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FORMAnDEnS FORORD

Beretningsåret 2009/2010 har i stor grad været 
præget af de vanskelige vilkår, som finanskrisen og 
den efterfølgende økonomiske krise har medført for 
erhvervet.

Landbruget har under krisen og med baggrund i en åre-
lang konstruktiv investeringsstrategi været i stand til 
at vise flotte resultater i forhold til det øvrige danske 
erhvervsliv. Erhvervet har klaret sig 10 gange bedre 
på produktiviteten og markant bedre på eksporten end 
den næstbedste erhvervsgren i dansk erhvervsliv.

Politisk blev beretningsåret det år, hvor vi for alvor fik 
sat landbrugets konkurrencevilkår på dagsordenen.

Med Grøn Vækst, jordskatter og en lang række øv-
rige produktionsbegrænsninger har den danske stat 
udvist en markant konkurrenceforvridende politik 
overfor et af de mest grundlæggende erhverv i det 
danske samfund.

Efter hårdt pres har regeringen vedtaget den såkald-
te landbrugspakke. 

Det er glædeligt, at man fra regeringen nu sender 
det signal, at man har øje for erhvervets urimelige 
konkurrencevilkår, den vedtagne landbrugspakke 
kan i bedste fald kun rette op på det i en kort periode 
og kun marginalt.

Det er nu på høje tid, at regeringen og Folketinget 
tager konsekvensen af udflagningen af arbejdsplad-
ser og tabet af eksportindtægter og igangsætter en 
hurtig reform på hele landbrugsområdet. Målet må 
være, at sikre det danske landbrug de samme vilkår 
som resten af EU.

Bankerne og realkreditinstitutterne har stadig van-
skeligheder, det afspejler sig i deres udlånsmulighed 
eller mangel på samme, det rammer især landbruget 
hårdt.

Slagterierne og grovvaren har også i nærværende 
beretningsår været under stort pres. Det har med-
ført, at der nu kun er to væsentlige aktører tilbage 
på grovvaresiden, og at de store på slagterisiden ud-
flager stadig flere arbejdspladser. Det er især glæde-
ligt og gavnligt for den hjemlige konkurrence, at en 
række mindre slagterier ser ud til at kunne vækste 
i Danmark, og at en tysk aktør på grovvaresiden nu 
forsøger at tage kampen op herhjemme.

Landbrug & Fødevarer må nu efter fusionen forven-
tes at være på fuld styrke, og Patriotisk Selskab ser 
frem til, at der opnås relevante og synlige resultater 
på rammevilkårene og konkurrencesituationen hur-
tigst muligt.

Primærerhvervets økonomisk vanskelige situation 
ses nu også at have virkning på rådgivningssyste-
met, hvor en lang række centre har negative drifts-
resultater for 2009.

Situationen for begge parter er blevet forværret af, 
at Videncentret for Landbrug ikke har formået at le-
vere et økonomisystem til tiden og prisen.

I Patriotisk Selskab har året budt på stram styring og 
ledelse. Selskabet har igen i år øget medlemstilgan-
gen og holdt driftsbudgettet. Desuden har vi styrket 
indsatsen på de faglige områder, der fra lovgivers 
side bliver stadig mere komplekse og omkostnings-
tunge. 

Patriotisk Selskab vil i det kommende år fokusere 
på internationale samarbejder med henblik på at 
benchmarke Selskabets medlemmer i forhold til 
landmænd både i og udenfor EU. Selskabets med-
lemmers globale konkurrenceforhold vil have helt 
afgørende betydning for muligheden for at udvikle 
sig, producere sunde fødevarer i harmoni med miljø 
og natur samt skabe nye og spændende arbejds-
pladser.
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Selskabet vil dog primært fokusere på medlemmer-
nes alvorlige situation og budgettere med uændret 
kontingentsatser og timepriser i det kommende år.

Patriotisk Selskab aflægger med denne beretning 
sin beretning nummer 200. Det betyder også, at Sel-
skabet den 11. juli 2010 fejrer sit 200-års jubilæum 
ved en reception. 

Jeg ser sammen med den øvrige bestyrelse frem til 
en god og spændende debat med forhåbentlig rigtig 
mange medlemmer på generalforsamlingen den 28. 
oktober 2010. 

Peter Cederfeld de Simonsen
bestyrelsesformand
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BERETnInG FRA BESTYRELSEn 2009/2010

DRIFTSÅRETS ØKOnOMISKE STATuS
Driftsåret 2009/2010 har været præget af både den 
finansielle og den økonomiske krise.

Den nødvendige dynamik i handler, forpagtninger og 
konkurrence mellem grovvare og slagterier har væ-
ret marginal.

Udbyttemæssigt har høsten været over gennem-
snittet, desværre er denne opgørelsesmetode ikke 
entydig i forhold til det økonomiske udbytte. Her 
måler man også på kvalitet og på dette punkt, lader 
de danske produktionsvilkår meget tilbage at ønske. 
Hertil kommer, at der til stadighed flyttes svin syd 
for grænsen, hvorved markedet for foderkorn bliver 
mindre, og med overskudskorn falder prisen markant. 

Der ses store mængder korn på de danske lagre, som 
ikke kan sælges grundet den ringe kvalitet, og som 
det ikke er rentabelt at flytte sydpå.

En ønskelig løsning til gavn for økonomien og miljøet 
kunne være, at man opkøbte dette korn til afbræn-
ding og forbedring af CO2-regnskabet.
 
Hos svineproducenterne giver de lave kornpriser som 
udgangspunkt et fald i foderudgifterne. Svineprodu-
centerne har været tynget af høje priser på korn fra 
gammel høst hen til sidst på sommeren 2009. Faldet 
i ny høsts kornpris slår derfor kun marginalt igennem 
på driftsresultatet i stalden.

Desuden flytter langt de fleste svineproducenter be-
sparelse på fodret fra ny høst over til et driftsunder-
skud på marken.

I stalden ser vi en række svineproducenter, som 
trods høje antal smågrise pr. årsso stadig ikke kan få 
overskud. Patriotisk Selskabs Driftsanalyser viser, at 
de indirekte omkostninger og kapacitetsomkostnin-
ger slår negativt igennem på bundlinjen.

Mælkeproducenterne oplever stadig perioder med 
voldsomme fald i afregningspriserne, og det er ty-
deligt, at strukturudviklingen fortsætter i denne pro-
duktionsgren med fuld styrke.

Grundlæggende står driftsresultaterne negativt, for-
di de danske rammevilkår er 4-5 gange ringere end 
de nærmeste EU-landes. Her er tale om ringere vilkår 
for både primærproduktionen, forædlingsindustrien 
og den øvrige følgeindustri.

Både på afgifter og skatter ses et markant større 
omkostningsniveau i Danmark. Hvor vi senest har 
set lettelser i Tyskland og Sverige, ser vi stramnin-
ger herhjemme.

Driften må forventes at blive yderligere belastet ved 
en ophævelse af skattestoppet.

Finanssektorens egne vanskeligheder udmønter sig 
stadig i højere rentemarginaler til landbrugsbedrif-
terne. Vel at bemærke ofte marginaler, der ikke ses 
nogen kvalitativ modydelse for.

Statens omlægning af tinglysningen til IT, har også 
medført betydelige vanskeligheder og meromkost-
ninger for en række medlemmer. Vi ser urimelige 
lange sagsbehandlingstider og ofte direkte rod i 
systemerne samt ekstra renteudgifter ved langsom-
melig behandling.

DET InTERnATIOnALE SAMARBEjDE
Patriotisk Selskab har nu i en årrække suppleret sine 
egne Driftsanalyser med et internationalt benchmar-
kings samarbejde.

Dette internationale samarbejde fordeler sig på både 
Agri Benchmark for den planteproduktionsmæssige 
del og European Dairy Farmers (EDF), som omfatter 
mælkeproduktion.
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Udgangspunktet har primært været at benchmarke 
for at kunne konkurrere globalt, derudover har må-
let været at opnå viden og indsigt i relevante landes 
produktionsvilkår, så vi har et sagligt grundlag for 
rådgivning om udflytning og/eller opkøb i udlandet.

Desuden har det været tanken, at opbygge et per-
sonligt fagligt netværk med en række nøglepersoner 
i de nævnte lande.

Der afholdes et par årlige møder på skift i de del-
tagende lande. Her er der mulighed for at bringe 
forhold og emner på dagsordenen, så der sker en 
grundig og faglig behandling af emnerne i et inter-
nationalt perspektiv.

Patriotisk Selskab deltager aktivt og har som mål at 
udvide samarbejdet med det delmål, at kvalificere 
den hjemlige politiske debat om landbrugets politi-
ske vilkår og konkurrencesituation.

Konkret har Patriotisk Selskab senest bidraget til de-
batten med nøgletal til såvel Landbrug & Fødevarer 
som en række centrale politiske aktører.

DEn FInAnSIELLE uDVIKLInG
Efter nogle vanskelige år kan man måske nu se po-
sitive tegn på både det internationale og hjemlige 
finansielle marked. Der ses en forsigtig stabilitet og 
tilbagevenden af tillid til det finansielle marked. Ak-
tiemarkedet er dog fortsat meget følsomt.

Renten bliver desuden holdt kunstigt nede, hvilket 
burde øge risikoincitamentet generelt.

Disse svage positive tegn kan let sættes over styr af 
den politiske forvaltning og den vanskelige situation, 
EU har bragt euroen i.

Trods dette og trods omfattende statslig støtte i 
form af bankpakker, kan vi se, at en række banker 
og kreditinstitutioner stadig ikke har den fornødne 
kapital og styrke til at være medspiller i landbruget. 
Det er stærkt bekymrende for blandt andet den del 
af husdyrproduktionen, der står med udfordringer i 
relation til 2013-problematikken. 

Vi ser stadig overreaktioner og uforståelig tilbage-
holdenhed hos en lang række banker og kreditinsti-
tutioner, selv i forhold med sunde og veldrevne land-
brugsvirksomheder.

I skrivende stund pågår der drøftelser om udformnin-
gen af bankpakke III. Der ses en fornuftig og nødven-
dig forlængelse af lovgrundlaget for Finansiel Stabi-
litet samt en tilpasning af garantien for indeståender 
på EU-niveau.

Hovedelementerne i aftalen er følgende: 
• Der etableres en ordning med kontrolleret afvik-

ling af nødlidende banker, hvorefter Finansiel 
Stabilitet kan stifte et datterselskab, der over-
tager bankens aktivitet. Ordningen er frivillig for 
bankerne. 

• Interesserede pengeinstitutter skal have opret-
tet informationssystemer, der muliggør en hur-
tig overtagelse. 

• Den ubegrænsede indskydergaranti afløses 
af en øvre grænse på 100.000 Euro. En række 
indlånstyper er dog alle fuldt sikrede, deriblandt 
kapital- og ratepension. 

• Bankerne kommer selv til at bære tab i forbin-
delse med afvikling af nødlidende institutter via 
indbetaling til en separat afdeling i indskyderga-
rantifonden.

Regler for bonusaflønning er foreløbig udskudt. 

Bankpakke I må siges at være af særlig vigtighed. 
Uden den var der overhængende risiko for, at mindst 
en af landets største banker ikke havde klaret skæ-
rene. Det havde utvivlsomt trukket landet ned i en 
finansiel og økonomisk krise, som ville have været 
katastrofal.

Selvom bankerne på den korte bane ser ud til, selv 
at skulle betale for disse pakker, så er virkeligheden 
nok, at omkostningerne ender hos kunderne. 

REALKREDIT
På realkreditsiden har der været forsøg fra EU på at 
tilpasse den danske realkreditmodel til EU’s model. 
Det er uklart, om dette spørgsmål her i foråret 2010 



9ÅRSBERETNING  2009/2010

er helt afklaret. Sikkert er det i hvert fald, at den på-
tænkte ændring af den Danske realkreditmodel ville 
forringe situationen og stille både pensionsbranchen 
og det faste ejendomsmarked i en afgørende kritisk 
situation. 

Effekten ville blandt andet være, at der ikke vil kun-
ne findes købere til de af realkredittens obligationer, 
som i dag ejes af pengeinstitutter og pensionskasser. 
Her er ikke blot tale om korte flex- og rentetilpas-
ningslån, men helt generelt vil problemet også om-
fatte de lange fastforrentede lån.

Det drejer sig om ca. 43 % af samtlige realkreditob-
ligationer i Danmark eller et beløb på lidt over 1.000 
milliarder kr.

Realkreditrådet har dog forsøgt at nedtone bekym-
ringerne, antageligt for at sikre et bedre forhand-
lingsklima. Alle er dog enige om, at EU’s model både 
vil koste arbejdspladser herhjemme og betyde mar-
kante omkostninger for alle kunder i de danske ban-
ker og realkreditinstitutioner.

SLAGTERIERnE OG GROVVAREBRAnCHEn
I såvel slagterisektoren som grovvarebranchen har 
vi set markante effekter af den vanskelige situation, 
som erhvervet fortsat er i. 

På grovvaresiden ser det ud til, at markedet nu er fal-
det ud med to væsentlige aktører, en slags ”duopol”. 
Dette har den effekt, at der ikke mere er en reel kon-
kurrence eller i bedste fald kun konkurrence i mindre 
omfang. 

Situationen har foreløbig medført, at det tyskejede 
grovvareselskab ATR nu virker i det meste af Jylland 
og på Fyn. De ses også at planlægge bygning af en 
foderfabrik på Århus egnen.

Processen har endnu en gang bevist vigtigheden af, 
at man som landbrugsvirksomhed ikke kan forlade 
sig på handler, som kun besegles med håndtryk og 
tillid til ordholdenhed. Et helt særligt problem er kul-
turen med at lade store beløb indestå hos grovvaren 
til en høj forrentning. Det er vigtigt her at forstå, at 
risiko og forrentning hænger sammen, og at man in-
gen sikkerhed har for disse indeståender.

På slagterisiden har en stor aktør fået en markant 
udfordring i forhold til planen om at nedbringe om-
kostningerne. De seneste overenskomstforhandlin-
ger faldt alt andet end heldigt ud for konkurrencesi-
tuationen, og det udløste da også straks afsked af op 
til 580 medarbejdere og flytning af arbejdsopgaver 
til syd for grænsen. Dette er en uholdbar situation. 
Branchen og i særdeleshed svineproducenterne har 
krav på og behov for at kunne se en stabil fremtid.

Denne store aktørs udfordringer og træghed med at 
tilpasse sig, står i skærende kontrast til den vækst, 
man samtidigt ser hos en håndfuld mindre privateje-
de slagterier, som trods rammevilkårene og krisen 
stadig vækster og vinder markedsandele.

Regeringen har nu gennemført personskattelettel-
ser i to omgange og frigjort de såkaldte SP-midler i 
håb om, at det ville bidrage til en positiv udvikling i 
samfundsøkonomien i form af øget forbrug.

Fasan
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Det ser ud til, at skattelettelserne bliver brugt til at 
konsolidere sig i sin nuværende boligsituation. De-
tailhandlen og forbruget mangler stadig at kunne 
fremvise nævneværdig vækst. 

I den landspolitiske debat angriber oppositionen 
hårdt disse personskattelettelser. De peger blandt 
andet på ovennævnte mangel på effekt og selvføl-
geligt også på et nærmest rituelt plan, at man ikke 
kan give skattelettelser, når økonomien i samfundet 
er under pres.

Patriotisk Selskab ser ikke denne sammenhæng og 
bakker op om skattelettelserne. Vi har tidligere pe-
get på finansieringen af personskattelettelserne 
som et problem. Det syntes stadig ikke løst, og det 
kan være svært at have tillid til skattereformen fra 
februar 2009 med Danmarks konvergensprogram, 
som regeringen fremlagde i februar 2010. 

Der hvor personskattelettelserne har en reel effekt 
er i forsøget på, at bringe prisen på dansk arbejds-
kraft ned på samme niveau som i den øvrige del 
af EU. De bør derfor inddrages i løn- og overens-
komstforhandlingerne på både det private– og det 
offentlige arbejdsmarked. Målet her må være en 
konkurrencedygtig lønomkostning for alle grene af 
arbejdsmarkedet. Det ville sætte Danmark i stand til 
reelt at bremse udflytningen af arbejdskraft og der-
med styrke vores velfærd.

