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Det er med stor taknemmelighed, 
jeg skriver denne leder efter mit 
første årsmøde og vinterseminar 
som formand for Sektionen for Større 
Jordbrug. Den opbakning og det 
engagement, som vores medlem-
mer udviste på årsmødet i forhold til 
Udvalget for Større Jordbrugs arbej-
de, styrker os som Udvalg og gør os 
endnu mere målrettede i indsatsen 
for at sikre gode rammevilkår for vores 
erhverv.  Vi har spændende og vigtige 
dagsordner, som fylder, og som fortsat 
vil fylde i vores arbejde i Udvalget for 

Større Jordbrug. Vi ønsker at påvirke 
de politiske beslutninger, som udgår 
fra Christiansborg.

Kvælstof en bedrift
I Landbrug & Fødevarer er vi i primær-
bestyrelsen, hvor Større Jordbrug som 
medlemssektion er repræsenteret 
med en plads, netop blevet enige 
om en retning for output-baseret 
kvælstofregulering. Organisationen 
vil således samlet arbejde for brugen 
af en række andre værktøjer som 
erstatning for rigide efterafgrøderegler 

Tak for opbakningen

Vi sætter dagsordenen og er dit talerør i Landbrug & Fødevarer på 

de forhold, der har særlig betydning for de større jordbrug.
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til at mindske kvælstoftabet fra mar-
kerne. Blandt de nye værktøjer skal det 
blandt andet være muligt at gøre brug 
af balanceregnskaber. Det har været 
en organisationspolitisk holmgang at 
nå til enighed om en fælles retning for 
styring af kvælstof, som alle medlems-
sektioner i Landbrug Fødevarer kan 
se sig selv i. Og at det er lykkedes er 
en bedrift, vi kan være stolte af. Vi står 
sammen som samlet fødevareerhverv! 

Mærkesager
Balanceregnskaber og klimatiltag er 
nogle af de mærkesager, som især er 
vigtige for Større Jordbrug at bære 
frem. Vi kan se, at det ikke påvirker de 
politiske beslutningstagere, at hele 
det samlede landbrugserhverv gør 
opmærksom på uretfærdigheder og 
manglende faglighed i de nuværende 
regelsæt omkring efterafgrøder. Tvært-
imod ser det lige nu ud til at tegne 
fronter op og gøre afstanden mellem 
landbruget og den politiske ledelse 
større. Det skærper tonen fra Christi-
ansborg, når vi råber op om, at vi har 
brug for rammevilkår, vi kan arbejde 
under.

Vi skal vise vejen
Vi er nødt til i stedet at tegne en vej ud 
og at visualisere løsninger, som både vi 
og de politiske beslutningstagere – og 
forbrugerne ikke mindst – kan se sig 
selv i. Det alle efterlyser nu, er klimaløs-
ninger. Og her kan vi rent faktisk levere 
og bidrage til en forbedret klimaind-
sats og transparens. Klimaregnskaber 
kan være et supplement til kvælstof-
balanceregnskaber.

I samarbejde med ConTerra og 
Skovforeningen er Større Jordbrug 
ved at undersøge mulighederne for et 
værktøj til at lave klimaregnskaber på 
bedriftsniveau. Det bliver et værktøj, 
som gør det ligetil at få overblik over, 
hvor du gør det godt i forhold til natur 
og klima, og hvor du med fordel kan 
sætte ind med øgede tiltag. 

Du kan læse mere om markmodel og 
om klimaregnskaber på side 9 og 10.

Farvel og goddag i Udvalget 
for Større Jordbrug
Det er altid vemodigt at tage afsked. 
Og det var det også at sige farvel og 
stor tak for indsatsen til vores tidligere 
formand og nu afgåede medlem af 
Udvalget for Større Jordbrug, Frederik 
Lüttichau, til årsmødet 3. februar. 
Frederik Lüttichau har lagt et stort 
arbejde i sit virke for sektionen og 
opnået flotte resultater og har delt 
generøst ud af sin erfaring i forhold til 
udvalgsarbejdet det sidste år. Vi har 
med Frederik Lüttichaus afgang fået 
et nyt medlem i Udvalget for Større 
Jordbrug. Christian Holck indtager plad-
sen som nyeste medlem. Og også det 
yngste. Det er glædeligt, at vigtigheden 
af det organisationspolitiske arbejde 
også gør sig gældende hos den nyeste 
generation af medlemmer i Sektionen 
for Større Jordbrug. 

