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ÅRSBERETNING VED GENERALFORSAMLING 2011 

2010 har været et turbulent år i dansk landbrug. I landbruget har man været meget 

påvirkede af de mange forslag omkring dem fremtidige miljøregulering. Det har ført til 

bekymring og uro i landbruget, en protestorganisation er opstået, og en række 

demonstrationer er gennemført.  

Først kom Grøn Vækst i 2009. Selskabets behandling af Grøn Vækst på konferencen på 

Christiansborg i november 2009 var med til at sætte fokus på planens økonomiske 

konsekvenser for landbruget. Senere kom så Grøn Vækst 2.0 med en række lempelser og 

herunder en række analyser af væsentlig betydning for landbrugets konkurrencekraft. 

Netop konkurrenceevne har de seneste 2 år været hovedtema på Landhusholdnings-

selskabets sommertur til såvel Tyskland som vort besøg i Skåne i 2010. Begge steder var 

det tydeligt, at der er store forskelle i de vilkår, man bliver budt som landmand i de 

forskellige lande. Det hører med, at netop en af de bedrifter i Tyskland, der indgik i vores 

analyser og besøg på sommerturen har været besøgt af ikke mindre end 2 danske 

ministre. Personligt er jeg overbevist om, at sådanne tiltag i høj grad kan have betydning.  

I Landhusholdningsselskabet er vi ikke politiske. Vi søger at skabe en debat om de emner, 

som er væsentlige for vores landbrug. Vi gør det på en måde, hvor vi søger, at alle 

holdninger i en sag bliver hørt, og at de vigtigste aktører kommer til orde.  

Vi kan i Landhusholdningsselskabet konstatere, at der er 2 hovedlinier i den måde, man 

takler situationen på i landbruget. Der er protesterne med traktordemonstrationer, som på 

den ene måde er repræsenteret i Bæredygtigt Landbrug, og der er den mere 

dialogsøgende linje, der er lagt i Landbrug & Fødevarer.  

Landhusholdningsselskabets linje er den saglige debat for på den måde at sikre et fagligt 

diskussionsgrundlag.  

Vi ønsker, at vi også i 2011 vil være et forum for debatten om bæredygtigt brug af det 

åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø.  
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HÆDERSBEVISNINGER  

Uddelingen af hædersbevisninger er fortsat en succes. I 2010 blev der uddelt 26 

hædersbevisninger for Lang og Tro tjeneste, 2 hædersbevisninger ”Den Fortiente til Ære”.  

I 2011 er der indtil dato uddelt 6 hædersbevisninger for Lang og Tro tjeneste samt 2 

hædersbevisninger ”Den Fortiente til Ære”, og der er efterspørgsel på flere medaljer.  

I flere tilfælde har jeg selv være med til at overrække vore medaljer. Umiddelbart kan det 

virke lidt støvet, når man fortæller udenforstående om Landhusholdningsselskabets 

aktiviteter, og så når man til medaljerne. Imidlertid har vi i Præsidiet det klare indtryk, at 

overrækkelserne for modtagerne er noget ganske særligt – en begivenhed der bliver 

husket. Selskabet sætter stor pris på at kunne deltage i disse begivenheder og husker 

dem ligeledes som positive oplevelser. At medaljer ikke er gået af mode, fremgår tillige af 

det faktum, at vi uddeler flere i 2010 end i 2009, og endda en del flere end i 2008. 

 

SOMMERTUR  

Sommerturen i 2010 gentog endnu engang temaet ”Forskelle i rammevilkår for 

landbrugsproduktionen”. Denne gang var fokus på forskellene i Danmark og Sverige, da 

turen gik til Skåne.  

Turen indeholdt blandt andet besøg på Wanås, Maltesholm og Trolleholm. Der var 

ligeledes et besøg i Kristianstad for at se nærmere på den by i Skåne, der bærer mest 

præg af Christians d. 4's byggestil.  Her skal lyde en særlig tak til et af Selskabets 

seniormedlemmer, tidligere Kongelig Bygningsinspektør Karsten Rønnow for hans 

spændende indføring i et Christian d. 4 byggeri.  

Overnatningen foregik på Bäckaskog Slot, hvor også den traditionelle festmiddag blev 

indtaget i den gamle kongesal på Slottet. Ganske passende rammer for 

Landhusholdningsselskabets sommertur. 

Alt i alt var det en rigtig spændende og vellykket sommerudflugt.  
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Dette års sommerudflugt går til Thy og det nordvestlige Jylland og vil blandt andet se 

nærmere på Nationalpark Thy. 

  

SEMINAR 

I november 2010 blev der afholdt et seminar med titlen Dansk landbrug: Hvor er vi på vej 

hen?  med en lang række oplægsholdere: Fødevareminister Henrik Høegh, Formand for 

Landbrug & Fødevarer Michael Brockenhuus-Schack, Fødevareordfører fra 

Socialdemokratiet Bjarne Laustsen, Direktør i DLF Truels Damsgaard, bestyrelsesformand 

i DLG Niels Dengsø og prorektor fra KU-LIFE Erik Bisgaard samt andre fra 

forskningsverdenen og Folketinget.  