REGERInGSOMDAnnELSE
Statsminister Lars Løkke Rasmussen foretog en om-
fattende regeringsomdannelse den 23. februar 2010. 

Indledningsvis skal der rettes en tak til afgående fø-
devareminister Eva Kjer Hansen og afgående miljømi-
nister Troels Lund Poulsen for det gode samarbejde.

Patriotisk Selskab byder også det nye regeringshold 
velkommen, herunder særligt fødevareminister Hen-
rik Høegh, miljøminister Karen Ellemann og økonomi- 
og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Vi ser frem til, 
at regeringsomdannelsen bibringer regeringen den 
nødvendige fremdrift og fokus på erhvervets og lan-
dets alvorlige problemer.

Patriotisk Selskab glæder sig over, at vi har fået 
en fødevareminister, der med sin baggrund i land-
bruget har stor faglig indsigt i erhvervet.  Pa-
triotisk Selskab glæder sig tillige over, at den 
nye fødevareminister har et tæt kendskab til og 
dermed en ukompliceret dialog med Landbrug & 
Fødevarer.

Patriotisk Selskab har sine tvivl, om den nye række 
af ministre kan skabe tillid og synlige borgerlige-/li-
berale resultater, eller om vi fortsat skal være vidne 
til en lang række pinlige sager om svigt, lønmodta-
gerkultur og interne uenigheder m.m. blandt regerin-
gens ministre.

Denne mangel på ledelse og disciplin giver en helt 
unødvendig blottelse af regeringen og medvind til 
oppositionen.

Primo marts 2010 fremlagde regeringen den ”10 
punkts Vision for Samfundet”, som statsministeren 
lancerede på Venstres landsmøde i november 2009.

Planen kaldes nu for ”Danmark 2020: 
Viden, vækst, velstand og velfærd”

1. Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande 
i verden.

2. Det danske arbejdsudbud skal være blandt de 
10 højeste i verden.

3. Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste 
i verden.

4. Mindst ét dansk universitet skal ligge i Europas 
top 10.

5. Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, 
hvor man lever længst.

6. Danmark skal være et grønt bæredygtigt sam-
fund og blandt verdens tre mest energieffektive 
lande.

7. Danmark skal være blandt de bedste til at skabe 
lige muligheder.

8. Danmark skal være blandt de mest frie lande og 
blandt de bedste i Europa til integration.

9. Danskerne skal være et af verdens mest tillids-
fulde og trygge folk.

10. Den offentlige sektor skal være blandt de mest 
effektive og mindst bureaukratiske i verden.
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De ti mål udmøntes i 76 initiativer, hvor de land-
brugs- og fødevarerelevante kan identificeres til ca. 
20 initiativer. 

Det fremgår, at regeringens plan, og de stramninger 
der ligger heri, ikke vil blive sat i værk før 2011, af 
hensyn til det spirende opsving, vi angiveligt ser i 
2010.

For landbruget kan det være svært at se ovennævn-
te initiativer som andet end en række nye konkurren-
ceforvridende rammevilkår, og selvom der er mange 
gode temaer i planen, kan erhvervet simpelthen ikke 
leve med yderligere forringelser.

I regeringsgrundlaget annonceres en opstramning af 
finanspolitikken i 2011 til 2015, hvor der skal findes 
minimum 31 milliarder kr. i besparelser, heraf de 24 
milliarder kr. inden 2013. Der bliver tale om store be-
sparelser i stat, regioner og kommuner. Første om-
gang bliver i august, hvor udkastet til Finansloven 
for 2011 fremlægges. Der vil blive formuleret en ny 
2020-plan med de langsigtede økonomiske mål.

Eu
Som en del af EU’s Stabilitets– og Vækstpagt skal 
eurolandende årligt udarbejde et såkaldt stabilitets-
program, de øvrige medlemslande uden for euroen, 
udarbejder et konvergensprogram med samme tids-
ramme. Disse programmer skal i store træk indeholde 
landets mål og økonomisk-politiske tiltag i relation til 
udviklingen i de offentlige finanser på kort og mel-
lemlangt sigt. Desuden skal programmet indeholde 
mål og tiltag i relation til landets finanspolitiske 
langsigtede holdbarhed.

Lande, som Danmark, der står uden for euroen, skal 
endvidere redegøre for penge– og valutakurspolitik-
ken.

Den Danske regering har naturligvis også udarbejdet 
et sådan konvergensprogram, det såkaldte KP09.

Heri gøres status for 2015-planen og de tiltag og op-
dateringer, der er foretaget siden KP08.

Det centrale finanspolitiske mål for Danmark er ba-
lance på de offentlige finanser i 2015, det indebærer 
et samlet konsolideringsbehov på ca. 31 milliarder kr. 

I den offentlige debat er der rejst usikkerhed om det 
præcise tal. Det må siges at være af mindre betyd-
ning. Tilbage står, at der er tale om et betydeligt mål, 
som ikke bliver nemmere af, at Danmark nu arbejder 
med et betydeligt underskud på finansloven og der-
med udsigt til et offentligt underskud på mindst 5½ 
% af BNP.

På den anden side må man også anerkende, at Dan-
mark var rigtigt godt rustet til at møde krisen, særligt 
i forhold til Eurolandene som helhed.

Det anses for realistisk, at Danmark i løbet af 2010 
modtager en henstilling fra EU om, at forbedre den 
strukturelle saldo med ½ % af BNP om året i 2011–
2013. Et sådan tiltag vil kræve nye initiativer, som 
må forventes at blive udmøntet i yderligere stram-
ninger, på mindst 24 mia. kr.

På den baggrund kan man frygte, at en dansk rege-
ring med et spinkelt populistisk mandat kan forfalde 
til at udsætte helt nødvendige reformer og i stedet 
for nøjes med at lappe på sager og områder, som 
pressen og oppositionen bringer op.

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har nu 
også fremlagt en plan, som de kalder ”En fair løsning 

– sammen ud af krisen”.

En gennemlæsning af planen efterlader det første 
indtryk, at der ikke er tale om en gennemarbejdet 
plan. Desuden står det klart, at landbruget bliver sat 
i en helt særlig klemme, hvis denne plan bringes ud i 
livet. Dels skal der ske en omfattende stigning i skat-
ter og afgifter overfor primærerhvervet, dels ønsker 
de to partier, at tvinge landbruget ud i omlægning 
til økologisk fødevare- og energiproduktion. Dette vil 
ske ved massive tvangsindgreb i form af lovændrin-
ger og afgifter.

Ved en efterprøvning af planes økonomiske redska-
ber og indsatser rejses der betydelig tvivl, om den 
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overholder EU’s konvergenskrav og som sådan kan 
godkendes i EU.

Regeringen må nu træde i karakter, både her hjemme 
og i forhold til EU. Dels må vi ændre vores emsige 
dukseholdning med altid at skærpe og fremrykke de 
tiltag, der kommer fra EU, dels må vi arbejde meget 
målrettet på, at opnå de oprindelige tanker bag EU. 
Her står et frit og lige marked først for. Den markan-
te skævvridning af konkurrencen, som særligt land-
bruget oplever, er helt uacceptabelt.

Fra dansk side udflager vi vores landbrugserhverv 
og truer dermed det danske velfærdsgrundlag. Det 
styrkes af, at flere lande i EU nu udviser en helt uac-
ceptabel national protektionisme. I Frankrig har re-
geringen givet 1,6 millioner Euro i direkte støtte til 
landbruget, og i Tyskland har man også været inde 
med direkte støtte til landbruget. Desuden ser vi en 
lang række meget indadvendte og nationale tiltag i de 
store østeuropæiske landbrugslande.

Disse brud, med tanken om et fællesmarked under-
støttes nu kraftigt af den nye rumænske landbrugs-
kommissær Dacian Ciolos. 

På baggrund af hans ageren og udtalelser må man 
frygte, at han blandt andet vil stå som den, der stop-
pede den helt nødvendige liberalisering af EU’s land-
brugspolitik.

Faktisk kan man læse hans udsagn som et ønske om, at 
rulle reformerne mindst 8 år tilbage. Helt særligt er der 
grundlag for at holde nøje øje med hans planer i forhold 
til revurderingen af EU’s landbrugspolitik i 2013 og den 
omlægning af støtte og andre midler til EU’s landdi-
striktsprogrammer, som også ligger i hans ressort.

Således sættes det næstkommende folketingsvalg 
i et særligt perspektiv for landbruget, da Danmark 
skal have EU’s formandskab i 1. halvår af 2012, hvor 
hovedparten af forhandlingerne om den nye land-
brugspolitik skal finde sted. Det vil således have af-
gørende betydning for dansk landbrugs fremtid, at 
der skabes en landbrugspolitik, som understøtter 
moderne landbrug i en global verden. 

Euroen er under et uhørt internt pres fra primært 
PIIGS-landenes årelange uansvarlige finans– og 
økonomipolitik. Særligt Grækenland fremstår helt 
uden ledelse og styring, Der er tale om et uaccep-
tabelt underskud på landets finanser og en lige så 
uacceptabel gæld. Desværre ser det ikke ud til, at 
alvoren er gået op for store dele af den græske be-
folkning. Dette ses nu forsøgt løst ved en tilskuds-
ordning, som Eurolandene ikke selv kan eller vil stå 
helt bag. 

Man forsøger at låne sig ud af problemet via 2/3 fra 
euro, primært Tyskland og resten fra IMF. Det kan 
næppe ses som et stærkt signal om tillid til euroen.

Det er vanskeligt at se en sammenhæng mellem den 
danske emsige fremturen i enhver detalje af EU-re-
geloverholdelse og så den holdning, som der tilsyne-
ladende lægges for dagen i en række af de ”gamle” 
EU-landes egne økonomiske og finansielle styring 
samt aftaleoverholdelse.

Det giver et stærkt beklageligt solidt grundlag for at 
rejse tvivl og kritik af samarbejdet og dermed Euro-
pas økonomiske fremtid.

LAnDBRuGSLOV
Med ikrafttræden pr. 1. april 2010 vedtog Folketin-
get den af regeringen foreslåede liberalisering af 
landbrugsloven.

Loven (L39) blev vedtaget efter en proces, hvor bøl-
gerne er gået højt i både folketinget og desværre 
også internt i landbruget.

Den 10. februar 2010 afholdt Fødevareudvalget un-
der ledelse af formanden René Christensen, Dansk 
Folkeparti, høring på Christiansborg om den nye land-
brugslov. Under høringen fremkom en række kritiske 
spørgsmål fra oppositionen om strukturudviklingen, 
selvejet, nye ejerformer, landdistriktsudviklingen og 
landbrugets økonomiske situation.

Den 4. marts 2010 fremsatte Socialdemokratiet et 
forslag om udskydelse af lovens ikrafttræden med 
et år. Dette forslag blev nedstemt. Efterfølgende har 
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Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti meddelt, 
at de agter at ændre på landbrugsloven, når de kom-
mer i regering. Her ses blandt andet et ønske om, at 
begrænse stordrift som det væsentligste, men også 
ejerformerne har oppositionens fokus.

Folketinget vedtog den 16. marts 2010 landbrugslo-
ven med et meget snævert flertal. Internt i landbru-
get har der bestemt heller ikke været enighed. 

Patriotisk Selskab har klart givet udtryk for sin kritik 
af, at Landbrug & Fødevarers bestyrelse for primær-
området ikke kunne holde deres uenigheder internt. 
Det er altid beklageligt, når en organisation oplever 
selvstændige politiske markeringer, som skal tjene 
egne formål.

Uenigheden har sin rod i det grundlæggende forhold, 
at en stor del af erhvervet faktisk ikke har brug for 
en landbrugslov. Det er ikke sagligt begrundet, at et 
erhverv fastholder en lov, som begrænser erhver-
vets udvikling. Alligevel har vi set, at der særligt 
omkring fortrinsstillingen var mange følelser i spil.  
Resultatet er således en tynd landbrugslov, som så 
stadig vil spille ind overfor udviklingen og driften af 
dynamiske landbrug, med mere besvær og flere om-
kostninger til følge.

Lovændringerne indebærer blandt andet, at
• grænsen for det maksimale antal dyreenheder 

på en enkelt bedrift ophæves. 
• begrænsningerne på størrelsen af den enkelte 

bedrift på maksimalt 4 ejendomme henholdsvis 
400 ha ophæves.

• den tilsvarende begrænsning på størrelsen af 
forpagtninger på maksimalt 5 ejendomme hen-
holdsvis 500 ha ophæves. 

• kravet om, at der inden for den enkelte bedrift 
skal ejes 25 henholdsvis 30 % af det nødven-
dige udspredningsareal ophæves.

• der etableres mulighed for at drive husdyrpro-
duktion på ikke landbrugsnoterede ejendomme.

• afstandsgrænsen på 10 km ved erhvervelse af 
yderligere landbrugsejendomme ophæves. 

• der indføres en upersonlig bopælspligt ved alle 
erhvervelser.

• øvrige personlige erhvervelsesbetingelser om 
uddannelse og egen drift ophæves. 

• grænsen for, hvornår det skal undersøges, om 
der er naboer, der ønsker fortrinsstilling hæves 
fra 100 til 150 ha, og grænsen for supplering af 
en hovedejendom hæves fra 125 til 150 ha.

• der højest kan opnås fortrinsstilling til 40 % af 
jorderne til den erhvervede ejendom eller det 
erhvervede areal.

• ejerkravet er lempet, så der ikke længere er be-
grænsninger på, hvem der kan være medejer 
af et landbrug, der organiseres i selskabsform, 
landmanden i selskabet skal dog fortsat have 
den bestemmende indflydelse.

De nævnte lempelser og fjernelser er alle glædelige, 
dog skal man være opmærksom på, at en række af 
den gamle landbrugslovs forhold i anden form er lagt 
over i anden lovgivning, typisk under andre ressort- 
ministerier. Dette bevirker også, at fødevaremini-
sterens muligheder overfor primærlandbruget bliver 
stadig mere udvandet.

LAnDBRuGSPAKKE 
— GRØn VÆKST OG VAnDPLAnER

Den 9. april 2010 fik vi den såkaldte ”Landbrugs-
pakke”. For at kunne forstå baggrunden og dybden 
af denne pakke, og hvad den kan bringe med sig, er 
der behov for at se mere end 10 år tilbage og samle 
disse tiltag mod landbrugserhvervet i en kontekst. 
Dette vil, dels give et indblik i den politiske proces, 
dels give et indtryk af den driftsmæssige og admini-
strative belastning disse tiltag medfører for såvel den 
primære landbrugsproduktion som følgeindustrien.

Vibe i underskov
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Op igennem 1990’erne udviklede debatten og den poli-
tiske energi sig på EU-niveau mod et ønske om, at fast-
sætte nogle mål for at sikre og genoprette en såkaldt 
gunstig bevaringsstatus for naturtyper samt dyre- og 
plantearter. Det udmøntede sig i et EU-fuglebeskyttel-
ses- og habitatdirektiv, som Danmark implementerede i 
blandt andet Miljømålsloven og Skovloven.

Den 22. december 2000 fastlægges, på baggrund 
af EU’s vandrammedirektiv, nye rammer for beskyt-
telsen af vandmiljøet. Folketinget reviderede i juni 
2004 Miljømålsloven, og heraf udspringer de såkald-
te Vandplaner. I disse år lærte vi også begreber som 
VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet), at kende, et 
begreb som dækker over en lang række muligheder 
for myndighedernes subjektive vurderinger, altså en 
grundlæggende usikker retstilstand.

Ved udgangen af august 2008 nedsætter regerin-
gen et ministerudvalg, der skal udarbejde et samlet 
regeringsudspil til understøttelse af regeringens 
ønske om en grøn vækstvision, der forener et højt 
niveau for miljø– og naturbeskyttelse med en mo-
derne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. 
Formanden for udvalget er økonomi- og erhvervsmi-
nisteren, som på det tidspunkt var Bendt Bendtsen, 
senere blev han afløst i embedet og dermed også i 
den omtalte formandspost af Lene Espersen, som 
havde formandsposten frem til færdiggørelsen af 
regeringsudspillet.