Du kan læse mere om Christian Holck 
på næste side.
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Christian Holck blev valgt ind i Udval-
get for Større Jordbrug ved årsmødet 
3. februar 2020 og er Udvalgets 
nyeste medlem.

”Jeg er cand.merc. og bor i København, 
hvor jeg til hverdag har et spændende 
job i Investeringsfonden for Udviklings-
lande. Det giver en del rejseaktivitet 
rundt i verden, hvor jeg kigger på 
investeringer inden for landbrugssek-
toren og primærproduktionen i det 
hele taget – fra jord til bord. I weeken-
derne er jeg ofte hjemme på Næsby-
holm-Bavelse, hvor jeg er vokset op.

De sidste to-tre år har sideløbende 
med et generationsskifte i stigende 
grad handlet om driften af ejendom-
mene, som min far fortsat varetager 
i hverdagene. Det er en gave, at 
mit daglige arbejde og driften af 
landbruget har faglige snitflader og 
indholdsmæssigt hænger sammen. 
Det bidrager til den forståelse, som 
er nødvendig for at drive en rentabel 
forretning.

Jeg stillede op til Udvalget for Større 
Jordbrug, da jeg føler en pligt til at bi-
drage. Vi bør påtage os de tillidshverv, 
som landbruget har brug for. Samtidig 
er jeg bevidst om, at jeg ikke er politisk 
skolet og går derfor til arbejdet med 
stor ydmyghed. Jeg har en forvent-
ning om at blive fortrolig med både 
landbrugsfagets rammevilkår og det 
politiske arbejde. Det er et privilegium 
at sidde i udvalg med et så erfarent og 
fagligt kompetent hold, som Udvalget 
for Større Jordbrug udgør.

Jeg har fået positiv respons på mit 
kandidatur og valg til udvalget - i 
særdeleshed fra mine jævnaldrende 
kollegaer. Jeg er glad for, at udvalgs-
arbejdet også vækker genklang i min 
egen generation. Der kan være forskel-
le på, hvad der står hjertet nært i de 
forskellige generationer. Jeg håber på, 
at jeg kan bidrage med indsigt i, hvad 
der er vigtigt for min egen generation.

Som ungt medlem i Udvalget for Stør-
re Jordbrug er jeg opmærksom på den 
stejle læringskurve, som jeg 
står overfor. Jeg tager 
arbejdet alvorligt 
og ser frem til at 
lære det 
politiske 
apparat 
at kende.”

Portræt 
Christian Holck
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DIGITALISERING 
AF DRÆNKORT

 
Når du ved præcis hvor dine dræn ligger place-
ret, undgår du at grave i blinde og sparer der-
ved både tid og penge.

VI TILBYDER

Projektering af drænsystemer:
• Opmåling og indhentning af myndighedstilladelser.
• Dimensionering i hht. designkriterie, afgrøder, jordbund.   
• Rådgivning om materialevalg og dræningsmetoder.
• Kortlægning af jordbundsvariationen i marken. 
• Vurdering af luftfoto, oplandsstørrelse og gamle drænsystemer.