Vi valgte at afholde seminaret på KU-LIFE i år, hvilket var en succes. Det er bestemt ikke 

sidste gang, vi er på KU-LIFE, men vi vil vende tilbage til Christiansborg, hvis det kan lade 

sig gøre. 

Der var gennem hele dagen en livlig og spændende debat både mellem de inspirerende 

indlægsholdere og med deltagerne i salen. Det var helt tydeligt, at stoffet var højaktuelt og 

forbundet med mange overvejelser hos samtlige deltagere. 

Selskabet havde valgt at invitere en række landbrugsskoleelever med til arrangementet, 

og vi havde aftenen inden konferencen inviteret eleverne forbi Axelborg til en gennemgang 

af arbejdet i Landbrug & Fødevarer samt en fortælling om KU-LIFE og Landhusholdnings-

selskabet. Det var vores opfattelse, at eleverne var meget tilfredse med aftenen og det 

faglige udbytte.  

Invitationen af eleverne skal ses som en del af det arbejde, Præsidiet har sat i gang, for at 

få en bedre dialog med den næste generation af landmænd. For også at interessere 

ungdommen i vort arbejde men også høj grad for at interessere ungdommen for Axelborg 

og det vigtige arbejde, der foregår der. Vi ønsker også på den måde at virke for det 

fremtidige demokrati i vores landbrugsorganisationer. Der er måske andre indgange for de 

unge, men mit indtryk er alligevel, at vi kan medvirke til at gøre en indsats. Af de ca. 25 

elever, havde kun 2 tidligere besøgt Axelborg. Hvem ved, måske har vi en ny formand i  
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gruppen, og har vi været med til at vække interessen, har vi også ydet lidt. Vi fik hjælp til 

dette arrangement af Plan-Danmark. Det er vi dem taknemmelige for.  

 

Selskabet har allerede afholdt årets første arrangement: Virksomhedslederprisen.  

Selskabet valgte sidste år at indstifte denne pris i samarbejde med Fødevareøkonomisk 

Institut på KU-LIFE og Nordea og har i 2011 gentaget succesen.  

Prisen blev overrakt på Dalum Landbrugsskole den 16. marts 2010, og næsten samtlige 

landbrugsskoler, der udbyder Virksomhedsleder-uddannelsen, deltog i arrangementet. I alt 

var der over 210 personer, elever, lærere og medlemmer til stede for at høre de meget 

spændende, faglige indlæg fra Fødevareøkonomisk Institut og Nordea samt se pris-

uddelingen.  

1. præmien gik til Maria Fristrup Nielsen. Mens 2. og 3. præmien gik til henholdsvis Kim 
Nielsen og Tsjipke Johan Førrisdahl Wiersma.  
 

Steffen Husted lagde et stort arbejde i at skabe opmærksomhed om prisen og selve 

arrangementet, og jeg vil gerne benytte denne mulighed for at sige tak for indsatsen.  

Derudover skal der også lyde en tak til Fødevareøkonomisk Institut og Nordea for at støtte 

dagen med oplæg og præmiepenge til de dygtige vindere.  

Det lykkedes os i år at få mere presse på begivenheden, det kan vi fortsat blive bedre til. 

 

GAMMEL ESTRUP 

I 2010 har vi iværksat et projekt, der vedrører vores arkiver og vore arkivalier. På 

Erhvervsarkivet i Århus opbevares et ganske omfattende arkiv med masser af spændende 

historier om ikke bare danske landbrug men også om vort land, og hvordan det er blevet, 

som det er. PÅ den baggrund tog vi i Præsidiet kontakt til Landbrugsmuseet på Gl. Estrup 

og Erhvervsarkivet i Århus. Vi har i fællesskab sat os for, at vi ønsker at skabe det, vi som 

arbejdstitel kalder Landbrugshistorisk Museum. Det er et ambitiøst projekt, der skal 

digitalisere arkiverne, gøre dem tilgængelige for forskere og studerende. Det skal være  



 Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

Sekretariat 
Landbrug & Fødevarer, Forenings- & Udviklingsservice • Axelborg • Axeltorv 3 • DK-1609 København V 

Tlf. 33 39 40 00 • fax 33 39 41 51 • e-post jsl@lf.dk • www.1769.dk 

 

 

formidlende historie, som man eksempelvis kan bruge i undervisningen på skoler og i 

gymnasier, og det skal være spændende begivenheder og personer, som er den del af 

vores historie, som man kan blive klogere på ved en aktiv dialog i interaktivt – i danske 

sammenhænge – unikt sted, hvor man samtidig kan fornemme historien i de udstillede 

arkivalier. Det er et spændende og stort projekt, der vil kræve meget af os i Præsidiet. En 

stor tak skal lyde til Erhvervsarkivet i Århus og Gl. Estrup. Her har vi også oplevet stort 

engagement, og det håber vi, at vi får succes med.  

