre lande har indført en klimaafgift,
der involverer landbruget. Det vil gøre
afgiften konkurrenceforvridende og til
ulempe for dansk eksport. Landbrug
& Fødevarer har udregnet, at landbruget med forslaget kan risikere at blive
pålagt en samlet CO2-afgift på 23,8
mia. kr. Klimarådet har dog meldt ud,
at der bør være en form for fradrag
for konkurrenceudsatte sektorer, som
fx landbrug. Det ændrer dog ikke på,
at udgiften vil blive uhørt høj for den
enkelte landmand og ganske enkelt vil
umuliggøre animalsk produktion og
reducere planteproduktionen.

Det vil givetvis flytte produktionen
til udlandet og dermed til mindre
klimavenlige produktionsformer, for
dansk landbrug tilbyder langt mere
klimaeffektive løsninger end mange
andre landes.
Klimaregnskaber er vejen frem
Klimapartnerskabet for Fødevare- og
Landbrugssektoren, hvor Sektionen
for Større Jordbrug er repræsenteret
gennem Landbrug & Fødevarer, anbefaler i deres rapport til regeringen,
at man i stedet bruger klimaregnskab som et redskab for den enkelte
landmand, så klimahandlinger og
resultater kan honoreres økonomisk i
en europæisk kontekst.
Forslaget er helt i tråd med Større
Jordbrugs politik for området – vi
arbejder aktivt for, at landbruget
tilbydes klimaregnskaber på bedriftsniveau som et frivilligt tilbud. Senest
har vi i samarbejde med ConTerra og
Dansk Skovforening udsendt et tilbud
om klimaregnskaber til sektionens
medlemmer, så vi kan dokumentere
og monitorere vores CO2-udledning
og derigennem indføre initiativer til at
nedsætte udledningen.
Vi skal vise politikerne, at vi både kan
og vil gå forrest, når det handler om
klima. Det kræver innovative løsninger,
hvis vi skal være mere CO2-effektive,
men det hæmmer innovationen,
når udviklingen bliver drevet frem af
sanktioner og rigide regelsæt. Det er
uhensigtsmæssigt, for politikerne og vi

har en fælles interesse i at skabe bæredygtige og rentable bedrifter, som
bidrager til den danske produktion og
eksport og udviklingen i landområderne.

Klimaloven
Juni 2020 blev en ny klimalov
vedtaget.
Mål
Målene er 70% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990 og
klimaneutralitet senest i 2050.
Rammelov og handlingsplaner
Loven er en rammelov. Hvert femte år
skal der fastsættes delmål for de næste
ti år. Samtidig skal der hvert femte år
udarbejdes en klimahandlingsplan, som
også skal gælde ti år frem.
Klimarådet
Klimarådet er et uafhængigt rådgivende
ekspertorgan, hvis ni medlemmer vælges
for en fire-årig periode.
Klimarådet bistår klima-, energi- og forsyningsministeren ved fastsættelse af de
nationale klimamålsætninger.
Klimapartnerskabet
I november 2019 nedsatte regeringen 13
klimapartnerskaber, som skulle komme
med forslag til initiativer, der kan bidrage til regeringens klimamålsætning.
Sektionen for Større Jordbrug er repræsenteret gennem Landbrug & Fødevarer
i Klimapartnerskabet for Fødevare- og
Landbrugssektoren, som i marts 2020 afleverede en rapport med 24 anbefalinger,
hvoraf de 14 vedrører landbruget.
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USJ-medlem forrest i grøn revolution

Det var en festlig dag 4. september, da Ausumgaard inviterede
til en storstilet fejring af et nyt
græsproteinanlæg, som blev
indviet af Fødevareminister
Mogens Jensen.
Medlem af Udvalget for Større Jordbrug, Kristian Lundgaard-Karlshøj fra
Ausumgaard, har oprettet det første
gårdanlæg til produktion af græsprotein i Danmark.
Det er forventningen, at produktionen
af græsprotein vil kunne erstatte en

del af importen af sojaprotein og dermed have både miljø- og klimamæssige og økonomiske fordele. Samtidig vil
selvforsyningen af græsprotein bidrage til at gøre Danmark mindre sårbar
over for situationer som lockdown
under corona-epidemien, hvor der
pludseligt blev lukket ned for import
af sojaprotein fra Kina.
Græsproteinet fra anlægget omdannes til foder hos Marine Protein ved
Skive. Pulp og brunsaft, som udgør
restprodukterne fra udvindingen af
græsproteinet, kan anvendes i biogas-

anlæg, og pulpen kan også anvendes
som kvægfoder.
Projektet er støttet af GUDP med 14
millioner kroner. Ud over Ausumgaard
står Seges, Vestjyllands Andel og R&D
Engineering & Automation bag anlægget, der i første omgang er et test- og
demonstrationsanlæg, som næste år
planlægges at blive efterfulgt af en
proteinfabrik med fuld kapacitet.