Få mest muligt

med dræning
ud af den jord du har

FÅ 
HØJT 

AFKAST
Farbarhed er forudsætningen for rettidighed, 

som er afgørende for alle operationer, der fore-
går ude i marken. Der er kun et begrænset tidsrum at 

operere i, for at få den største effekt. Og her er markens 
dræningstilstand en helt afgørende faktor for at kunne ud-
nytte de optimale tidsvinduer. Dræning giver dig således 
forudsætningen for et maksimeret driftsøkonomisk resultat.

w w w . a g r o h y d r o l o g e r n e . d k ,  M a r k s t i e n  2 ,  4 6 4 0  F a x e A g r o h y d r o l o g e r n e  A p s

Giv os et kald og få en 
kompetent og uvildig 
rådgivning

Tlf: 2613 0555

Robert Nøddebo Poulsen
www.agrohydrologerne.dk

Et digitaliseret drænkort er et stærkt driftledel-
sesværktøj, der giver overblik over drændata 
og tilrettelæggelse af drænvedligeholdelsen.

Ved en digitalisering bliver det gamle fysiske 
drænkort konverteret over til åbne formater 
uden binding, der kan indlæses i computer, 
smartphone, traktor, GPS og andre elektroniske 
platforme efter behov.

annonce agrohydrologerne.indd   1annonce agrohydrologerne.indd   1 09.03.2020   12.1209.03.2020   12.12



”Vi vil i Større Jordbrug gå 
forrest”. Det var formanden, 
Christina Ahlefeldt-Laurvigs, 
budskab til medlemmerne af 
Sektionen for Større Jordbrug, 
som fyldte salen på Konge-
brogaarden ved Middelfart til 
bristepunktet.

Vi skal ikke opgive kampen
Og Christina Ahlefeldt-Laurvig 
præciserede: ”Vores løsning skal løse 
problemer for os selv, men også favne 
de hensyn som samfundet ønsker 
håndteret”. Den mundtlige beretning 
kom med referencer fra de store pro-
tester i Tyskland og Holland kort inden 
jul ind på den svære politisk situation, 
landbrugserhvervet befinder sig i den-
ne valgperiode og tegnede samtidig 
en vej ud for sektionen, som handler 
om at bidrage til at skabe løsninger, 
som taler til den folkeånd, som lige nu 
præget samfundet: bæredygtighed og 
klimavenlighed. ”Vi har [..] en stor op-
gave i at fortælle politikerne, at vores 
intensive planteproduktion og aktivi-
teter i øvrigt er bæredygtige”, fortsatte 
Christina Ahlefeldt-Laurvig og kom ind 
på den folkestemning mod glypho-
sat, som kan betyde et fuldstændigt 
forbud mod pesticidet, der ellers kan 
forene bl.a. klima og biodiversitet med 
intensiv planteproduktion.

Planlægger konference om 
balanceregnskaber
Sektionen for Større Jordbrug er godt 
i gang med at udforme praktiske 
værktøjer til reduktion af kvælstoftab 
fra markerne på bedriftsniveau.  
”I 2019 har vi i Større Jordbrug arbej-
det i dybden med balanceregnskaber, 
og vi har fået udarbejdet balanceregn-
skaber på tre bedrifter [..] vi [har] med 
vores eksempler [..] opnået en meget 

konstruktiv dialog med KU og SEGES 
om de faglige udfordringer, og vi 
arbejder aktivt for en konference, hvor 
forskningsresultater offentliggøres, og 
hvor balanceregnskaber er i fokus”, 
fortalte formanden og forklarede, at 
målet er ”at få lyd igennem til Miljø- og 
Fødevareministeriet.”

CAP2020
EU’s budgetforhandlinger, CAP2020, 
kan ende med at blive dyre for Sek-
tionen for Større Jordbrugs medlem-
mer, understregede formanden i sin 
beretning. Her samarbejder Større 
Jordbrug med Landbrug & Fødevarer, 
som arbejder hårdt på at påvirke poli-
tikerne til at lande en aftale, som ikke 
modarbejder de store jordbrug. 

Økonomi og ny 
kontingentstruktur
Sektionen har nogle tunge økonomi-
ske poster, og Christina Ahlefeldt- 
Laurvig opfordrede til en åben debat 
om særligt den udgift til medlemska-
bet af European Landowner’s Organi-
sation, som lige nu ikke bliver udnyttet 
til fulde. 

Fuld sal til årsmøde og  vinterseminar

Medlemskategorier Sats

Firmamedlemmer 7.000 kr. 