 

TIDSSKRIFTET  

Tidsskrift for Landøkonomi, årgang 2010, er blevet udsendt regelmæssigt, og det 

forventes også for 2011. Dette skyldes ikke mindst vores gode samarbejde med 

Fødevareøkonomisk institut, hvor Henning Otte Hansen med god næse for de 

interessante artikler styrer redaktionen af tidsskriftet. Jeg takker mange gange for  

samarbejdet i det forgangne år.  

I 2010 afholdt vi også en mindre reception i forbindelse med en udgivelse af Tidsskiftet. 

Det skyldtes, at temaet var Dansk landbrug: Viden og erfaringer ind i fremtiden. 

Artiklerne var skrevet af en række personer med en væsentlig betydning for den danske 

landbrugssektors udvikling gennem en lang periode, og alle forfatterne gav en kort 

introduktion til deres artikel og oplevelse i landbruget.  

 

MEDLEMSSITUATIONEN  

Præsidiet har igen i år måttet konstatere, at det er svært at skaffe nye medlemmer samt at 

fastholde eksisterende medlemmer i tider med økonomisk ustabilitet.  

Vi har i de senere år set et markant fald i medlemmer, og det har også påvirkning på den 

økonomiske situation.  
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Til sidste års generalforsamling nævnte vi, at vi ønskede at flytte medlemmer, så de var i 

den rigtige kategori. Det viste sig nemmere sagt end gjort, og selv om det krævede store 

ressourcer, havde det ikke den store effekt.  

I det seneste år har Præsidiet forsøgt at se på, hvad vi ønsker Selskabet skal stå for i de 

kommende år. Vores virke og formål er der ingen, der ønsker at ændre, men vi har behov 

for at blive mere synlige overfor en større og yngre målgruppe for at fastholde Selskabets 

eksistensberettigelse.  

Derfor har vi iværksat Virksomhedslederprisen, som jeg allerede har omtalt, og har 

inviteret landbrugsskoleelever på mini-seminar på Axelborg, som også omtalt. Det gør 

Selskabet mere synligt overfor de unge. Det har endnu ikke medført reelle medlemmer, 

men det er en lang kamp.  

Præsidiet arbejder på at gøre udbyttet ved medlemskab mere synligt for derved at få nye 

medlemmer. I sidste ende afhænger Landhusholdningsselskabets fremtid som en 

medlemsbåren organisation af, at vi i fremtiden vil være i stand til at tiltrække nye 

medlemmer.  

 

DEN ØKONOMISKE SITUATION 

I 2010 har det faldende medlemstal også haft betydning for økonomien. Indtægterne er 

faldende på grund af faldende medlemmer, og selvom vi har øget indtægterne på medalje-

siden, er det ikke i overensstemmelse med vores udgifter.  

Vi er i 2010 endt med et underskud på 128.000 kr.  Situationen er alvorlig, da en betydelig 

del af egenkapitalen er tabt.   

 

Vi står derfor med nogle forholdsvis barke vilkår, hvis Selskabet skal bestå. Vi skal 

reducere omkostningerne betydeligt. Vi skal prioritere hver krone for at blive ved med at 

skabe værdi for medlemmerne og fastholde eksistensberettigelsen.  
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Umiddelbart modtog jeg forslag om at slanke Præsidiet betydeligt. Samtidig har vi vigtige 

aktiviteter i gang, som med en vis sandsynlighed kan gavne selskabets situation på 

længere sigt. Vi havde desuden meget kort tid til den allerede planlagte generalforsamling 

til at overveje ændringer i Præsidiets vedtægtsbestemte størrelse/sammensætning. 

 

2 medlemmer har derfor indvilliget i allerede fra nu at blive ”passive” medlemmer af 

Præsidiet. De får tilsendt papirerne, og jeg informerer særligt, hvis der er behov. Det er en 

del af planen for at genoprette Landhusholdningsselskabets økonomi i de kommende år.  

Vi må kigge på alle udgifter, herunder også Sekretariatsaftalen med Landbrug & 

Fødevarer. Aftalen udløber ved udgangen af 2011, og en af de store opgaver for Præsidiet 

bliver at få en ny aftale, der samtidig er økonomisk ansvarlig. Det er mit håb, at vi ved at 

udvise økonomisk mådehold og overvåge udgifterne kan skabe et fornuftigt økonomisk 

resultat i 2011, og derved fortsætte Selskabets virke.  

 

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til personalet i Forenings- og Udviklingsservice i 

Landbrug & Fødevarer. Tak til jer alle for Jeres store indsats i årets løb.  

 

Sidst men ikke mindst, vil jeg også gerne takke Præsidiet for et godt og konstruktivt 

samarbejde i året der gik. 

 

TAK. 