Ønsket om en grøn vækstvision udspringer af tidli-
gere statsminister og formand for Venstre Anders 
Fogh Rasmussens vision, som han fremlagde på et 
landsmøde i Venstre. Denne vision er så senere ind-
arbejdet i regeringens plan ”Danmark 2020, Viden, 
vækst, velstand og velfærd” jf. ovenfor.

Kommissoriet for ministerudvalget 
havde følgende prioriterede elementer 
med indsatte prioriterede mål:

 • Miljø- og naturplan Danmark 2020
 − Yderligere reduktion i udvaskningen af  

kvælstof og fosfor.
 − Yderligere forbedring af de fysiske forhold 

i vandløb.

 − Markant reduktion af pesticiders skade-
virkning for mennesker, dyr og naturen.

 − Reduktion af landbrugets CO2-udledning.
 − Sikring af biodiversiteten.
 − Mere og bedre tilgængelig natur.
 − Udvikling af styringsmetoder som sikre 

reel miljøeffekt og effektiv udnyttelse af 
ressourcerne.

 • Et vækstorienteret Landbrug
 − Danmark skal fortsat være et af verdens 

førende fødevareindustrielle centre – 
”Agro Food Valley”.

 − Styrket konkurrence på alle niveauer, her-
under for så vidt angår: Ejerskab, finansie-
ring, etablering og afsætning.

 − Landbruget skal være et erhverv, der 
forvalter miljø og natur på ansvarlig 
og forbilledlig vis, og være kendt og 
respekteret for sin høje grad af dyrevel-
færd.

 − Økologisk landbrug skal have gode ram-
mebetingelser, og en hensigtsmæssig 
udvikling på markedsmæssige vilkår skal 
understøttes.

 − Danmark som gourmet-land i kraft af pro-
duktion af kvalitetsfødevarer.

 − Landbruget skal være en del af den dan-
ske oplevelsesøkonomi i kraft af sit bidrag 
til turisme m.v.

 − Mere smidig og effektiv administration af 
landbrugsregulering, herunder hurtigere 
miljøgodkendelser.

 • Investeringer i natur, miljø og vækst
 − Dansk landbrug som grønt teknologilabo-

ratorium. Landbruget skal have en vigtig 
rolle som leverandør af ikke-fossil energi 
i Danmarks overgang til et low carbon 
society.

Ministerudvalget blev sammensat af økonomi- og er-
hvervsministeren, finansministeren, kulturministe-
ren, skatteministeren, fødevareministeren, klima- og 
energiministeren samt miljøministeren. Med økono-
mi- og erhvervsministeren som formand.
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Den tidsmæssige ramme var, at man hen over vin-
teren 2008/2009 skulle drøfte udspillet med Dansk 
Folkeparti og det Radikale Venstre for at opnå en en-
delig aftale om ”Grøn Vækst” i foråret 2009.

Det er bemærkelsesværdigt, at en borgerlig–libe-
ral regering i en så alvorlig krisetid planlægger og 
igangsætter så voldsomme indgreb mod det eneste 
erhverv, som har vist flotte resultater på eksporten 
og produktiviteten.

Faktisk har landbruget haft en produktivitet, som var 
10 gange bedre end den næstbedste erhvervsgren i 
Danmark.

Det er også uforståeligt, at man planlægger så mar-
kante indgreb mod et erhverv, og så nøjes man med, 
at lade erhvervets brancheorganisation indgå i den 
almindelige høringsfase. 

Hvad der ligger bag, at man ikke inddrog Landbrug 
& Fødevarer i den faglige del af processen tidligere 
er uvist, men det er et yderst uheldigt signal fra den 
borgerlige–liberale fløj og har da også i efterspillet 
vist sig, at være en taktisk fejl.

Den 16. juni 2009 fremlagde regeringen, efter at 
have indgået aftale med Dansk Folkeparti, Danmarks 
første helhedsplan for natur, miljø og landbrug.

Regeringen har afsat 13,5 milliard kr. til finansiering 
af planen i perioden fra 2010–2015.

Hovedpunkterne i denne finansiering er:
 • Hjemtagning af midler under EU’s landdistrikts-

program m.v.
 • Ca. 2/3 af Miljømilliard II.
 • Ændret tilbageførsel af pesticidafgiftsprovenu-

et til promilleafgiftsfondene.
 • Promilleafgiftsfondenes provenu fra pesticid-

afgiften fastfryses på et niveau svarende til, at 
behandlingshyppigheden på 1,7 er opfyldt.

 • Omprioritering af statslige bevillinger, herunder 
den statslige del af pesticidafgiftsprovenuet.

 • Anvendelse af uforbrugt videreførelse under 
Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

 • Salg af arealer under Miljøministeriet og Fødeva-
reministeriet.

Man tager desuden eksplicit stilling i aftalen til, at 
den er i fuld overensstemmelse med skattestoppet.
Det er ufatteligt, at regeringen ikke har set på er-
hvervets internationale konkurrencesituation, da der 
både er valutaindtjening og mange arbejdspladser 
på spil.

Der er en række klare forskelle mellem vores nabo 
EU-lande i nationale særregler, skatter og afgifter. 
Betydningen af særreglerne kan være en meget 
kompleks størrelse at opgøre, hvorfor Patriotisk Sel-
skabs fokus begrænses til de væsentlige forskelle 
i rammevilkårene, som kan henføres til den direkte 
dyrkning af en ha vinterhvede. Beregningen er såle-
des afgrænset fra andre relaterede vilkår, som f.eks. 
forskelle i kapitalstruktur, herunder som følge af ge-
nerationsskifteafgifter m.v.

Landbrugets produktivitet
er steget mest

Kilde: Børsen

Landbrugseksporten
hjalp under krisen

Kilde: Børsen
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I ovenstående tabel er væsentlige økonomiske for-
skelle i rammebetingelserne for dyrkning af en ha 
foderhvede sammenlignet på baggrund af ensartede 
forudsætninger. 

Den direkte økonomiske betydning af rammevilkå-
rene i Danmark overstiger væsentligt, de tilsvarende 
konsekvenser i vores nabolande ud fra samme forud-
sætninger. De største forskelle beror på de danske 
begrænsninger i kvælstoftilførsel, afgift på bekæm-
pelsesmidler og ejendomsskatten. 
 
Forskellene er blevet yderligere forøget ved, at 
Tyskland har lempet afgifter med ca. 82 DKK pr. ha, 
og Sverige har lempet afgifterne med ca. 250 DKK pr. 
ha. (Disse er medtaget i ovenstående tabel). 
 
I modsætning til lempelserne i vores nabolande, 
stiger skatter og afgifterne i Danmark i 2010 med 
mindst 50 DKK pr. ha. Konsekvenserne af Grøn 
Vækst og landbrugspakken er ikke indregnet.

I løbet af marts 2010 udsatte regeringen dele af 
lovpakken i Grøn Vækst til lovsamlingen efter som-
merferien 2010. Det drejer sig om Fødevareministe-
riets lovforslag om etablering af 50.000 ha ny natur 
i form af sprøjtefrie randzoner og miljøministeriets 
omlægning af pesticidafgifterne. Miljøminister Karen 
Ellemann fremsatte en pudsig begrundelse om tekni-
ske vanskeligheder!

Således er ringen sluttet, og den 9. april 2010 kom så 
den omtalte Landbrugspakke, som må siges at inde-
holde nogle åbninger, som Patriotisk Selskab tilskri-
ver Landbrug & Fødevarer fortjenesten af.

Den er blevet udlagt, som den første hjælpepakke 
til landbruget i 17 år. Patriotisk Selskab må tage af-
stand fra, at landbruget som erhverv skal drives ved 
hjælp af hjælpepakker. Dybest set kunne regeringen 
jo blot lade være med at skævvride konkurrencen i 
EU så hårdt, at der bliver brug for hjælpepakker til 
at rette op på egne pålagte og helt urimelige ram-
mebetingelser.

Rammebetingelser 2010 Danmark Sverige Tyskland England Frankring

Kvælstofnorm foderhvede * 549

Afgift på kvælstof 0 0 0 0 0

Afgift på bekæmpelsesmidler 200 40 0 0 0

Afgift på brændstof 37 119 152 74 30

Ejendomsskat 518 0 80 19 233

I alt 1.304 159 232 93 263

Alle tal i DKK – * Kvælstofnormen kan variere i forhold til kornprisen
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Landbrugspakken indeholder 
i store træk initiativer indenfor:

 • Vandplaner og kvælstofreduktioner. Der 
igangsættes et analysearbejde om vandplaner-
nes konsekvenser for beskæftigelsen og udvik-
lingsmuligheder i visser egne af landet. Videre 
hedder det, at vandrammedirektivets endelige 
implementering skal ske under hensyntagen 
til fortsat mulighed for at drive landbrug i hele 
landet. Man sigter, antageligt til både efteraf-
grøderne og til de omsættelige kvælstofkvoter. 
Jf. aftalens tekst skal disse analyser ligge klar i 
2011. Analysen skal blandt andet vurderer kon-
sekvenserne for dansk landbrug i forhold til an-
dre lande.

 • jordskat. Her nedsættes skatten på produkti-
onsjord med 500 millioner kr. årligt fra 2011 og 
frem. Nedsættelsen betyder, at grundskylds-
promillen nedsættes fra 11, 9 i 2010 til 6,9 i 
2011. Finansieringen skal ske ved en forhøjelse 
af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder, 
jf. Forårspakken 2,0 og Grøn Vækst aftalens for-
højelser af pesticidafgifterne og ny grøn kvæl-
stofregulering fra 2013.

 • Biomasse. I forhold til forårspakke 2,0 skal der 
ske en forhøjelse af støtten til biomassebase-
ret elproduktion. Man vil også søge tilslutning 
blandt parterne i energiforligskredsen til at ud-
brede det frie brændselsvalg til kraftvarmevær-
ker op til 2 MW gennem ophævelse af forbuddet 
mod anvendelse af afgiftsfrie brændsler til var-
meproduktion.

 • Biobrændstoffer. Her er der enighed om, at 
igangsætte en undersøgelse af økonomiske 
konsekvenser ved at styrke produktionen af 2. 
generations biobrændsel.

 • Biogas. Man forventer at øge efterspørgslen af 
biogas og husdyrgødning ved hurtigst muligt at 
indføre støtte til afsætning af biogas til natur-
gasnettet.

 • Spildevand. Der skal igangsættes et udred-
ningsarbejde af betalingsreglerne for spilde-
vandsafledning, hvor mulighederne for at lette 
betalingen for store vandforbrugere, herunder 
fødevarevirksomheder undersøges. Tanken er 
at sikre en sammenhæng mellem betalingen og 

de reelle omkostninger ved rensning af spilde-
vandet.

 • Miljøklagenævnet. Der afsættes nu 25 mil-
lioner kr. fra Miljømilliard II til at fremrykke og 
styrke indsatsen med at nedbringe sagsbe-
handlingstiden. Det er ikke første gang, at re-
geringen og Dansk Folkeparti har måtte træde 
til her.

 • Husdyrloven. Der skal tages initiativ til at ind-
føre en anmeldeordning, som skal give mulighed 
for, at nogle husdyrproducenter kan udvide an-
tal årligt produceret dyr uden bygningsmæssige 
ændringer med op til 10 % svarende til den re-
duktion af miljøpåvirkningen fra dyrene, der har 
været i de seneste år.

 • udvalg om husdyrreguleringen. Udover 
nævnte anmeldeordning, skal der nedsættes et 
udvalg, som skal komme med forslag om regel-
forenkling af husdyrreguleringen. Patriotisk Sel-
skab er ved chefkonsulent Søren Schmidt Thom-
sen udpeget til at deltage i dette udvalg.

 • Kødkontrollen. Arbejdet med effektivisering af 
kødkontrollen fortsættes, og målet er en effek-
tivisering på 113 millioner kr. i 2011 i forhold til 
2008 niveauet. Man drøfter endvidere tiltag til 
forbedring af kødkontrollen.

 • Plantedirektoratet. Arbejdet med at lette er-
hvervets udgifter til foderkontrol med 25 % 
i 2014 svarende til 12 millioner kr. i forhold til 
2008 niveauet, fortsættes. Desuden skal der 
gennemføres en analyse af effektiviseringsmu-
lighederne i forhold ti Plantedirektoratets øvrige 
kontrolområder, f.eks. frø, sædekorn, planter og 
kartofler.

 • Økologi. Der ønskes en fordobling af de øko-
logiske arealer i 2020, dette skal blandt andet 
ske ved, at man afløfter gebyrerne for økologi-
ske storkøkkener og etablering af pilotprojekter 
til udvikling af økologiske biomasseløsninger. 
Dette skal finansieres indenfor den økonomiske 
ramme for aftalen om Grøn Vækst.

 • Sporing af GMO’er. Man ønsker at styrke ind-
satsen med kontrol på GMO–området

Aftalen slutter med, at man ser erhvervet som en 
del af regeringens plan Danmark 2020, Viden, vækst, 
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velstand, velfærd samt en hensigtserklæring om, at 
man vil følge udviklingen på det globale marked og 
erhvervets rammevilkår i den sammenhæng. Det vil 
blandt andet ske ved en analyse af relevante EU-
landes vilkår i forhold til de danske.

Patriotisk Selskab har bemærket, at miljøministeren 
adskillige gang efter offentliggørelsen af Landbrugs-
pakke har udtalt, at denne ikke ændrer ved, at må-
lene for kvælstofproduktion er de samme og tidsho-
risonten ligeså.

Videre er der planlagt en høringsfase af vandplaner-
ne hen over sommeren 2010, det står i kontrast til 
de omtalte analyser m.m. i Landbrugspakken.

Dette efterlader et samlet indtryk af, at landbrugs-
pakken kun er et politisk skaktræk i forhold til Ven-
stres bagland, og at analyserne og processerne er 
udsat til efter næste folketingsvalg.

I kølvandet på landbrugspakken har Socialistisk Fol-
keparti fremsat påstand om, at Landbrugspakken 
ikke kan gennemføres, da dele af den griber ind i 
energiforliget af 2004, og her er Socialdemokratiet 
og Socialistisk Folkeparti forligsparter.

Aftalen og processen har udløst holdninger og rap-
porter fra mange sider i det danske samfund. Mest 
markant har vismændenes indspil været. De har i et 
vist omfang lagt sig på linje med oppositionen og 
mener, at man ikke har strammet nok op om erhver-
vet. De skriver, at der ikke er saglig begrundelse for 
at holde liv i et erhverv, som ikke kan klare sig selv. 
De sammenligner landbruget med tekstilbranchen i 
70’erne og værftsindustrien. 

Patriotisk Selskab mener, at spørgsmålet om at holde 
liv i et erhverv, som ikke kan stå selv og de nævnte 
sammenligninger, som jo bruges i rigt mål af opposi-
tionen, er helt usaglige.

Når landbruget er i vanskeligheder, er det i forhold 
til indtjeningen og de belastninger, som samfundet 
selv har valgt at belægge erhvervet med.

I modsætning til andre brancher, bliver landbruget 
ikke truet af udflagning på grund af brancherelateret 
global konkurrence.

Landbruget bliver udflaget og omlagt til små uvæ-
sentlige deltidsbrug af en massiv belastning af na-
tionale rammevilkår, som er en markant dansk ene-
gang i EU. Det har vismændene af en eller anden 
grund overset.

OVEREnSKOMSTFORHAnDLInGER
I foråret 2010 har der været overenskomstforhand-
linger på store dele af det private arbejdsmarked. Det 
samlede billede har været, at der er indgået en række 
forlig, hvor mange såkaldte ”bløde områder” har fået 
fokus, og den egentlige løndel har fået mindre. Nogle 
overenskomstområder kunne ikke opnå enighed, og 
efter en proces hos forligsmanden, blev der foretaget 
urafstemning af et samlet forligsforslag.