Passive medlemmer 605 kr. 

Aktive 0-500 ha 1.500 kr. 

Aktive 501-1000 ha 2.500 kr. 

Aktive 1001-1500 ha 3.500 kr. 

Aktive 1501- ha 4.500 kr. 
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Fuld sal til årsmøde og  vinterseminar

Udvalget for Større Jordbrug har 
besluttet en ny kontingentstruktur, 
som tager højde for de ændringer i 
kontingentstrukturen, Landbrug & 
Fødevarer har indført. Fremover vil 
grundkontingentet for sektionens ak-
tive medlemmer baseres på ejendom-
mens størrelse, og der vil ikke være et 
tillægskontingent derudover.

ELO og den private ejendomsret 
Formandens beretning blev taget 
godt imod og fulgt op af engagerede 
medlemmer med spørgsmål og kom-
mentarer fra salen. Her gik debatten 
blandt andet på fordelene ved at 
udnytte medlemskabet af European 
Landowner’s Organisation. Et par af 

deltagerne var inde på problemer om-
kring privat ejendomsret i forbindelse 
med myndigheders anlæggelse af gas-
ledninger og private kondiløbere og 
besøgende med hunde og på moun-
tainbikes. Den private ejendomsret og 
adgangsforhold vil være tema på sek-
tionens næste medlemsmøde d. 13. 
maj arrangeret af Herregårdsudvalget i 
samarbejde med Dansk Skovforening. 
Der var desuden ønske fra salen om, 
at Sektionen arbejder på at komme 
bredt ud til forbrugerne. 

Nyt medlem i Udvalget 
for Større Jordbrug
Christian Holck blev valgt som nyt 
medlem i Udvalget for Større Jordbrug 

med stort bifald fra salen. Efter 
årsmødet konstituerede Udvalget 
for Større Jordbrug sig med Christina 
Ahlefeldt-Laurvig som formand, 
Nicolas de Bertouch-Lehn som 
næstformand og Anita Halbye,
Christian Holch, Christian Sehestedt 
Juhl, Kristian Lundgaard-Karlshøj og 
Malthe C. Holst som medlemmer.

Formand, Christina 
Ahlefeldt-Laurvig aflægger 
mundtlig beretning til 
årsmødet 3. februar 2020

>>>
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”Nogle ville kalde dig stædig, men jeg 
vil kalde dig konsekvent og modig 

– for det kræver en del styrke at turde tale 
Større Jordbrugs sager og samtidig 
have venner i primærbestyrelsen, 

som du har haft det” 

Farvel og tak
Det var til et stort bifald, afgående 
medlem af Udvalget for Større 
Jordbrug, Frederik Lüttichau, forlod 
scenen med tak for den kæmpe 
indsats, som han har lagt i arbejdet 
for Større Jordbrug som formand. 
Frederik Lüttichau stod for fusionen 
af Danske Godser og Herregaarde 
og Tolvmandssektionen i 2014, hvor 
han indtog formandsposten for 
det, der blev Sektionen for Større 
Jordbrug. Christina Ahlefeldt-Laurvig 
nævnte nogle af de vigtige sager, 
Frederik Lüttichau har arbejdet 
med og fremhævede arbejdet med 
at forhindre, at der kommer støtte-
lofter på EU-betalinger og bedriften 
med at få bo- og gaveafgiften på 

L&F’s dagsorden. Frederik Lüttichau 
var med til at sikre et flot politisk 
resultat under den forrige regering 
og har stået vagt om kvælstofind-
satsen, balanceregnskaber, natur 
og ejendomsret, fortsatte Christina 
Ahlefeldt-Laurvig.

