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   Danmarks Statistik har fundet mere vækst
Den endelig opgørelse af BNP for 2015 har betydet stor opjustering af BNP – nu har der været flot vækst i flere år

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning er en tiltagende udfordring på tværs af brancher i hele EU. Antallet af virksomheder, som melder om rekrutteringsudfordringer er steget betydeligt siden begyndelsen af 2016.Konkurrencen om den europæiske arbejdskraft er dermed tiltaget og fx foretager Polen målrettede tiltag for at få udenlandspolakkere hjem til Polen. En lignende udvikling må i stigende grad også forventes at forekomme i de øvrige EU-lande, hvor de danske virksomheder tiltrækker arbejdskraft fra, jf. Polens ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys, ritzau 16. november 2017.Mest markant er andelen af industrivirksomheder i Polen, som oplever problemer med at rekruttere arbejdskraft. Siden begyndelsen af 2016 er der næsten sket en fordobling af virksomheder, som har svært ved at rekruttere, hvorved mere end 40 pct. har denne udfordringLønvæksten i den polske fremstillingssektor lå på 7,7 pct. i 2. kvartal 2017. Det er markant højere end i Danmark, hvor lønvæksten var 2,2 pct. og Tyskland, der havde vækst på 2,8 pct. I Rumænien var lønvæksten hele 16 pct.
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba Danmark Statistik. Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Macrobond.

Beskæftigelses- og ledighedsudviklingen

Beskæftigelsen er steget med over 200.000 siden begyndelsen af 2013, og ledigheden nu er nede på 3,9 pct. 



Situationen i erhvervet



  

     
    

   Heltidslandmændenes indtjening og gæld, mia. kr.

126 mia. kr. (år 2000)

257 mia. kr. (år 2017)

Kilde: Danmarks Statistik, JORD1 & SEGES
Anm: *2018- og *2019-tal er middelværdien af prognoseinterval.  
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Opdateret pr. 17-10-2018Bemærk prognosetallene er opdateret så de udgør SEGES seneste prognose offentliggjort d. Oktober 2018�Tallene er sektorindkomsten for alle heltidsbrugere, FØR ejerløn



  

     
    

   Landmandens risiko

• Liberalisering af EU’s landbrugspolitik

• Usikkerhed om afsætning

• Behov for specialisering

• Klimaudsving

• Finansiering – ”Ny normal” efter 2008



Tørken

Oplægsholder
Præsentationsnoter
HUSK billede af mand og tørre Jerseykøer Fra landsbladet.



  

     
    

   Mange politiske tørkemøder henover sommeren





Den politiske situation 



”Vi skal være stolte af det, vi 
har udviklet. Vi skal have 
stærkt, sundt og fremtidssikret 
landbrug, og det synes 
danskerne også. Mange 
danskere kerer sig om jer, og 
det gør jeg også.”

Lars Løkke Rasmussen på 
L&Fs delegeretmøde 2018



  

     
    

   Valg i 2019



Risici i fremtiden



  

     
    

   Pesticider - BNBO

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Spørgsmålet om Forbud i BNBO blev skudt til hjørne i april 2017Men det politiske pres for et forbud er fra mange sider blevet massivtOg ministeren har besluttet, at der skal ske stramningerI aftalen fra april 2017 fremgår i øvrigt også, at aftaleparterne på et fagligt grundlag ønsker at gennemføre særlige godkendelsesbetingelser i BNBO, fx differentieret godkendelserDet politiske arbejde – fortrolig orienteringSom nævnt tidligere har vi sammen med DANVA og Danske Vandværker lavet et fælles forslag, som fuldt ud imødekommer vores ønskerHaft to møder med ministeren, hvor BNBO har været på dagsordenenHaft flere møder med departementschef, afdelingschef og personlig rådgiverDa sagen bevægede sig den forkerte vej i ministeriet, gik vi sammen med DANVA og Danske Vandværker til Socialdemokratiet for at få dem til at hjælpe os – umiddelbart bakker Soc op om vores fælles forslagSagen var i sidste uge i regeringens Økonomiudvalg med et forslag, hvor en række af vores ønsker ikke var medVi fik sat en kæp i hjulet – og efter endnu et møde hos departementschefen er det lykkedes os at få skubbet sagen i den rigtige retningL&F’s ønsker – hvis der skal ske forbud i BNBO-områderneDer skal findes løsninger, hvor kommune, forsyning og landmænd  sidder med ved samme bordFuld erstatning til lodsejer, når arealet afstås eller ved dyrkningsrestriktionerUdgift dækkes af afgift på ledningsført vandEkspropriationslignende vilkår (friholdt skat)Boringen lukkes eller flyttes. Eller arealerne omlægges til skov, natur, økologi, vedvarende græs eller energiafgrøderDer skal tages hensyn til dræning, harmoniforhold og arrondering, så der tages hensyn til praktiske dyrkningsforholdArealerne forbliver landmandens ejendom, med mindre lodsejeren ønsker andet