Dette blev vedtaget med meget lav stemmedelta-
gelse, men med et stort flertal af de afgivne stemmer.

De nævnte bløde områder har man angiveligt valgt 
med begrundelse i krisen og den stigende arbejds-
løshed og dermed konkurrencesituationen i for-
hold til udlandet. Her har man i fællesskab anlagt 
den misforståelse, at disse ”bløde områder” ikke 
har indflydelse på virksomhedens konkurrence-
evne.

Intet kunne være mere forkert. Særligt øgningen af 
forældreorloven og tryghedsaftalen har direkte ind-
flydelse på omkostningerne, men også de øvrige til-
tag vil belaste virksomhederne med omkostninger af 
blandt andet administrativ art.

På den direkte løndel er der indgået aftale om en 
ganske lille lønstigning. Dette er i sig selv et problem. 
Man burde have brugt skattelettelserne til at ned-
bringe lønomkostningerne på EU-niveau. I stedet har 
man hævet dem. 

De lokale forhandlinger, der nu skal pågå på minimal-
lønsområdet, må man håbe ikke udmønter sig i yder-
ligere lønstigninger og omkostninger.
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Set fra erhvervets side kan det undre, at man havde 
lagt forhandlingerne, så blandt andet slagteriarbej-
dernes overenskomst lå sidst i forløbet.

Når man har haft et mål med et fald i lønomkostnin-
gerne på op til 20 %, kan det syntes ganske svært 
at få igennem som det sidste i et forløb, hvor alle 
andre har fået en stigning eller status quo på selve 
løndelen.

LAnDBRuG & FØDEVARER 
Landbrug & Fødevarer må forventes her et år efter 
fusionen at være kommet på plads.

Med udgangspunkt i, at landbrugserhvervet som hel-
hed har meget at byde på i samfundet og må ses som 
en afgørende faktor i nutiden og fremtiden for vores 
velfærdssamfund, er det uforståeligt, at Landbrug 
& Fødevarer ikke formår at spille sin rolle, som den 
samlende faktor for erhvervet.

Landbrug & Fødevarer har som hovedorganisation 
ikke udnyttet det råderum, der er til stede overfor de 
politiske aktører og den politiske stemning. Desuden 
savnes en stærk og sammenhængende organisation, 
som inspirator og katalysator for både den væsentlige 
primærproduktion af sunde og gode fødevarer, men 
også for de nye tiltag indenfor både nye og mindre 
fødevareområder samt energi m.m., og en organisa-
tion som har et stærkt ønske om et markant forbedret 
presseberedskab som proaktivt matcher medierne.

Der er behov for en markant indsats overfor de helt 
urimelige og konkurrenceforvridende nationale 
rammevilkår. Grundlaget for vores velfærdssam-
fund er landbrugets evne til konkurrencedygtigt at 
masseproducere sunde basisfødevarer. Tanken om, 
at landbruget skal afstå fra denne bulkproduktion 
og overgå til specialproduktion, har ikke rod i virke-
ligheden.

Videre imødeser Patriotisk Selskab effekten af, at 
Landbrug & Fødevarer nu har mulighed for at sam-
mentænke driften af både primærproduktionen og 
diverse andelsselskaber til gavn for ejerkredsen.

DAnSK LAnDBRuGSRÅDGIVnInG 
— VIDEnCEnTRET FOR LAnDBRuG

Dansk Landbrugsrådgivning, Skejby har ændret navn 
og kaldes nu Videncentret for Landbrug.
Den administrative og politiske organisation i Skejby 
har således også ændret navn.

Landscentret, Planteproduktion ændres til Viden-
centret for landbrug, Planteproduktion, Landscentret 
Økonomi ændres til Videncentret for landbrug, Øko-
nomi og så videre. Vejnavnet i postadressen er tillige 
ændret fra Udkærsvej til Agro Food Park.

De politiske udvalg ændres således, at bestyrelsen 
for Dansk Svineproduktion ændres til Landbrug & Fø-
devarer, Svineproduktion og så videre.

Betegnelsen DLBR fortsætter og dækker over Partner-
skabet Dansk Landbrugsrådgivning (Masterplanen).

Patriotisk Selskab ser frem til, at disse ændringer 
imødekommer vores årelange ønske om at afgrænse 
Videncentret for Landbrug til den oprindelige tanke, 
som en organisation der opretholder et fagligt po-
litiske beredskab og i øvrigt er vidensbase for råd-
givningscentrene på særlige komplekse fagområder, 
og i øvrigt overlader den kommercielle del til rådgiv-
ningscentrene til gavn for medlemmerne.

Patriotisk Selskab samarbejder med Videncentret 
for Landbrug på en lang række områder. Vi har ikke 
mødt problemstillinger i det samarbejde, fordi vi står 
udenfor Masterplanen. Tværtimod kan vi sige, at i en 
tid med særligt fokus på omkostningerne og udbyt-
tet af disse, kan man spørge, hvad Masterplanen har 
bidraget med?

Patriotisk Selskab er en del af brugergruppen ved-
rørende Ø90, herunder også det såkaldte Ø90 – Nyt 
Regnskab. Her har Videncentret for Landbrug, dels 
været adskillige år forsinket med det nye regnskab, 
dels er det et faktum, at det, vi har fået at arbejde 
med, er markant fejlbehæftet.

Det er helt uacceptabelt, at en central organisation 
som Videncentret for Landbrug anvender mange af 
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fællesskabets midler, uden at kunne overholde hver-
ken tidsfrister eller kvalitetsniveau.

Dette nye regnskabssystem har haft betydelig ind-
flydelse på centrenes driftsresultater. Patriotisk Sel-
skab har bestemt også kunne mærke den utilfreds-
stillende situation ved at arbejde med et centralt 
værktøj, som ikke er i orden.
Dels koster det mange timer at få rettet systemet 
til, så vi kan bruge det, dels er det ødelæggende for 
arbejdsmoralen og det mentale overskud, som råd-
givningssystemet skal have i disse tider.

Patriotisk Selskab har tabt et betydeligt beløb på 
denne proces. Programmet er ikke færdigtilpasset, 
og det er ikke muligt at sige, hvad det samlet set 
kommer til at betyde for Patriotisk Selskab.

På landsplan står rådgivningssystemet overfor en 
række udfordringer.

Fremtidens krav til landmanden fra myndigheder og 
finansverden byder rådgivningsbranchen at ændre 
fokus fra volumen til kvalitet til gavn for ejer- og 
medlemskredsen. En tilpasning af det samlede råd-
givningssystem så der, dels er fokus på landbruget 
og landmandens behov, dels en sammenhæng mel-
lem ansatte i rådgivningen og antallet af medlem-
mer.

FYnSK LAnDBRuGS EVEnTFOREnInG
Fynsk Landbrugs Eventforening har i årets løb fun-
det sin form, og er nu alene koncentreret om Det 
Fynske Dyrskue. Åbent Landbrug og VikarService er 
nu selvstændige organisationer.

Eventforeningens bestyrelse, der består af 1 repræ-
sentant fra Patriotisk Selskab og 2 repræsentanter 
fra Centrovice, p.t. Niels Rasmussen og Torben Bang, 
Centrovice og Peter Cederfeld de Simonsen, Patrio-
tisk Selskab. Fynsk Landbrugs Eventforening har i 
årets løb været involveret i omlægningen af Åbent 
Landbrug og udskillelsen af VikarService til et selv-
stændigt selskab.

I relation til Det Fynske Dyrskue er der i indevæ-
rende år sket en trimning af organisationen. Pa-
triotisk Selskabs sekretariat deltog i lighed med 
de seneste år i planlægning af gennemførelse af 
skuet.

BESTYRELSE OG uDVALG
Bestyrelsen i Patriotisk Selskab består af 5 general-
forsamlingsvalgte medlemmer og 1 medarbejderre-
præsentant. Direktionen, dvs. adm. direktør Henrik 
Danielsen og direktør Nils Rasmussen, deltager i be-
styrelsens møder.

Hovedtemaet på bestyrelsens møder er forretnings-
udvikling, herunder orientering til og fra henholds-
vis bestyrelse, direktion og udvalg; den aktuelle er-
hvervspolitiske situation; Selskabets økonomi samt 
sager i relation til A/S Det fynske Landbocenter og 
Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond.

Patriotisk Selskab har tre stående udvalg: Økonomi-
udvalget, Husdyrbrugsudvalget og Planteavlsudval-
get. Udvalgenes formål er, dels at give sparring til 
de respektive afdelinger og Selskabets ledelse, dels 
at være Selskabets ambassadører i faglige sammen-
hænge.

De tre udvalg består af 1 formand valgt blandt be-
styrelsens 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, 
4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, direktionen 
samt 2-3 ledende medarbejdere fra de respektive 
afdelinger.

Bestyrelsens og udvalgenes sammensætning pr. 30. 
juni 2010 fremgår af årsberetningens side 3.

LEAn OG InnOVATIOn I DRIFT
Patriotisk Selskab har nu på 3. år arbejdet intensivt 
med Lean konceptet. Konceptet er udviklet løbende 
som et pilotprojekt i en udvalgt del af økonomiafde-
lingen, hvor hovedvægten var lagt på intern forank-
ring og minimum ekstern bistand.

Efter evaluering af pilotprojektet er konceptet im-
plementeret i hele økonomiafdelingen og i et vist 
omfang i de øvrige driftsafdelinger. På den rent ad-
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ministrative side har der været anvendt dele af kon-
ceptet.

Den driftsmæssige fokus har været på, at den enkel-
te medarbejder selv har ansvaret for en god arbejds-
dag, det skal vedholdende tilstræbes, at kunden får 
en bedre oplevelse ved hver kontakt og endelig, vil 
Patriotisk Selskab have mere produktion for samme 
lønkrone.
Med disse mål er der arbejdet med rettidighed i kun-
deaftaler, takttider og kortlægning af arbejdsgange 
og processer. Her er der løbende fokus på spild og 
forbedringsforslag af enhver art. Alt sammen med 
det for øje, at vi med regel– og lovoverholdelse samt 
høj kvalitet konstant skal afveje, om vores ydelser 
skaber værdi for kunden.

Næste naturlige skridt er nu, at sikre en effektiv pro-
ces i forhold til udvikling og innovation, og på bag-
grund af et par års erfaringer, dykke konkret ned i de 
store produktprocesser og sikre kvalitet samt ens og 
effektiv produktion, så langt det er muligt.

Disse processer vil der altid kunne arbejdes med, og 
det er i al væsentlighed interne dialoger og dialog 
med kunden, der styrer indsatserne.

HOVEDPLAn 2008-2013
Patriotisk Selskab påbegyndte som nævnt i sidste 
års beretning, i foråret 2008 en strategiproces for 
den forretningsmæssige indsats under betegnel-
sen hovedplan 2008-2013. Processen vedrører ikke 
den politiske indsats, og har fra starten indeholdt en 
høj grad af medarbejderinvolvering samt interviews 
med nuværende og potentielle kunder.
 
Resultaterne fra strategidagen er mundet ud i en 
række udvalgte fremtidige strategiske indsatsområ-
der, der er udarbejdet konkrete handlingsplaner for 
hvert område.

Følgende områder er på baggrund af strategi-
debatten udvalgt som særlige indsatsområder:

 • Budget, strategi, ledelse og forretningsudvikling.
 • HR, rekruttering og organisering.
 • Kvægøkonomi.

 • Planteskoler og gartnerier.
 • Jura.
 • Udlejning.
 • Finans- og formuerådgivning.
 • Kommunikation og synlighed.

MEDLEMSuDVIKLInG I PERIODEn 1997-2010 
Udviklingen i medlemstallet er fortsat stigende, såle-
des er antallet af medlemmer i perioden 15. septem-
ber 2009 til 31. marts 2010 steget fra 1.180 til 1.204. 
Der fokuseres fortsat på en organisk vækst i antallet 
af medlemmer, og ikke mindst det etablerede samar-
bejde med European Dairy Farmers i forhold til bench-
marking og analyser ser ud til at bidrage positivt hertil.

PATRIOTISK SELSKABS ØKOnOMI 
udviklingen i regnskabsåret
Årets resultat blev DKK 418.163 mod DKK 1.845.618 
i regnskabsåret 2008/2009. Resultatet overfø-
res til Selskabets egenkapital som udgjorde DKK 
14.353.873 ved regnskabsårets slutning. 

Årets resultat blev som forventet, men med bety-
delige udsving på de enkelte budgetposter. Således 
smittede tidens økonomiske udfordringer i primær-
landbruget betydeligt af på omsætningen for miljø-
rådgivning og svinefaglig rådgivning. Mindre indtje-
ning i de 2 afdelinger er kompenseret med en øget 
indtjening i øvrige afdelinger og en mindre nedgang 
i antal ansatte. 

Tidens økonomiske udfordringer har ligeledes på-
virket debitorsituationen for Selskabet, hvilket har 
medført en øget hensættelse til tab på debitorer.
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Videncenter for Landbrug introducerede i efteråret 
2009 det længe ventede regnskabsprogram ”nyt 
regnskab” som er en ajourføring af Ø90. Videncen-
ter for Landbrug formåede desværre igen, at springe 
aftalte tidsfrister og med manglende færdiggørelse 
af programmeringen, at gøre det lette svært. Det har 
derfor været en ekstra udfordring for økonomiafde-
lingen, at overholde de aftalte terminer for afleve-
ring af regnskaber til kunderne i det tidlige forår. 
Der har i året været en forsigtig tilgang til investe-
ring i IT. Ressourcerne blev i året brugt på en stabili-
sering af de nuværende programmer.
 
Ledelse og bestyrelse anser årets resultat som til-
fredsstillende. 

udviklingen i det kommende år 
Der budgetteres med et resultat før skat i regn-
skabsåret 2010/2011 på niveau med indeværende 
år. Alle priser er fastholdt uden stigninger, og even-
tuelle omkostningsstigninger forventes dækket af 
effektivitetsforbedringer. 

A/S DET FYnSKE LAnDBOCEnTER
Patriotisk Selskab er ejer af A/S Det fynske Landbo-
center, der ejer ejendommen Ørbækvej 276. Der er 
gennem de seneste år foretaget en del forbedringer 
og vedligeholdelsesarbejder på såvel ejendommen 
som udenomsarealerne.

Således er der foretaget en del indvendig vedlige-
hold i form at maling af kontorer og renovering af 
toiletter. For så vidt angår udenomsarealerne, er der 
etableret ny flisebelægning og ny udendørsbelys-
ning, ligesom parkeringspladsen er renoveret.

Patriotisk Selskab er p.t. eneste lejer i ejendommen, 
således står ca. 250 m2 p.t. tomme. Der arbejdes 
kraftigt på genudlejning af disse lokaler.

SAMARBEjDSRELATIOnER
Patriotisk Selskab har i det daglige tæt samarbejde 
med en lang række virksomheder og organisationer. 
Samarbejdsrelationerne spænder vidt, herunder spe-
cifik faglig rådgivning og politisk interessevareta-
gelse.

P.t. samarbejdes med blandt andet:

Faglige samarbejdspartnere
Svinerådgivning
På det svinefaglige område er der et tæt samarbejde 
med blandt andet Porcus ApS, Agroopti, og Midtjydsk 
Energirådgivning, sidstnævnte i relation til gennem-
gang af energiforbrug på de enkelte ejendomme.

Kvægøkonomi
I relation til ønsket om øget fokus på økonomirådgiv-
ning til kvægbrugere, er der indledt samarbejde med 
henholdsvis European Dairy Farmers (EDF) og Dan-
Ace ved Christien Baas. Samarbejdet er især koncen-
treret om benchmarking af mælkeproducenter.

Økonomirådgivning
En række revisionsfirmaer, advokater, realkredit- og 
pengeinstitutter samt AgroAssurance.

Planteavlsrådgivning
Stiftelsen Hofmansgave, Bramstrup Videncenter, 
DLG/FAF og DLF-Trifolium, der alle bidrager i forbin-
delse med afdelingens forsøgsarbejde og maskinde-
monstrationer.