Bedste Vinterseminar 
nogensinde
Efter årsmødet fortsatte Større Jord-
brug med et to-dages vinterseminar 
under temaet bæredygtig plan-
teproduktion. Emnet blev indledt 
med en grundig metagennemgang 
af videnskabelige undersøgelser 
om glyphosat, som fortsatte med 
en paneldebat mellem repræsen-
tanter fra DANVA, Dansk Natur-

fredningsforening, SEGES og Dansk 
Folkeparti. Derudover var der 
oplæg om økonomi, Conservation 
Agriculture, den grønne omstillings 
forretningsmuligheder, arkitektur 
og tre virksomhedsportrætter fra 
Stenbjerg ejendomme, Bregentved 
og Skaarupgaard Gods. Publikum 
var engageret, stemningen god, og 
flere udtalte, at det var ”det bedste 
vinterseminar nogensinde.” Hvis du 
gik glip af vinterseminaret i år, kan 
du glæde dig over, at vi snart går i 
gang med at planlægge næste års 
årsmøde og vinterseminar. Mere 
information følger, når detaljerne er 
på plads.

>>>

Christina Ahlefeldt-Laurvig
i tale til Frederik Lüttichau
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I Større Jordbrug har vi en klar holdning 
og politik på kvælstofreguleringen: 
”Problemerne skal løses, der hvor 
problemerne er”. Nu er vi blevet enige i 
L&F om retningen for en ny regulering. 

Vi skal af med rigide efterafgrødekrav 
til alle. I stedet skal man som landmand 
kunne redegøre for den kvælstofgød-
ning, man anvender på marken, via et 
balanceregnskab hvor man kan godt-
gøre, at tabet af kvælstof fra marken 
er under myndighedernes fastsatte 
grænse.

I dag har vi alene fokus på antallet af 
efterafgrøder og inputtet af gødning. 
Det fastlåser og hæmmer produk-
tionen, og miljømæssigt har ensidig 
satsning på efterafgrøder og normre-
duktion vist sig ineffektivt.

I L&F er vi enige om, at der er behov for 
en ny regulering, og vi har slået fast, at 
en ny regulering skal fokusere på out-
put – altså hvad der tabes af kvælstof 
fra markerne. Det kan betyde, at de 
mange landmænd, der i forvejen har 
en effektiv planteproduktion, fritages 
for yderligere regulering. 

I Større Jordbrug er vi meget tilfredse 
med, at der i L&F er enighed om ret-
ningen for en ny regulering, som man 
nu kan drøfte konkret med myndig-
hederne. Vi har undervejs haft mange 
faglige drøftelser. Herunder har vores 
interesse fra Sektionen for Større Jord-
brug været rettet mod, hvorledes ba-
lanceregnskaber kan blive et naturligt 
element i en fremtidig regulering. Og 
det lader sig gøre, når man begynder 
at sætte mål for den enkelte bedrifts 

kvælstoftab. Og det er det, vi nu er 
enige om, er vejen frem i L&F.
Næste skridt er at overbevise myndig-
hederne. Og det er selvsagt ikke nogen 
nem opgave. Men vi kommer med 
et konstruktivt forslag til, hvorledes vi 
sammen kan indfri samfundets krav 
til maksimal kvælstofudledning på en 
hensigtsmæssig måde. 

Samtidig arbejder vi i Større Jordbrug 
videre med regulering i forhold til 
balanceregnskaber, hvor vi bl.a. ser til 
de svenske erfaringer, hvor balance-
regnskaber indgår som et element i 
reguleringen.

Kvælstof
Enighed i L&F om outputbaseret regulering
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På årsmødet i Middelfart blev det 
drøftet, hvorledes landbrugserhvervet 
kunne deltage proaktivt og konstruk-
tivt i bæredygtighedsdagsordenen. 
Særligt var der fokus på klima, og 
Christina Ahlefeldt-Laurvig kom i 
formandens beretning ind på Udval-
gets ambition om, at medlemmerne 
i Sektionen for Større Jordbrug skulle 
være de første til at få udarbejdet et 
klimaregnskab på bedriftsniveau. 

Baggrunden herfor er en efterspørgsel 
blandt medlemmer for at vise, at man 
på rigtig mange ejendomme bidra-
ger positivt i den grønne dagsorden. 
Ved at dokumentere dette vil vi som 
erhverv – og som sektion –   lettere 
kunne indgå konstruktivt i klima- 
debatten.  

