
 

 

 
Nyhedsbrev Februar 2019 
 
Fælles forståelse - overenskomst 
Som mange af jer ved, har der de sidste par år været en del uro omkring organisering af arbejdsgiverne i 
landbruget. For nogle dage siden er der med Landbrug & Fødevarers mellemkomst lavet en aftale, hvor 3F 
vil undlade at kræve overenskomst, hvis der allerede er en overenskomst/medlemskab af Kristelig 
Arbejdsgiverforening (KA). På samme måde, vil KA undlade at tegne en virksomhed som medlem, hvis 3F 
forinden skriftligt har rettet henvendelse til virksomheden med krav om en overenskomstdækning. Med 
aftalen – kaldet Fælles Forståelse, har KA og 3F vist, at begge parter fremover vil agere i gensidig respekt 
for hinanden som organisationer på det grønne område. Fra Foreningen hilser vi denne fælles forståelse 
velkommen, men vil samtidig opfordre til, at du kontakter medarbejdere i SAGRO s HR og 
lønadministration, hvis du er i tvivl om dine muligheder omkring indgåelse af overenskomst.   
 
 
Vi handler og tager ansvar 
Som landmand kan jeg blive træt af pressens evindelige søgen efter fem fejl. I Weekenden var det 
Berlingske, der kunne berette om at ”Landbruget har svigtet løfte om at skrue ned for udledningen af 
kvælstof” Straks var Ida Auken der med bemærkninger om, at man gennem 20 år ikke har kunnet stole på 
landbruget – det er udtalelser som Landbrug & Fødevarer nu forsøger at få hende slæbt i DRs 
Detektorprogram for at dementere – tvivlsomt om det lykkes, da DR jo mange gange har demonstreret en 
lemfældig omgang med sandheden.  
Vi som forening og dig som landmand, har derfor et stort stykke arbejde med at fortælle vores omverden, at 
vi arbejder benhårdt på at opfylde kravene om kvælstofreduktion med etablering af vådområder, 
minivådområder, efterafgrøder, skovrejsning, og for øvrigt har vi slet ikke brugt den ekstra kvælstoftildeling 
der var i Landbrugspakken. Det er ufatteligt, at vores egen minister Jacob Ellemann skal komme med 
udtalelser, som han gør – han burde i stedet sikre, at hans eget ministerium holder sig til fakta og ikke lader 
sig forføre af Ida Auken og Simon Kollerup, som har en helt anden valgdagsorden. De ved alle godt, at den 
ekstreme nedbør, vi havde i efteråret 2017 ikke bidrager til mindre udledning – tværtimod. Selv om vi er 
dygtige i landbruget, kan vi ikke styre vejret. 
 
 
Godt med samarbejde mellem os og DN 
Jeg hilser samarbejdet mellem L&F og DN om fælles udspil for natur og landbrug velkommen – nu venter 
jeg i spænding på, hvordan det skal finansieres 
 
 
Kaffebordsmøde med Orla Østerby 
Mandag den 25. februar har vi inviteret folketingsmedlem Orla Østerby fra De 
Konservative på formiddagskaffe hos Jacob Sig Hansen. Jeg håber at se mange den 
formiddag, så vi dels kan høre om de overvejelser De Konservative har for vores 
fremtidige muligheder for at drive et effektivt landbrug. Samtidig får vi også mulighed for at 
sende aktuel viden med til Christiansborg. 
 
 
Generalforsamling – 14. marts 
Indbydelse til foreningens generalforsamling er vedlagt – med indlæg af Finansminister 
Kristian Jensen og Niels Peter Nørring samt en aften, hvor vi vil drøfte aktuelle 
udfordringer og muligheder for vores erhverv, håber vi at se alle foreningens medlemmer 
med ledsager. Traditionen tro starter vi med spisning kl. 18.00  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Anders Nørgaard til L&F, Kvæg 
Den 25. februar er der Kvægkongres i Herning. På kongressen vil der være valg til 
sektorbestyrelsen i L&F, Kvæg. Anders Nørgaard har givet tilsagn om, at genopstille. Da 
der vil blive kampvalg om pladserne, vil jeg opfordre til, at deltage i Kongressen og 
stemme på Anders, der har gode holdninger, fremsynethed og engagement. Du kan 
læse mere om Anders på https://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/moed-kvaeg-kandidaterne  
 
 
 
Regnskabets time – 27. februar 
Ja det er overskriften på vores årlige møde i Aulum, hvor vores konsulenter opsummerer 
resultaterne fra sidste års regnskaber. Da folketingsvalget nærmer sig, har vi denne aften 
inviteret Hans Engell til at holde foredrag – husk tilmelding senest den 22. februar. 
 
 
Sven Agergaard 
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