Miljørådgivning
Agronatur v/Kristian Kølln og Danmarks Vindmølle-
forening.

Udland
Agri Benchmark og European Dairy Farmers (EDF).

Politisk interessevaretagelse
Tolvmandssektionen, Danske Godser og Herregårde 
samt Dansk Skovforening.

Organisatoriske samarbejdspartnere
Landbrug & Fødevarer, Videncentret for Landbrug, 
BYFO, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, 
Fynsk Landbrugs Eventforening og Centrovice.

Øvrige samarbejdspartnere
Syddansk Universitet og en række landbrugsskoler, 
disse samarbejder vedrører især produktudvikling, 
undervisning og rekruttering.
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PATRIOTISK SELSKAB OG PRESSEn
Markedsføring og ikke mindst synlighed i medierne 
med positive vinkler på rådgivningen, har gennem 
de seneste år været et mål for Selskabet. Målet sø-
ges nået blandt andet via en aktiv indsats overfor 
pressen samt øget brug af markedsføring generelt. I 
lighed med tidligere år er det en fornøjelse at kunne 
konstatere, at synligheden i medierne er steget kraf-
tigt, såvel i antal faglige som politiske indlæg.

TAK TIL BESTYRELSE, uDVALG OG MEDARBEjDERE
Såvel bestyrelses- og udvalgsmedlemmer som lede-
re og medarbejdere takkes hermed for en dedikeret, 
engageret og loyal indsats året igennem. Den store 
indsats fra alle gør, at Selskabet kommer ud med et 
godt resultat trods store udfordringer i erhvervet. 
Fremover er det også altafgørende for Patriotisk 
Selskab, at såvel bestyrelse, udvalg, ledere og med-
arbejdere vedbliver med at levere en rådgivning, der 
gør en afgørende positiv forskel for medlemmerne 
og deres forretning.  

På bestyrelsens vegne
Peter Cederfeld de Simonsen
bestyrelsesformand
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BESTYRELSEn PR. 30. junI 2010

Allan Liseth, Janus Skak Olufsen, Marianne Kyed, Carl Boisen Thøgersen, 
Peter Cederfeld de Simonsen og Søren F. Bonde
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MILjØAFDELInGEn

Miljøafdelingen arbejder med en bred vifte af miljø-
relateret rådgivning. Den store bredde er mulig med 
afdelingens fagligt bredt funderede medarbejdere 
og spænder lige fra husdyr- og vindmøllegodkendel-
ser, over miljøteknologier, energiafgrøder, skovcer-
tificering, biotopplaner til landdistriktsudvikling og 
fundraising. 

Det er ambitionen, at vi i fremtiden skal kunne løfte 
endnu mere komplekse og større rådgivningsopga-
ver for eksisterende og nye medlemmer. Da afdelin-
gen kun i få tilfælde løser fast tilbagevendende op-
gaver, er fortsat udvikling betinget af en tæt dialog 
med medlemmerne, og de udviklingsmuligheder de 
står overfor. Et arbejde vi ser frem til at føre ud i livet.

Miljøafdelingen pr. 30. juni 2010

nATuRA 2000
Gennem de senere år er det blevet tydeligt, at ud-
pegningen af Habitats- og fuglebeskyttelsesområ-
der i stigende grad giver anledning til indskrænknin-

ger i driften og ejerens handlefrihed. Enkelte større 
ejendomme er blevet holdt i en helt uacceptabel si-
tuation, hvor myndighederne ikke har kunnet træffe 
beslutninger om vilkår til driftsomlægninger eller 
vigtigst: Størrelsen af kompensation for driftsbe-
grænsningerne.

Det er tankevækkende, men desværre ikke enestå-
ende, at myndighederne med miljøbeskyttelse som 
argument, administrerer klart i strid med Forvalt-
ningslovens principper om blandt andet rettidighed. 

Anmeldeordningen fra 2004, som har skullet fun-
gere i perioden frem til Natura 2000-planernes ved-
tagelse, har været håndteret yderst varierende fra 
kommune til kommune. Ordningen skulle forhindre 
aktiviteter, der modarbejder de lokale beskyttelses-
behov. Specielt for lodsejere, der har indgået MVJ-
aftaler i Natura 2000-områder med amterne, er det 
kommet som en tyv i natten, at den skriftlige aftale 
med myndigheden reelt ikke var det papir værd, som 
den er skrevet på. Når de anmeldte den genopdyrk-
ning, der i aftalen var krav på indenfor 1 år efter af-
talens ophør, blev de mødt med nye krav, som i visse 
tilfælde har umuliggjort eller kraftigt forhalet genop-
dyrkningen.

I det kommende arbejde med Natura 2000-planerne 
kan det ikke understreges tydeligt nok, at lodsejerne 
er villige til at producere de miljøgoder samfundet ef-
terspørger, f.eks. naturbeskyttelse, og at samfundet 
skal forpligtes til at betale den reelle driftsøkonomi-
ske kompensation for ydelserne. Hvis ikke samfun-
det er villig til dette, eksempelvis gennem fleksible 
støtteordninger tilpasset de lokale forhold, bliver 
konsekvensen, at den lodsejer, der tilfældigvis ejer 
Natura 2000-udpegede arealer, skal betale for goder 
til gavn for alle. Det er ganske enkelt ikke rimeligt. 

For at støtte medlemmer, der i større udstrækning 
har Natura 2000-udpegninger på deres ejendomme, 

Chefkonsulent
Søren Schmidt Thomsen

Seniormiljøkonsulent
Carsten Nielsen

Specialkonsulent
Henrik Jørgensen

Miljøkonsulenter
Henrik Kruse Rasmussen

Sheila Neldeborg
Janni E. Kristiansen
Kristian Petersen
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har Patriotisk Selskab i 2009 oprettet en virksom-
hedsgruppe for netop disse ejendomme. Det for-
ventes, at gruppen får betydelig indflydelse ved de 
kommende ejendomsvise forhandlinger om kompen-
sationsniveauer gennem informationsudveksling i 
gruppen og dialog med myndighederne.

VAnDPLAnER 
Vandplanerne udgør Danmarks implementering af 
EU’s Vandrammedirektiv. Målsætningerne for vand-
planernes virke blev offentliggjort medio januar 
2010 efter en længere proces hos myndighederne 
på det statslige niveau.

Vandplanerne opstiller en række overordnede mål-
sætninger for kvaliteten af vandressourcen bredt 
set. Planerne indeholder således tiltag, der målret-
tes både fysiske og kemiske forhold. For de fysiske 
forhold, drejer det sig blandt andet om fjernelse af 
opstemninger, fritlægning af rørlagte vandløb og 
lignende, mens det for de kemiske forhold primært 
handler om fosfor og kvælstof i vandmiljøet. 

Lokalt kan reguleringen af de fysiske forhold skabe 
store problemer på lavtliggende ejendomme, der i 

høj grad er afhængig af et effektivt dræn/vandløbs-
system. Reduceret vandløbsvedligeholdelse kan be-
tyde, at afgrødernes roddybde reduceres markant 
med lavere udbytter til følge og samtidig betyde, 
at arealer kan forsumpe og besværliggøre kørsel. 
Reduceret vandløbsvedligeholdelse må primært be-
tragtes som et attraktivt reguleringsinstrument af 
myndighederne, idet de ved at spare på vedligehol-
delsesomkostningerne (måske) samtidig kan opnå en 
miljøgevinst. Her bliver det ekstremt vigtigt at holde 
kommunerne fast på kravet om reel driftsøkonomisk 
kompensation.

Fritlægning af vandløb kan på velarronderede mar-
ker betyde ganske væsentlige meromkostninger pr. 
ha i den daglige drift. Her ligger dog velafprøvede 
kompensationsmodeller med bredt anerkendte tak-
ster. Specielt i forbindelse med ejendomshandler er 
det vigtigt at undersøge eventuelle målsætninger 
om fritlægning, så dette kan inddrages i prisforhand-
lingerne.

Kvælstofindsatsen fordeles på flere forskellige vir-
kemidler. Hvordan de i praksis ønskes gennemført er 
i skrivende stund fortsat til politisk behandling, men 

det må forventes at en 
række af de overordnede 
virkemidler vil blive gen-
nemført. Her tænkes pri-
mært på randzoner, våd-
områder, efterafgrøder og 
energiafgrøder.

Randzoner vil på mange 
ejendomme ikke spille den 
store rolle, men på lavtlig-
gende ejendomme med 
tætliggende åbne dræn-
kanaler, kan randzone-
krav næsten umuliggøre 
almindelig landbrugsdrift, 
hvis randzonekravet stil-
les ikke kun til egentlige 
vandløb, men også til kun-
stigt anlagte drængrøfter.
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Vådområder er på mange måder et hensigtsmæssigt 
virkemiddel. Dyrkningsværdien på lavere liggende 
arealer ned til søer og åer vil typisk være lav, og her vil 
der generelt være gode muligheder for en høj kvæl-
stoffjernelse pr. ha. Da der samtidig ydes fuld kom-
pensation og gennem erstatningsjord og jordfordeling 
reelt kan opstå en i ”win-win-situation”, bør hver en-
kelt lodsejer overveje fordele og ulemper.

Efterafgrøder udgør et af de væsentligste virkemidler, 
og der lægges som noget helt nyt op til at kravene dif-
ferentieres mellem de 23 vandoplande. Hele landet er 
inddelt i 3 ”vidensområder”, hvor der stilles forskellige 
krav til reduktion via efterafgrøder (se figuren side 
28). Da der er tale om yderligere efterafgrøder udover 
de generelt gældende, kan omfanget af efterafgrøder 
lokalt om Limfjorden, i Østjylland og på Sydfyn blive 
ganske omfattende. Ukompenseret gennemførelse af 
disse krav, kan gøre landbrugsdrift urentabelt og vil 
ramme ejendomme yderst forskelligt. Det er ganske 
enkelt ikke rimeligt eller acceptabelt.

VInDMØLLER — SAMARBEjDE MED 
DAnMARKS VInDMØLLEFOREnInG

Med ambitionen om at kunne tilbyde lodsejere en 
professionel håndtering af den samlede godkendel-
sesproces fra tanke til realisering, har Patriotisk Sel-
skab i begyndelsen af 2010 indgået et samarbejde 
med Danmarks Vindmølleforening. Samarbejdet 
omfatter den samlede proces fra forundersøgelse 
til realisering og udgør et omkostningseffektivt al-
ternativ til projektfirmaer, der tilbyder samlede pak-
keløsninger. 

Har du interesse i at etablere moderne vindmøller på 
din ejendom, og har du ikke allerede skrevet kontrakt 
med et projektudviklingsfirma, tilbyder vi i fællesskab 
en omkostningseffektiv rådgivning og processtyring 
baseret på vores to foreningers spidskompetencer. 
Overordnet set råder Danmarks Vindmølleforening 
over specialister indenfor driftsøkonomi og de mange 
tekniske beregninger, mens Patriotisk Selskab råder 
over specialister indenfor skat og komplicerede god-
kendelsesprocedurer/processtyring.

Vejen fra idé til realisering af et vindmølleprojekt kan 

være kompliceret og langstrakt og tager typisk 2-4 år. 
Den rigtige og velegnede lokalisering er den altover-
skyggende udfordring ved opførelsen af moderne vind-
møller, dernæst kommer processen med godkendelsen i 
forhold til kommune, naboer og interesseorganisationer.
I begyndelsen af maj gennemførte Patriotisk Sel-
skabs miljø- og økonomiafdeling, i samarbejde med 
Danmarks Vindmølleforening, et orienteringsmøde 
om forudsætningerne for at kunne opnå godkendel-
se til opsætning af vindmøller og ikke mindst, hvilken 
økonomi der knytter sig til investeringer i vindmøller 
i forhold til drift/vedligehold såvel som skat. Vi for-
venter, at dette møde bliver startskuddet til mange 
gode rådgivningsforløb for vores medlemmer frem-
over, med en væsentlig forbedring af mølleprojekter-
nes totaløkonomi som hovedmål.

Vindmøller
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EnERGIPIL
Det seneste år har generelt været et godt år for de, 
der har beskæftiget sig med flerårige energiafgrøder 
og herunder energipil. Vi har endelig fået tilskuddet 
på plads, og der er således 3.200 kr. pr. ha i tilskud til 
etablering. Såfremt vandplanerne bliver gennemført 
med nogle af de oplagte muligheder, der ligger heri, 
er der også potentiale for, at vandplanerne kan åbne 
nogle dører på denne front specielt med hensyn til 
efterafgrøderne. Dette kan måske være med til at 
lette den økonomiske byrde, som disse planer ellers 
ser ud til at pålægge landbruget. 

På Fyn plantes der i 2010 ca. 180 ha med energipil 
i forbindelse med det projekt Patriotisk Selskab har 

skabt med Assens Fjernvarme. Vi er således oppe på 
275 ha med pil på Fyn, hvilket, vi håber, vil blive til 
meget mere i løbet af det næste år. De 275 ha for-
deler sig på 23 dyrkere, hvilket beviser, at der er stor 
seriøsitet omkring projektet fra dyrkernes side, da de 
i gennemsnit har udlagt 12 ha med pil. Til sammen-
ligning har pileprojektet ved Ringkøbing under det 
halve antal ha pr. dyrker i gennemsnit.

På Sjælland tilplantes der i relation til Østdansk Pi-
ledyrkergruppe ca. 100 ha. Et areal, som vi håber, at 
mangedoble inden for kort tid, når vi får mere hånd-
gribelige afsætningsaftaler på plads i det østdanske. 
Interessen for pil på Sjælland har været stor, men 
usikkerheden i forhold til afsætningen har været 
vanskelig at håndtere og fået mange til at se tiden 
an. Denne proces håber vi at kunne vende i løbet af 
2010. 

Fra Patriotisk Selskab fortsætter vi med, at styrke 
dyrkernes faglighed gennem Fyns Piledyrkergruppe 
og Østdansk Piledyrkergruppe, hvor der til vores 
store glæde er markant tilslutning ikke blot fra eksi-
sterende dyrkere, men også fra potentielle dyrkere. 
Vi bruger således en del energi på at indsamle viden 
fra hele landet og videreformidle dette til vores med-
lemmer. I øjeblikket samarbejder vi således også med 
Agrotech om et sprøjteforsøg på Fyn og deltager i 
en landsdækkende ERFA-gruppe om piledyrkning. I 
denne sammenhæng kan vi igen bryste os af at være 
med helt fremme spidsen af feltet. Miljøafdelingens 
gode samarbejde med Planteavlsafdelingen har i lø-
bet af det sidste halve år vist, at der er bred enighed 
om, at pil på de rigtige arealer er en særdeles fornuf-
tig afgrøde, der åbner landbruget op for et nyt pen-
gestærkt marked, biomasse til energiformål.

Det næste år vil vi arbejde på at komme ud til endnu 
flere af vores medlemmer, der måtte være interes-
serede i at udnytte de muligheder, der ligger i denne 
afgrøde. Vi agter således at skabe endnu tættere 
kontakt mellem Planteavlsafdelingen og Miljøafde-
lingen for at kunne imødekomme udviklingen og vo-
res kunders ønsker på dette punkt. Dermed få vi de 
rigtige jorder bragt i spil, hvilket er væsentligt for at 
økonomien i energipil bliver rigtig god.Miljøkonsulent Kristian Pedersen ved mark med energipil
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BIOTOPLAnERnE, jAGT OG VILDTPLEjE
Skov- & Naturstyrelsen udgav vejledningen til udar-
bejdning af biotopplaner i januar 2009. Vejledningen 
er supplement til Bekendtgørelse nr. 870 af 4. juli 
2007 vedrørende udsætning af vildt, jagtmåder og 
jagtredskaber.

I løbet af 2009/2010 er der på den baggrund i mil-
jøafdelingen udarbejdet en række biotopplaner og 
flere er på vej.

At processen er i gang, betyder ikke, at alle tvivls-
spørgsmål er ryddet af vejen, men snarere at vi og 
vore medlemmer blev presset af tidsfristen for an-
meldelse af biotopplanerne 1. maj 2010. 