Som en betydende kilde til Danmarks 
emission af klimagasser er landbruget 
sat over for meget omfattende krav 

til reduktioner for udledningen. For 
at disse krav til landbruget ikke fra én 
kant søges indfriet gennem generelle 
reguleringer, er det nødvendigt, at 
kilder og mængder for udledningen 
kan dokumenteres og monitoreres på 
bedriftsniveau. 

Sektionen for Større Jordbrug har 
allieret sig med ConTerra, som på 
Årsmødet afslørede, hvorledes man 
kan udarbejde klimaregnskaber på 

Klimaregnskaber på bedriftsniveau 
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Klimaregnskaber på bedriftsniveau 

bedriftsniveau, som afspejler de lokale 
driftsforhold i marken og i skoven. Des-
uden skal tiltag som vindmøller, biogas 
og solceller med videre inddrages. 
Kort sagt skal alle relevante tiltag på 
ejendommen inddrages. 

En stor del af de fornødne data til 
opstilling af et ”CO2-regnskab” for 
markdriften, jordbundsforhold og hus-
dyrproduktionen er tilgængelig i form 
af jordbrugerens indberetninger til de 

centrale registre. Beregninger udført 
for et større antal bedrifter kræver, at 
disse oplysninger kan redigeres og sup-
pleres i en simpel internetbaseret bru-
gerflade, som herefter tillader udtræk 
af bedriftsspecifikke CO2-regnskaber.  

Medlemstilbud på vej
Allerede nu er der stor interesse fra 
Større Jordbrugs medlemmer, og Ud-
valget forventer, at der senere på for-
året vil komme et forslag til et koncept, 

hvor man som medlem i Sektionen 
for Større Jordbrug får mulighed for at 
opgøre klimaregnskabet på ejendom-
men til en fordelagtig pris.

Et sådant regnskab vil, udover at til-
vejebringe et overblik på den enkelte 
ejendom, kunne bidrage til en mere 
nuanceret debat omkring de enkelte 
sektorers omfang, og ikke mindst 
dokumentere den enkelte bedrifts 
aktivitet.
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Medlemsmøde

Sektionen for 
Større Jordbrug
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T  +45 3339 4000
F  +45 3339 4141
E  stoerrejordbrug@lf.dk
W www.stoerrejordbrug.dk

Grafik.: LandbrugsMedierne
Redaktion: Kathrine Steenbuch 
Krabbe
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13. maj kl. 14-17 afholder Sektionen 
for Større Jordbrug og Dansk Skovfor-
ening i fællesskab medlemsmøde om 
brug af skoven og det gode samarbej-
de. Hør lodsejere fortælle om, hvordan 
de har brugt adgangsregler på en 
måde, som skaber værdi for dem og 
deres ejendom, og repræsentanter for 
brugerne af den private skov fortælle 
om hvad der er vigtigt for dem. Efter 
et oprids af regler og muligheder for 
skiltning afsluttes med en fælles debat. 
Invitation med tilmeldingsoplysninger 
bliver sendt til alle medlemmer, så 
snart de praktiske detaljer er på plads, 
men sæt allerede nu kryds i kalende-
ren.

Nikolaj Ludvigsen forlader 
Sektionen for Større Jordbrug

Chefkonsulent Nikolaj Ludvigsen 
forlader Landbrug & Fødevarer 
pr. 1. marts 2020 og dermed også 
Sektionen for Større Jordbrug. 
Nikolaj har med sin store faglighed og 
politiske og forretningsmæssige tæft 
været en drivkraft for Større Jordbrug, 
og vi ønsker ham alt det bedste i hans 
kommende ansættelse i Miljø- og 
Fødevareministeriets departement. Vi samarbejder med 
Landbrug & Fødevarer, indtil der bliver fundet en ny konsulent 
til Sektionen for Større Jordbrug, og i sekretariatet fortsætter 
Kathrine Steenbuch Krabbe som koordinator med at varetage 
sektionens opgaver.