  

     
    

   Afrikansk svinepest



  

     
    

   Arbejdskraft – nu og i fremtiden

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En lav tilgang af udenlandsk arbejdskraft risikerer fremadrettet at begrænse vækstmulighederne i dansk økonomi. Det kan også føre til overophedning af økonomien på sigt, hvis arbejdsudbuddet ikke matcher efterspørgslen.  Arbejdskraft:Arbejdsløsheden er meget lav. Især i landets yderområder. Det er utroligt svært at rekruttere dansk arbejdskraft. Derfor er knap hver femte fuldtidsbeskæftigede i landbruget er udenlandsk arbejdskraft. Særligt østeuropæere er beskæftigede i landbruget. Derfor er vi meget afhængige af udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Lige nu mister vi mange polske arbejdere, som er kaldt tilbage til deres hjemland pga. ledighedssituationen dér. Udenlandsk arbejdskraft er et stort tema for os i den kommende tid. Vi holder sammen med andre store organisationer en konference i slutningen af maj på Christiansborg om emnet, og det er også et emne, som optager regeringen. Vores ønsker er følgende: Nedsættelse af beløbsgrænsen i beløbsordningenLønkravet i beløbsordningen sænkes fra 408.000 kr. til 350.000 kr.Bevarelse af landbrugspraktikant ordningen, samt ordningen for fodermestre og driftsledere Lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft fra 3. lande Enklere administrative regler for at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark Enklere administrative procedurer for arbejdskraft, der er i Danmark



  

     
    

   Det er blevet en industri at kritisere landbruget
Cavlingpris 2016



Europa



Hvor meget koster EU?
19

EUs samlede 
budget

Landbrugets
andel: ca. 40%

EUs samlede 
offentlige udgifter

Landbrugsstøttes andel af 
samlede offentlige udgifter: 

ca. 1%

Ca. 38 kroner om ugen per EU-borger 
– svarende til en kop kaffe

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ca 2 Euro om ugen pr. EU-borger



Vores holdning til EU's fælles landbrugspolitik efter 2020

Vækst og profit er en forudsætning for investeringer i mere bæredygtig
produktion

EU's fælles landbrugspolitik efter 2020 skal:

• Være markedsorienteret. Levering af mad er hovedformålet

• Gradvist udvikle sig – landmænd har brug for tid til at tilpasse sig

• Adressere forskellige udfordringer – en størrelse passer ikke alle

• Opretholde det nuværende budget – krav fra samfundet øges

• Gøres simplere således at det er enklere at forstå og acceptere reglerne



  

     
    

   Risikostyring i Kommissionens forslag til CAP2020

Kommissionens forslag
• Risikostyring er obligatorisk under søjle 2 (dog ingen krav om budgettets størrelse)

• Fx som finansielle bidrag til forsikringspræmier

• Betingelser: tab på mindst 20% - støtte til max 70% af tab

Landbrug & Fødevarers holdning
• Risikostyring skal være frivilligt for medlemslandet

• Hellere årlig, garanteret grundbetaling end forsikringsordning med årlig garanteret 
betaling af præmie til forsikringsselskab



Politik og handelsaftaler

http://republicinsanity.tumblr.com/post/126445839908/donald-trump
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2-JD21f7VAhUHbVAKHRmPDaUQjRwIBw&url=http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/600171/Theresa-May-EU-migrants-keep-child-benefits-after-Brexit&psig=AFQjCNGMHkj3byasz4HLbduiEIVNiQuR9w&ust=1504172610988100


Risikerer vi at tabe 
befolkningens tillid?



Ny 
omdømmekampagne



Spørgsmål?
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