Et centralt punkt i udarbejdelsen af biotopplanerne 
er udlæggelse af landbrugsjord til brak. Dels udtages 
der jord af driften med en omkostning til følge, dels 
kan jorden ikke figurere i enkeltbetalingsordningen. 
Disse arealer kan altså ikke drives efter gældende 
regler, da begrebet brakjord ikke længere anvendes, 
men skal drives efter Vejledningen for enkeltbeta-
ling, december 2006. Dette giver både anledning til 
begrebsforvirring og frustration over de økonomiske 
aspekter i følgerne af en biotopplan.

Der vil stadig fremover skulle udarbejdes biotoppla-
ner. Patriotisk Selskab har bestræbt sig på at udar-
bejde biotopplaner med en holdbarhed på minimum 3 
år. Herefter vil en revision nok være påkrævet. Dertil 
kommer nye ejendomme, som ønsker at udsætte fa-
saner eller agerhøns.

Dansk jagt er i disse år præget af den generelle øko-
nomiske afmatning, men en stigende konjunktur vil 
øge behovet for biotopplaner.

CERTIFICERInG AF SKOVBRuG
Patriotisk selskab blev i sommeren 2009 certificeret 
som paraplyorganisation under PEFC Danmark.

Som paraplyorganisation bemyndiges Patriotisk Sel-
skab til at udstede skovbrugsbevis til de skovbrug, 
der ønsker medlemskab af paraplyorganisationen, og 
som opfylder PEFC’s skovstandard.

Certificering af en skovejendom kan være en bekoste-
lig affære, men ved certificering gennem en paraply-
organisation opnås en besparelse. Medlemmerne bli-
ver omfattet af en gruppecertificering, hvor Patriotisk 
Selskab står for en fælles administration af certifika-
tet og foretager en intern auditering blandt gruppens 
medlemmer ved stikprøvekontrol. Kravene for certifi-
cering af paraplyorganisationen er beskrevet af PEFC 
Danmark i dokumentet ”PEFC Danmarks retningslinjer 
for certificering af paraplyorganisationer – PEFC DK 
003-3”, som kan ses på PEFC Danmarks hjemmeside, 
hvor også dansk skovstandard kan findes.

Milljøkonsulent Henrik Kruse Rasmussen
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Baggrunden for certificering i paraplyorganisation er 
dansk skovbrugs fordeling på mange relativt mindre 
ejendomme. For mindre skove vil omkostningen til 
certificering lettere kunne opvejes ved gruppecerti-
ficeringen. Større skove vil også kunne opnå bespa-
relse, da en del administrative omkostninger er pla-
ceret hos paraplyorganisationen.

LAnDDISTRIKTSuDVIKLInG
Det seneste år har blandt andet budt på muligheder 
for tilskud til ”grønne investeringer”. Det var en på 
papiret udmærket ordning, som var en udløber af 
sukkerreformen. Pengene blev derfor øremærket til 
Region Sjælland og Region Syddanmark, da de to re-
gioner var dem, der blev hårdest ramt af reformen.

Ordningen viste sig som lidt af en skuffelse. De penge, 
der kunne være blevet en tiltrængt hjælpende hånd for 
vores medlemmer endte med at gå til en meget snæver 
del af en ellers bred ordning, hovedsageligt til malke- 
og vaskerobotter. Patriotisk Selskab har efterfølgende 
haft en konstruktiv dialog med FødevareErhverv om 
en mere hensigtsmæssig administration af fremtidige 
ordninger. Patriotisk Selskab kan allerede nu se resulta-
ter af indsatsen og håber at kunne fortsætte den posi-
tive dialog med FødevareErhverv i 2011.

2009 bød også på et nyt tilbud til de af vores kunder, 
der interesserer sig for landdistriktsudvikling. Vi har i 
det forgangne år startet en virksomhedsgruppe, som 
har til formål at holde medlemmerne opdateret på de 
nyeste muligheder indenfor landdistriktsudvikling, 
og give mulighed for udveksling af erfaringer med 
projektudvikling, fundraising og innovation. Virksom-
hedsgruppen er kommet godt fra start, og fortsætter 

i 2011. Eventuelt etableres endnu en gruppe, hvis 
der skulle være behov for det.

I 2009 har regeringen lanceret strategien Grøn Vækst. I 
forbindelse med aftalen om Grøn Vækst blev der tilført 
yderligere midler og præsenteret nye tilskudsmulighe-
der. Foreløbig er der sat en ramme for de planlagt initia-
tiver frem til 2015. Blandt de nye muligheder er tilskud 
til biogas, energiafgrøder og tilskud til forskellige natur- 
og miljøfremmende aktiviteter, med hovedvægt på Na-
tura 2000-områder. Desuden er der afsat store beløb 
til investeringer i miljøteknologi i den primære sektor, 
og indsatsen på økologiområdet er blevet opprioriteret.

Udover Landdistriktsprogrammet har fonden Realda-
nia sat sit præg på landdistriktsudviklingen i 2009 
med deres kampagne Fremtidens Herregård. Kam-
pagnen, der forsætter frem til 2012, har sat gang i 
kreativiteten rundt om på landets herregårde, og det 
blive spændende at følge udviklingen i 2011. 

ARRAnGEMEnTER 
Miljøafdelingen har opbygget tradition for at gen-
nemføre temaarrangementer, efterhånden som rele-
vante emner opstår indenfor hele afdelingens brede 
virkeområde. Således har der været gennemført en 
række møder med ganske forskelligt fagligt indhold.
 
For husdyrproducenter har der været afholdt arran-
gementer, der har orienteret sig mod husdyrproduk-
tionen generelt som f.eks. det eneste årligt tilbage-
vendende møde ”Temadag for svineproducenter” og 
”Er der svin i Danmark i 2020”, hvoraf det sidste blev 
afholdt sammen med Skov Ventilation A/S og Nykre-
dit i Ringsted. 
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Der har også været afholdt meget målrettede mø-
der, som ”Lugt mindre – producer mere”. Mødet om 
lugtudfordringer ved husdyrproduktioner er stadig 
yderst relevant for de producenter, der står overfor 
udvidelsesansøgninger, da lugt i mange projekter 
reelt kan være en ”showstopper”. En af mødets væ-
sentligste pointer var, at det gennem tekniske æn-
dringer med kendt ventilationsteknologi, er muligt at 
håndtere væsentligt større lugtproblemer end ved 
brug af egentlig luftrensningsteknologi. Indtil om-
kostningseffektive luftrensningsteknologier er ble-
vet udviklet, forventer vi, at disse teknikker vil have 
stor gavn for vores større husdyrproducenter.

2009-2010 blev også året, hvor pil til energiformål 
for alvor kom på dagsordenen. I forlængelse af et pio-
nerprojekt med Assens Fjernvarme, startet op i 2007, 
er der i foråret 2010 i alt tilplantet 275 ha på Fyn. 
Erfaringerne fra dette projekt er nu bragt videre til 
Sjælland, hvor Østdansk Piledyrkergruppe (ØDP) blev 
etableret efter møder på henholdsvis Rosenfeldt og 
Gavnø i efteråret 2009. På Sjælland plantes der i regi 
af ØDP ca. 100 ha i foråret 2010. I sammenhæng med 
Fyns Piledyrkergruppe har der været arrangeret flere 
studieture for eksisterende og kommende piledyrkere 
til Ny Vraa Bioenergi nord for Ålborg. Miljøafdelingen 
samarbejder med Ny Vraa Bioenergi om udbredelse af 
piledyrkningsfaglig viden, således at pileproducenter-
nes økonomi i den nye driftsgren optimeres. Miljøaf-
delingen forventer, at flerårige energiafgrøder frem-
over vil komme til at spille en stor rolle i landbrugets 
håndtering af energi- og miljømæssige krav. 

Energipil er kort sagt en politisk korrekt afgrøde, der pro-
ducerer CO2 neutral energi, samtidig med at kvælstofud-
vaskning og pesticidanvendelse er væsentligt mindre 
end ved dyrkning af konventionelle kornafgrøder.

I foråret 2010 har offentliggørelse af de længe ven-
tede (og til dels frygtede) Vand- og Naturplaner i 
medfør af EU’s Vandrammedirektiv og Habitat/Fug-
lebeskyttelsesdirektiv, givet anledning til mange 
spørgsmål fra medlemmerne. I stedet for at indkalde 
medlemmerne til et stort generelt informationsmø-
de, valgte Miljøafdelingen at gennemføre en række 
korte, handlingsorienterede kurser for vores med-
lemmer. På kurserne blev deltagerne guidet igennem 
alle de relevante udpegninger på deres egne ejen-
domme. Da de nødvendige information på diverse 
hjemmesider ikke var gjort let tilgængeligt, blev de 
døbt ”How to click”. Næsten 100 medlemmer valgte 
at gøre brug af tilbuddet og gav initiativet gode an-
befalinger med på vejen.

Den 5. maj 2010 afholdt Miljøafdelingen et temamøde 
i tæt samarbejde med Danmarks Vindmølleforening. 
Temaet var en præsentation af det nyligt indgåede 
samarbejde med Danmarks Vindmølleforening om i 
fællesskab at kunne tilbyde medlemmerne en sam-
let godkendelsesproces af landbaserede vindmøller. 
Dette til yderst omkostningseffektive priser i sam-
menligning med de projektudviklingsfirmaer der i dag, 
sidder på størsteparten af godkendelsesprocesserne. 
Miljøafdelingen forventer, at vindmøller fremover vil 
fylde væsentligt mere i afdelingens opgaveløsning.
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SVInEAFDELInGEn

Organiseringen af Svineafdelingen blev i efteråret 
2010 ændret, så afdelingen nu ledes af chefkonsu-
lent Søren Schmidt Thomsen, der også er leder af mil-
jøafdelingen. Ændringen skete som følge af dels ned-
skæring i medarbejderstaben i afdelingen, dels som 
følge af Annette Riddersholm Kristensens fratræden.

Afdelingen består således i dag af 2 svinekonsulenter.

Svineafdelingens opgaver favner bredt. Vi lægger 
vægt på at servicere svineproducenterne bedst mu-
ligt ved at have en bred viden inden for svineproduk-
tion. Det er vores ambition, at vi løbende kan opfylde 
de krav og ønsker der er for en god og effektiv svi-
nerådgivning. Der for har vi også fravalgt en række 
specialiserede områder som f.eks. byggerådgivning, 
ventilationsrådgivning og lignende, for at være gode 
til de opgaver vi specialiserer os indenfor – primært 
produktionsoptimering og opfølgning.

Chefkonsulent
Søren Schmidt Thomsen

Svinekonsulenter
Ditte H. Andersen

Svinerådgivere
Heidi Pelle Jensen

Svineafdelingen pr. 30. juni 2010

ARBEjDSMILjØET PÅ DIn BEDRIFT — APV
Statistikkerne for arbejdsulykker i land- og skovbru-
get viser tydeligt, at arbejdsmiljøet på bedriften skal 
tages alvorligt. Totalt for alle brancher blev 42.561 
arbejdsulykker i 2009 anmeldt til arbejdstilsynet, det 
er et fald på 14 %. Altså godt 7.000 færre ulykker i 
forhold til 2008. 

For landbrugets vedkommende 
ser tallene ud som følger:

Landbrug, skov
og fiskeri

2006 2007 2008 2009

Antal ulykker i 
alt

858 888 845 833

Antal dødsulyk-
ker i alt

15 9 10 4

Alle virksomheder med ansatte får et tilsyn fra arbejdstil-
synet. Her gennemgås arbejdsmiljøet på virksomheden.

Tilsynet omfatter
 • Kontrol af at der er udarbejdet 

en APV.
 • En gåtur rundt på bedriften. 
 • Hvis alt er i orden 

tildeles en grøn smiley.
 • Hvis tingene ikke er i orden 

tildeles gul eller rød smiley.
 • Tilpasset eftersyn.
 • Påbud.
 • Påbud om autoriserede arbejdsmiljø- 

rådgivere.
 • Bøde.

Formålet med at udarbejde en APV er at forebygge 
ulykker, undgå arbejdsskader, sikre godt arbejdsmiljø 
og sikre, at der bliver taget hånd om problemer. 
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Der er formfrihed for, hvordan den skriftlige APV ud-
formes. Der er dog en række krav, som skal være op-
fyldt så som: Den skal være skriftlig, skal indeholde 
beskrivelse af problemer, handlingsplaner, leveran-
dørbrugsanvisninger, psykiske arbejdsmiljø, fravær 
og rygepolitik.

Inden 2011 skulle alle virksomheder være besøgt af 
arbejdstilsynet. Patriotisk Selskab har gennemført 
APV-rådgivning hos en lang række medlemmer si-
den 2003, og vores APV-mappe anses generelt for 
at være yderst anvendelig og konkurrencedygtig på 
prisen. Vi vil også fremover arbejde aktivt for at ned-
bringe mængden af arbejdsulykker blandt medlem-
merne.

kernestyring, mister man således avlsværdi, og det 
er ikke urealistisk, at besætningens avlsværdi ligger 
på 45. De besætninger, der anvender kernestyring 
har et gennemsnitlig indeks på 80.  Så har man 600 
årssøer, mister man i gennemsnit 235.000 kr. i avls-
værdi. Den potentielle gevinst er derfor markant i 
forhold til den indsats, der er ved at indføre kerne-
styring i besætningen.

Derfor arbejder Svineafdelingen løbende på at få 
produktionsbesætninger til at anvende kernestyring, 
hvis de producerer deres egne avlsdyr.

DRIFTSOPTIMERInG SVIn
Patriotisk Selskab har tidligere haft besætninger 
med i DB Tjek. Da vi ikke kunne stå inde for kvali-
teten af datamaterialet i benchmarkingdelen, har vi 
valgt at lave vores eget produkt – Driftsoptimering 
Svin. Vores benchmarkingdata trækkes fra Patriotisk 
Selskabs Driftsanalysebog, hvorved produktet både 
har en høj kvalitet og er prismæssigt konkurrence-
dygtigt. Vi håber, at Driftsoptimering Svin bliver en 
integreret del af mange svineproducenters produk-
tionsopfølgning. 

Driftsoptimering SVIN har i løbet af det sidste år 
været igennem en forandringsproces. Der har været 
lagt vægt på de ønsker, som brugerne har til produk-
tet, så det giver størst mulig værdi for brugerne og 
deres produktion. 

Hovedessensen er stadig den samme: Fokus på ind-
tjeningspotentialet og omkostningerne i svinepro-
duktionen. 

Via konsekvensberegninger sættes der fokus på 
indsatsområder i produktionen, hvor mål og forud-
sætninger fastsættes sammen med den enkelte 
landmand. Konsekvensberegningerne udarbejdes på 
selvvalgte perioder. 

Ønskes der sammenligning med andre svineprodu-
center, er der mulighed for at tilvælge benchmarking, 
som udsendes én gang om året (i 2. kvartal). Udover 
sammenligningsarket sættes der fokus på omkost-
ningerne ned til dækningsbidrag I. 

 

 
䜀 爀 渀琀 爀 攀最渀猀欀愀戀 

漀最 
一爀 椀渀最猀猀琀漀昀 

爀 攀最渀猀欀愀戀 

 
 

䘀 漀搀攀爀 ⴀ 
爀 搀最椀瘀渀椀渀最 

倀爀 漀搀甀欀琀椀漀渀猀ⴀ 
爀 搀最椀瘀渀椀渀最 

 
匀漀栀漀氀搀 

匀洀最爀 椀猀攀 
匀氀愀最琀攀猀瘀椀渀 

 

 
 

䄀倀嘀  

 
䬀 攀爀 渀攀猀琀礀爀 椀渀最 

漀最 
愀瘀氀猀爀 搀最椀瘀渀椀渀最 

 
䐀爀 椀昀琀猀ⴀ 

漀瀀琀椀洀攀爀 椀渀最 
匀嘀 䤀 一 

 
 

䔀 ⴀ欀漀渀琀爀 漀氀 

 
䴀 攀搀愀爀 戀攀樀搀攀爀 ⴀ 

洀漀琀椀瘀愀琀椀漀渀 
漀最 

䄀爀 戀攀樀搀猀瀀氀愀渀ⴀ 
氀最渀椀渀最 

 

匀瘀椀渀攀ⴀ 
愀昀搀攀氀椀渀最攀渀 

KERnESTYRInG
Kernestyring er udarbejdet til de svineproducenter, 
som ønsker at lave sine egne avlsdyr. Kernestyring 
giver produktionsbesætningerne de samme mulig-
heder som avls- og opformeringsbesætningerne har 
til at udvælge de bedste avlsdyr til næste generation. 