4. september dannede Ausumgaard rammerne for en
indvielse af græsproteinanlægget med deltagelse af
bl.a. Fødevareminister Mogens Jensen (i midten) og
administrerende direktør for Vestjyllands Andel Steen
Bitsch (t.h.), som her står sammen med Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard (t.v.).
Foto: Mathieu Levassor.
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Corona: Oplevelsesøkonomisk
efterslæb trods travl sommer

Den omfattende lockdown i foråret har givet et økonomisk efterslæb på de af landets godser
og herregårde, der beskæftiger
sig med turisme og oplevelsesøkonomi, som ikke har været
til at hente hjem igen. Og det på
trods af at der kom mange danske turister i sommerferien med
regeringens sommerpakke, som
generelt brugte flere penge end
ellers ved et almindeligt besøg.
Når vi taler med vores medlemmer
på godser og herregårde forskellige
steder i landet, er det en gennemgående tilbagemelding, at det har været en
stor ulempe for de virksomheder, som
har samlet alle forretningsgrene under
et enkelt CVR-nummer. Det samlende

CVR-nummer har forhindret en udskilning af den oplevelsesøkonomiske
forretning, som har været helt lukket
under lockdown. Det har skjult det indtægtstab, der reelt har været – flere
steder med nødtvungne afskedigelser
som konsekvens.
Flere har søgt om og modtaget
kompensation, men har oplevet, at fx
hjemsendelse af medarbejdere alligevel har været behæftet med udgifter.
Desuden har processen med at søge
og modtage kompensationsmidler
trukket ud.
Det har været nødvendigt at være
fleksibel på mange forskellige måder,
både i forhold til omstilling af forretningen og hurtig økonomitilpasning

og i forhold til medarbejdere, som har
måttet varetage nye funktioner som
erstatning for hjemsendte eller afskedigede kolleger. Overfor kunderne har
en øget fleksibilitet i forhold til refusioner og hurtig respons på kundeklager
været essentiel. Og så har det været
vigtigt at give gæster og kunder en
tryg oplevelse og at sørge for rengøring, håndsprit, ekstra håndvaske og
mulighed for at holde afstand.
Nu indfinder der sig et nyt dilemma for
de virksomheder, som fx har traditioner omkring julen: Vil det blive muligt
at afholde julearrangementer, og hvilke konsekvenser får det for loyaliteten
hos de gæster, som troligt år efter år
er vendt tilbage, hvis man springer en
tradition over?

Medlemsmøde i Erholm Fødevaremarked
4. september afholdt Herregårdsudvalget medlemsmøde for Sektionen for
Større Jordbrugs medlemmer i Erholm
Fødevaremarked. Mødet var velbesøgt
trods COVID-19-restriktioner og var en
god lejlighed til at mødes med andre
medlemmer af sektionen.
Ud over velkomst af formand for
Herregårdsudvalget, Nicolas de
Bertouch-Lehn, og en orientering fra
Større Jordbrugs formand, Christina
Ahlefeldt-Laurvig, bød dagen på nyttig
information om erfaringer med udlejning fra vært Jan Cederfeld fra Erholm
Slot, Ulrik Bernhoft fra Mullerup Gods,
Peter Borreby fra Giesegaard Gods og
Lotte Østergreen-Johansen fra Aurora
Administration.

Sektionen for Større Jordbrugs medlemsmøde i Erholm Fødevaremarked 4. september 2020.
Foto: Kathrine Krabbe.
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Årsmøde 2021
Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde 2021 afholdes mandag 1. februar
kl. 10. For at tage højde for eventuelle COVID-19-begrænsninger er vi ved
at undersøge mulighederne for at afholde mødet digitalt. Vi sender
information om tilmelding og deltagelse, så snart planlægningen er på plads.

Vinterseminar 2021
På grund af den usikre COVID-19-situation er vi ved at undersøge
mulighederne for at udskyde Vinterseminar 2021. Vi sender information
om, hvordan og hvornår seminaret afholdes, så snart vi har detaljerne
på plads.
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