Desværre er der stadig mange produktionsbesætnin-
ger, som laver deres egne avlsdyr uden at anvende 
kernestyring. Dette har en negativ effekt for pro-
duktionsresultaterne og dermed også økonomien. Et 
indekspoint i avlssammenhæng har en anslået værdi 
på 22,5 kr. fordelt på so og orne. Anvendes der ikke 
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PRODuKTIOnSRÅDGIVnInG
Patriotisk Selskabs Svineafdeling yder produktions-
rådgivning hos en række af Selskabets medlemmer. 
Kernen i produktionsrådgivningen er typisk E-kon-
trollen. E-kontrol er et godt styringsredskab i besæt-
ningen, da det giver et overblik over effektiviteten. 
Holdt op mod konkrete målsætninger er det med til 
at motivere medarbejderne.

Rådgivning i sobesætninger bør tage udgangspunkt 
i E-kontrollen kombineret med et besøg ude i besæt-
ningen. Inden besøg analyseres besætningen ud fra 
effektivitetskontrol og analyser. Problemområder vil 
typisk stå meget klart ud fra de analyser, der ligger 
bag selve E-kontrollen.

Besætningsanalysen/resultater kuldopdelt er en 
analyse, der siger meget mere end selve E-kon-
trollen. Her kan driftslederen følge med i effektivi-
teten uge for uge, opdelt på kuldnummer. Så man 
ikke skal vente til hvert kvartal, når E-kontrollen 
laves.

Det kan undre, at så få besætninger rent faktisk 
bruger disse analyser aktivt, og Patriotisk Selskabs 
svineafdelingen bidrager gerne til at udbrede kend-
skabet hertil. Alle besætninger burde som minimum 
en gang om året få analyseret sine tal og gerne hvert 
halve år. En gennemgang af analyser vil typisk kun-
ne optimere på mange rutiner og ikke mindst sætte 
en diskussion i gang i stalden om, hvorfor vi gør, som 
vi gør. 

Slagtesvineproducenterne har ikke det samme store 
udvalg af analyser som soholderne, men her bruger 
vi vores slagteanalyser til at optimere leveringsstra-
tegien.

Analyserne er et hjælpeværktøj for medarbejder-
ne og ejer, som bør bruges noget mere. Men for at 
være modtagelig for nye input, skal indstillingen 
også være der. Det typiske billede er, at meget 
effektive besætninger gerne vil have nye input/
sparring. Så der kan optimeres på alle de områder, 
hvor der er muligheder. Det er ofte derfor, de er så 
effektive!

SOLIV
Dødeligheden har været stigende i mange sobesæt-
ninger gennem en årrække. Derfor har der været alt 
for mange søer, som aldrig er nået frem til slagtning 
og i stedet dør eller aflives ude i besætningerne. 

Opgørelser over sodødelighed har vist, at 15 % af 
de danske søer sendes til destruktion hos Daka. Der-
for blev der i 2008 sat en kampagne i gang af Vi-
denscentret for Svineproduktion. Målsætningen var i 
tæt samarbejde med rådgivere, dyrlæger, medarbej-
dere og landmand at reducere sodødeligheden med 
25 % frem til 2013.

Herefter blev der udsendt en meddelelses til landets 
sobesætninger med en opfordring til at tage udfor-
dringen op.

Flere af Patriotisk Selskabs besætninger valgte at 
tage udfordringen op og meget aktivt gøre noget 
ved dødeligheden. I en konkret besætning blev dø-
deligheden vendt fra 16,4 % i 2008 til 12,3 % i 2009, 
med medarbejderes og egen indsats kombineret 
med dyrlæge og rådgivere. 

Ud fra beregningen nedenfor kan man beregne, om 
man bør gøre noget ved dødeligheden i sin besæt-
ning:

Procent selvdøde/aflivede søer:
Døde søer til daka × 100 

Antal årssøer
 

Sodødelighed 
i % af årssøer Indsats Tab pr. årsso

Rød 15-30 
%

Skal forbedres > 500 kr.

Gul 10-15 
%

Kan blive 
bedre

350-500 kr..

Grøn 0-10 % Ok < 350 kr.
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Sodødelighed, skuldersårsproblemer og lignende er 
emner, der altid vil have mediernes og offentlighe-
dens bevågenhed, både besætningsejere og rådgi-
vere har et ansvar for at forsøge at reducere disse 
problemer mest muligt. Patriotisk Selskabs svineaf-
delingen håber at projekt SoLiv har bidraget aktivt i 
denne proces og vil også fremover deltage i lignende 
aktiviteter.

SVInEAFDELInGEn PR. 30. junI 2010
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PLAnTEAVLSAFDELInGEn

DIn SPARRInGSPARTnER - OGSÅ I MARKEn
Planteavlsafdelingen tilbyder stor kompetence in-
denfor produktionsrådgivning i marken. Afdelingen 
er danmarksmester i markbesøg, da den aflægger 
3-4 årlige markbesøg på ca. 60.000 ha fordelt over 
hele landet

Gennem årlige markbesøg, der giver detaljeret kend-
skab til den enkelte ejendoms marker, sikres god 
kvalitet i den faglige rådgivning, hvad enten det 
drejer sig om strategisk planlægning, afgrødevalg, 
telefonrådgivning eller markbesøg. Den direkte om-
kostning til markbesøg tjenes let hjem ved optimeret 
gødskning eller sprøjtestrategi tilpasset de enkelte 
markers behov. 
 
Planteavlsafdelingen lægger stor vægt på at følge 
op på rådgivningen, og især på de enkelte markers 
særlige forhold, så driften hele tiden optimeres, og 
evt., problemer tages i opløbet. Vi kontakter gerne 
kernekunder uopfodret, hvis det er relevant.

Chefkonsulenter
Erik Andkær Pedersen

Troels Toft

Sekretær
Jette Post

Seniorkonsulent
Rune Munch-Andersen

Planteavlskonsulenter
Morten Bang

Morten Holmgaard
Morten Eshøj
Jan Nielsen

Michael Stensgaard Toft

ARRAnGEMEnTER
I sæsonen 2009/2010 har planteavlsafdelingen 
med succes afviklet en række arrangementer, der 
har til formål at støtte op om det faglige arbejde, 
der udføres fra såvel kontoret, som fra vore mange 
markbesøg rundt i hele landet.

Efterårsdemonstrationen
Nye og stramme regler for uddannelse af sprøjtefø-
rere samt skrappe krav til rengøring af sprøjter og ud-
formning af vaske- og fyldpladser gjorde, at temaet 
for efterårsdemonstrationen i oktober 2009 havde 
disse emner som omdrejningspunkt. En lang række 
firmaer med relation til emnet deltog på denne sol-
beskinnede efterårsdag, og alt det nyeste udstyr in-
denfor sprøjteteknik blev fremvist og demonstreret. 
På en testbane, der venligt var udlånt af Hardi, blev 
blandt andet demonstreret bomstabilitet, sporfølg-
ning og højdesensorer. 

Dagens emner er hen over vinteren fulgt op af en 
række sprøjtekurser afholdt i Patriotisk Selskabs 
egne mødelokaler og med vore egne planteavlskon-
sulenter som undervisere. Selv garvede sprøjtefø-
rere har i tilbagemeldinger tilkendegivet, at der var 
nyt at lære, på trods af at kurset var obligatorisk. 
Kurserne fortsætter i den kommende vinter. 

Planteavlskonferencen
Årets planteavlskonference i februar 2010 var pla-
ceret en dag, hvor kong Vinter virkeligt slog til, men 
langt de fleste tilmeldte nåede dog frem. Årets emner 
spændte igen meget vidt fra detaljeret svampestra-
tegi helt ned på sortsniveau i vårbyg, muligheder for 
nye afgrøder, til regler for Krydsoverenstemmelse, 
til praktiske fif fra marken, over efterafgrødernes 
mysterier til en gennemgang af driften på Krenkerup 
Gods. Dagen blev desuden besøgt af den daværende 
fødevareminister Eva Kjær Hansen, som havde fået 
den bundne opgave at komme med en afklaring på, 
om dansk landbrug skal udvikles eller afvikles. Spør-Planteavlsafdelingen pr. 30. juni 2010
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gelysten fra salen var stor, og mange benyttede 
muligheden for den direkte dialog med en siddende 
minister. Trods mange gode hensigter er evnen til at 
tælle til 90 i folketingssalen desværre dog stadig af 
afgørende betydning for den førte politik!      

Åbent hus på Bramstrup
I skrivende stund er denne sommers træf over 2 dage 
midt i juni måned i forsøgsmarkerne på Bramstrup 
Videncenter vel overstået. Vi har fortsat et meget 
givtigt samarbejde med DLF-Trifolium og FAF og en 
lang række agrokemiske firmaer, hvor vi i fællesskab 
udfører et stort forsøgsarbejde, der blandt andet 
skal demonstrere de nyeste midler og kombinationer 
af disse til bekæmpelse af alle mulige ukrudtskom-
binationer, med specielt fokus på græsukrudt. Af-
tenerne har igen trukket 500-600 mennesker, hvor 
fagligheden absolut er i højsædet, men hvor den 
sociale side med kolleger og forretningsforbindelser 
efterfølgende kunne plejes ved grill og fadølsanlæg.

DELTAGELSE I DLG-FELDTAGE 2010
For femte gang var Patriotisk Selskab af den ty-
ske landbrugsorganisation DLG inviteret med som 
den danske deltager i den internationale hvede-
dyrkningskonkurrence ved DLG-Feldtage 2010. 
Arrangementet blev denne gang afholdt lidt syd 
for Hannover. Der blev dystet blandt dels 12 del-
tagere fra hele Europa, dels tyske toprådgivere i to 
forskellige hvedesorter, hvor den ene skulle vise 
en typisk hvededyrkningsstrategi for det delta-
gende land eller det deltagende område i Tyskland. 
Den anden sort er en konkurrencesort, hvor det 
gælder om at dyrke bedst mulige kvalitet til højest 
mulige pris og med færrest mulige omkostninger. 
Alle de i Tyskland til rådighed værende gødninger 
og plantebeskyttelsesmidler er til disposition, og 
alle omkostninger bliver medregnet. Alle forsøgs-
behandlinger bestilles af deltagerne via telefax 
eller e-mail og udføres af professionelt personale 
på stedet. Konkurrencen er hård, men indtrykkene 
fra de tre dages udstilling med normalt ca. 25.000 
besøgende er overvældende og giver et godt ind-
blik i, hvad der sker plantefagligt i de øvrige lande 
i Europa.

VERDEnSMESTER I 
KVÆLSTOFREDuKTIOn — OG?

I perioden fra 1985 og frem til nu er kvælstoftabet 
til vandmiljøet halveret.

Mediernes dækning af nyheder og konkrete sager 
foregår på et meget overfladisk og til tider fordum-
mende niveau, hvor der ikke er plads til nødven-
dige fakta. Dette mediestunt har ramt landbruget 
såvel som andre erhverv og blandt andet medført, 
at store dele af befolkningen og Folketinget me-
ner, at landbruget ikke har gjort noget som helst, 
hvilket er helt forkert.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus 
Universitet har analyseret de forskellige tiltag 
på kvælstofområdet og vurderet deres effekt. 
Resultaterne ses af tabellen på næste side. Det 
ses, at kvælstofudvaskningen til vandmiljøet er 
halveret fra 311.000 t N/år i 1984 til 162.000 t 
N/år i 2003.Åbent hus på Bramstrup juni 2010
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Reduktion i kvælstofudvaskningen i 1.000 tons n pr. år

Krav År indført Reduktion i 
n-udvaskning 

n-udvaskning i alt 
efter tiltag

Ingen 1984 311

Husdyrgødning
Gårdbidrag, opbevaringskapacitet, udbringstids-
punkter, maksimalt 2 DE/ha, gødningsplaner

1985 - 37 274

Udnyttelseskrav svinegylle 60 %, kvæggylle 55 %, 
Maksimalt N-niveau lig med økonomisk optimalt

1991 - 67 207

Øget krav til udnyttelsesprocent. 65 %/60 %.
Gødningsniveau 90 % af økonomisk optimalt ni-
veau, 1,4 DE/ha svin, 1,7/2,3 DE/ha kvæg,
6 % efterafgrøder

1998 - 28 179

Øget krav til udnyttelsesprocent 75 %/70 %
Stramning gødningsregler

2000-2003 -17 162

Kilde: Seniorrådgiver Jesper Waage Petersen, Aarhus Universitet

Ser man på udviklingen pr. ha, er udvaskningen re-
duceret med ca. 55 kg N pr. ha og udgør nu ca. 60 kg 
N pr. ha.

nedenfor ses en grov oversigt over betydnin-
gen af de vigtigste elementer for den reduktion 
i udvaskningen på 55 kg n pr. ha, der er sket i 
perioden

 • Udnyttelses af husdyrgødning er øget fra 18 til 
60 kg N pr. ha, og tabet ved ammoniakfordamp-
ning og N-udvaskning er reduceret 42 kg N pr. ha.

 • En teknologieffekt (jordbehandling, sorter m.m.) 
har medført en reduktion på 15 kg N pr. ha.

 • Ved 10 % normreduktion er gødningsforbruget 
reduceret ca. 14 kg N pr. ha, og N-udvaskningen 
er reduceret ca. 5 kg N pr. ha.

 • Økologi og efterafgrøder tilsammen 2,5 kg N pr. ha.

Kilde: Seniorrådgiver Jesper Waage Petersen, Aarhus Universitet

Skal tabet af kvælstof længere ned, kan det ikke op-
nås med en mere effektiv udnyttelses af husdyrgød-
ning, da udnyttelsen i dag er så effektiv, at det alene 
er ammoniakfordampningen, der kan reduceres. Et 
meget indgribende tiltag som forgasning af gyllen 
og afbrænding af fiberfraktionen vil kun kunne bi-
drage marginalt til reduktion i kvælstoftabet.
 
Der vil alene kunne ske en reduktion i kvælstoftabet 
til vandmiljøet ved at reducere mineraliseringen af 
afgrøderester og humus i efteråret med efterafgrø-
der og/eller mellemafgrøder. Forskere, der ikke skal 
leve af landbrug, peger på nye afgrøder med længe-
re vækstsæson og større kvælstofoptagelse som en 
mulig vej frem. Det ideelle ville være at kunne etab-
lere en efterafgrøde efter vårsæden, som kunne sæl-
ges til andet brug f.eks. energi, således at der også 
var et økonomisk incitament til efterafgrøder. 

Når nu kvælstoftabet til vandmiljøet er halveret og 
svært at få længere ned, er det vanskeligt at forstå 
det oprindelige udspil om Grøn Vækst, hvor der skulle
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reduceres yderligere med 19.000 t N pr. år i vand-
miljøet, svarende til en reduktion i kvælstoftabet til 
rodzonen på ca. 50.000 t N pr. år. Det svarer til en 
yderligere reduktion på ca. 33 % af det tab, der sker 
i dag.

Hvis dette fastholdes, vil det betyde, at kvælstofnor-
merne bliver så lave, at rentabel drift er udelukket. 
I stedet for vil det betyde, at arealer skal tages ud 
af drift eller tilplantes med pil og/eller andre energi-
afgrøder med minimalt N tab. Det vil betyde et ind-
tægtstab, som i de værst ramte områder vil kunne 
blive endog meget afhængig af, hvordan implemen-
teringen reelt fortages.

En del af denne reduktion skyldes ønsket om at im-
plementere Vandrammedirektivet i Danmark allere-
de i 2012, mens andre lande typisk arbejder på at 
indføre Nitratdirektivet.

I en undersøgelse lavet af Videncentret for 
Landbrug om reguleringen af landbrugets an-
vendelse af kvælstof i Danmark, Tyskland, Hol-
land, Belgien og Frankrig, lande som vi naturligt 
sammenligner os med, nåede man frem til:

 • I alle lande er der indført restriktioner for mæng-
der og tidsrum for tilførsel af husdyrgødning i 
henhold til nitratdirektivet.

 • I Danmark er den tilladte mængde husdyrgød-
ning, og det tidsrum det må tilføres på, mere re-
striktivt end i andre lande.

 • Kravet til udnyttelsesprocenten i husdyrgødning 
er 15-20 % højere i Danmark end i de andre lande.

 • I flere lande er der lagt loft over kvælstoftilførs-
len, men i Danmark er loftet (normen) betydeligt 
lavere end i de andre lande.

 • Kun i Holland og Danmark er der krav om efteraf-
grøder, og i Holland kun krav om efterafgrøder 
efter majs på sandjord.

Den særlige kraftige regulering på kvælstofsiden 
har markant indflydelse på planteavlens konkurren-
cesituation. I de seneste to år har ingen dyrket sort 
kunne leve op til basiskravet for proteinindholdet for 
eksporthvede med den tilladte gødningsnorm. Derfor 
har hele den danske hvedeavl skulle fodres op, og da 

slagtesvineproduktion i et vist omfang flytter syd-
på, kan man forudse, at efterspørgslen efter dansk 
foderhvede vil falde. Da foderhvede ikke er nogen 
skattet eksportvare, betyder det, at landbruget og 
samfundet går glip af en betragtelig eksportindtægt.

Dansk brødhvede kan ikke leve op til møllernes krav 
på grund af for lavt proteinindhold. Det danske klima 
tillader ikke produktion af superbrødhvede og bran-
chens ønske om ingen vækstregulering men høje 
kvælstofmængder giver også en begrænsning i for-
hold til varme og tørre tyske lokaliteter, hvor lejesæd 
ikke går ind og ødelægger kvaliteten. Til gengæld 
kan dansk landbrug levere sporbarhed og nærhed, 
hvis vi ellers får lov. Skal dansk brødhvede nå det 
ønskede proteinindhold, skal der tages kvælstof fra 
andre marker, og den merpris der har været, har ikke 
kunnet betale for dette. 
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Dansk frøavl står stærkt på verdensmarkedet, men 
hvis Grøn Vækst føres ud i livet med de kraftige 
kvælstofreduktioner, vil det kunne betyde, at frøfir-
maerne flytter f.eks. rajgræsproduktion ud af landet, 
da udbyttepotentialet i Danmark vil være uinteres-
sant på grund af for lave kvælstofnormer.

I EU er det vedtaget, at alle lande i 2014 skal have 
indført regler om IPM (integreret plantebeskyttelse), 
hvor pesticider så vidt muligt skal erstattes med 
andre tiltag. Det kan være krav til mekanisk jordbe-
handling og båndsprøjtning i rækkeafgrøder, krav til 
jordbehandling efter særlige forfrugter, stærkere 
styring af sortsvalg og brug af skadestærskler m.m.

Forsøgsmarker på Bramstrup

Set fra erhvervets side er der derfor mange tiltag, der 
ligger og venter, og som vil gøre det vanskeligere at 
fortsætte en rationel produktion i konkurrence med 
andre lande uden disse tiltag. Det synes derfor som 
om, den skjulte dagsorden peger mod mere natur og 
økologi og en generelt mindre produktion. Det virker 
fuldstændig uforståeligt, når man ser på den økono-
miske situation og på den miljømæssige belastning, 
hvor dansk landbrug producerer fødevarer meget 

”renere” end andre lande. Men det er måske som hos 
små børn – ude af øje ude af sind.
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ØKOnOMIAFDELInGEn

Økonomiafdelingen er den største afdeling i Patrio-
tisk Selskab. Vi tilbyder økonomisk rådgivning i bred 
forstand. De vigtigste fokusområder i økonomiafde-
lingen er at servicere vores kunder med en høj kvali-
tet i vores produkter og ydelser samt at tilfredsstille 
kunderne alt efter de individuelle behov, de måtte 
have. 

I økonomiafdelingen er vi erfarne og kompetente 
både indenfor bogføring, skat og årsrapporter, bud-
getter og almen finansiel rådgivning. Vi hjælper 
gerne med andre økonomiske opgaver, såsom ejer-
former, ejendomshandler, strategi m.v. 

Driftsanalyser, hvor vores kunder kan sammenligne 
deres virksomhed med andre ligesindede, er Patrio-
tisk Selskabs speciale. Der er i årevis blevet udviklet 
på sammenligningsmodellerne, og på nuværende 
tidspunkt er vi de eneste inden for dansk landbrug, 
som mestrer dette til perfektion.

Økonomiafdelingen 30. juni 2010 

Ønskes professionel og kvalificeret økonomirådgiv-
ning til landbrugsvirksomheden, er Patriotisk Selskab 
derfor det oplagte valg.

LAnDBRuGETS ØKOnOMI
De foreløbige driftsanalyser viser resultater for 
2009/2010, som ligger lidt over forventningerne fra 
prognosen fra oktober 2009. Afregningspriserne for 
markens produkter fortsatte den faldende tendens 
og helt overordnet blev de bedste bytteforhold la-
vet ved et tidligt salg af afgrøder og et sent køb af 
hjælpestoffer. 

Ikke mindst gødningsprisen blev forsøgt opretholdt 
af grovvarefirmaerne i en meget lang periode, fordi 
de havde disponeret før markedet væltede.

Svineproduktionen måtte igen udsætte forventnin-
gerne til acceptable afregningspriser, og også her 
blev resultatet under prognosen. De faldende råva-
repriser har dog betydet, at der nu er en bedre sam-
menhæng mellem foder og svinekødsprisen.  
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efter reglerne i klasse B regnskaber. Det har længe 
været et ønske fra, ikke mindst kreditgivere, at  regn-
skaber  fra landbruget ligner regnskaberne fra andre 
erhvervsdrivende og efter de samme principper, som 
vi kender dem fra selskabsregnskaberne. 

Også her har Ø90 givet udfordringer, eftersom flek-
sibiliteten i systemet endnu ikke har givet fuld mu-
lighed for de individuelle ønsker, vi måtte have til 
opstilling og layout. 

Disse programudfordringer har betydet, at vi har lagt 
et betydeligt pres på DLBR, som udbyder af Ø90, og 
de har da også vist stor vilje til at efterkomme vores 
ønsker inden for det muliges rammer. 

Baggrunden for omlægningen af årsrapporten skal 
ses i sammenhæng med udviklingen i regnskabslov 
og standarder, som går i retning af mere værdibase-
rede årsrapporter.

Selv om den nye årsrapport oprindeligt var et stort 
ønske fra landbrugets kreditgivere, har de nye prin-
cipper alligevel krævet en del tilvænning i den finan-
sielle sektor, ligesom såvel landmændene som deres 
rådgivere har skullet vænne sig til nye nøgletal. 

Som et supplement til Ø90 har økonomiafdelingen i 
året anskaffet programmet Caseware, som er et revi-
sions- og afslutningssystem, der bruges i flere af de 
store revisionsfirmaer. 

Budgetudarbejdelse i Ø90
Budgetudarbejdelse bliver en del af Ø90. For Ø90-
online-brugerne vil der fra 3. kvartal 2010 blive 
åbnet op for at udarbejde resultat og likviditetsbud-
getter på Ø90-online. Det giver den enkelte kunde 
mulighed for i større omfang selv at udarbejde bud-
getopfølgningerne eller i et tættere samarbejde med 
Patriotisk Selskab at få udarbejdet virksomhedens 
budgetter. Endvidere bliver der mulighed for at op-
stille flere alternativer over hinanden eller afdelings-
opdelte budgetter. Når tiden for igangsætning af det 
nye budget nærmer sig, vil vi udsende en beskrivelse 
af mulighederne.

Hvis de seneste to års driftsunderskud skal dækkes, 
er der behov for en yderligere forbedring af afreg-
ningsprisen i Danmark. 

Mælkeprisen faldt betydeligt gennem året og bevæ-
gede sig i lange perioder betydeligt under mælkens 
reelle produktionspris. 

Samlet set blev det økonomiske resultat fra de 3 
hovedproduktionsgrene historisk dårligt. De dårlige 
resultater blev dog kompenseret lidt af en væsent-
lig forbedring på indtjening fra andre erhverv, det vil 
sige alt det, som ikke er den primære landbrugsdrift. 
Finanskrisen gav en ikke velkommen pause i en ellers 
faldende lånerente. Større marginaler og betydelige 
tab på renteafdækningsprodukter betød samlet set 
et yderligere underskud og øget gældssætning for 
de fleste.

Ø90 REGnSKABSSYSTEM 
Driftsåret 2009/2010 bød på en længe ventet 
modernisering af Ø90 regnskabssystemet til det 
som populært hedder ”nyt regnskab”.  Forventnin-
gerne var store i forbindelse med konverteringen 
medio september 2009. Selve overgangsfasen og 
implementeringen udviklede sig mindre heldigt. 
Programmet var ganske enkelt ikke færdigudviklet 
ved levering fra DLBR. Efteråret bød således på be-
tydelige udfordringer i økonomiafdelingen i form af 
regnskabsudskrifter, der slet ikke matchede vores 
forventninger, og tekniske forviklinger, der har kræ-
vet løbende kontakt til DLBR. Det var ganske over-
raskende, at vi endte i den situation, eftersom pro-
gramlevering var udsat i flere omgange – senest over 
et år – netop for at undgå denne situation. 

I perioden efter konvertering er programmet kom-
met i fornuftig drift og er lige nu mest hæmmet af, 
at brandslukningsopgaver hos programholdet har sat 
vedligehold i form af ajourførte afgiftstakster med 
videre på pause. 

ny årsrapport
Som en del af nyt regnskab blev der også implemen-
teret en ny årsrapport. Vi har i Patriotisk Selskab 
valgt at tage udgangspunkt i en årsrapport aflagt 
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CASEWARE
Efter at have kørt med Ø90 som regnskabsafslut-
ningssystem i et par år, er der afdækket et behov for 
et alternativ til Ø90. Det gælder hovedsageligt for 
de kunder, som har egen økonomifunktion og afle-
verer et færdigt afstemt regnskabsmateriale. Her-
udover gælder det selskaber og fonde, som vi ikke 
mener hensigtsmæssigt kan udarbejdes i Ø90. Sam-
let forventer vi, at der er tale om ca. 30 personlige 
regnskaber og 70 selskaber og fonde.

Der blev opstillet følgende hovedkriterier 
for et alternativt afslutningssystem:

 • Nem overførelse af regnskabstal fra kundes 
eget bogholderi til afslutningssystem.

 • Fleksibel præsentation af regnskab, samtidig 
med opfyldelse af lovkrav.

 • Simpel brugerflade til opstilling og udarbejdelse 
af regnskab.

Der blev rettet henvendelse til fem udbydere af 
regnskabssystemer, hvoraf tre blev udvalgt til at 
give en nærmere præsentation og test. Valget faldt 
på CaseWare, som er et kendt regnskabssystem, der 
er udarbejdet i Canada og anvendes på landsplan af 
en række af de store statsautoriserede revisionsfir-
maer.

Systemet er meget struktureret opbygget med en 
mappestruktur for den enkelte kunde til håndtering 
af diverse dokumenter i forbindelse med udarbejdel-
se af regnskabet. Der er en simpel og brugervenlig 
indlæsningsflade, der holder styr på, om alle data er 
kommet ind i systemet. Det er muligt selv at definere 
egne skabeloner uden ekstern hjælp. Desuden er det 
muligt at opstille afdelingsopdelte regnskaber samt 
udarbejde perioderegnskaber.

CaseWare har været under implementering i foråret 
2010, hvor der har skullet fastlægges regnskabsmo-
deller for de personlige regnskaber samt selskaber 
og fonde. Endvidere har der været intern uddannelse 
for de ca. 10 medarbejdere, som i første omgang er 
udvalgt til at arbejde med CaseWare.

Når først den enkelte kundes kontoplan er tilknyttet 

regnskabsskabelonen, og de historiske data er kon-
verteret, er det vores indtryk, at vi får en nemmere 
arbejdsproces og et forbedret layout.   

På baggrund af en indstilling fra de registrerede revi-
sorer blev det efterfølgende valgt også at investere 
i et modul til CaseWare, som indeholder arbejdspapi-
rer og –handlinger til revisionsprocessen. Systemet 
sikrer således, at dokumenterne løbende ajourføres 
efter gældende lovkrav, og at der kan vælges rele-
vante arbejdshandlinger. Systemet anvendes i før-
ste omgang ved revision af selskaber. 

Økonomimedarbejder Pia Christiansen
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VIRKSOMHEDEnS SAMLEDE ØKOnOMI, 1.000 KR. / EjD.
GEnnEMSnIT FOR DE SAMME EjEnDOMME

Planteavlsbedrifter Svinebedrifter

Høstår 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006

Antal ejendomme 10 10 10 10 10 10 10 10

Gns. størrelse markbrug, ha 396,5 393,9 391,2 361,1 280,2 274,2 273,1 257,9

Årets resultat:         

Netto, landbrug før renter -656 2.193 1.911 1.368 -496 -89 797 1.804

Netto, andre erhverv 1.787 -620 459 481 396 25 -133 94

Samlet erhverv 1.131 1.573 2.370 1.848 -100 -64 664 1.899

        

Netto rentebelastning -1.189 -2.644 -1.414 -1.499 -2.074 -2.474 -1.855 -1.650

Rest til egenkapital -58 -1.070 956 350 -2.174 -2.538 -1.191 249

        

Personlig indkomst 497 559 479 439 664 646 471 469

Årets resultat før skat 439 -512 1.435 789 -1.510 -1.892 -720 718

        

Kapital og status:         

Primo:

Aktiver i alt 141.512 96.843 93.338 69.191 60.340 47.542 44.063 36.960

Fremmedkapital i alt 53.135 41.358 39.522 34.450 40.920 35.756 31.311 28.227

Egenkapital 88.377 55.485 53.816 34.741 19.420 11.786 12.752 8.733

Ultimo:

Egenkapital 82.268 88.377 55.485 53.816 16.110 19.420 11.786 12.752

Fremmedkapital 50.445 53.135 41.358 39.522 42.393 40.920 35.756 31.311

Aktiver i alt 132.712 141.512 96.843 93.338 58.504 60.340 47.542 44.063
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VIRKSOMHEDEnS SAMLEDE ØKOnOMI, 1.000 KR. / EjD.
GEnnEMSnIT FOR DE SAMME EjEnDOMME

Planteavlsbedrifter Svinebedrifter

Nøgletal:

Gældsprocent primo 37,5 42,7 42,3 49,8 67,8 75,2 71,1 76,4

Gældsprocent ultimo 38,0 37,5 42,7 42,3 72,5 67,8 75,2 71,1

Nettorenter  kr. / ha. gns. 3.000 6.713 3.615 4.150 7.401 9.023 6.792 6.395

Egenkapital primo: 

- forrentning med, pct. -0,1 -1,9 1,8 1,0 -11,2 -21,5 -9,3 2,9

- ændret kr. i alt -6.109 32.892 1.669 19.076 -3.310 7.634 -966 4.019

- ændret i pct. -6,9 59,3 3,1 54,9 -17,0 64,8 -7,6 46,0

Årest resultat før skat  

- i pct. af egenkapital primo 0,5 -0,9 2,7 2,3 -7,8 -16,1 -5,6 8,2

- i pct. af aktiver i alt primo 0,3 -0,5 1,5 1,1 -2,5 -4,0 -1,6 1,9

        

- gns. 3 bedste, t.kr. i alt 3.714 1.319 2.695 2.102 205 127 499 1.570

- gns. 3 dårligste, t.kr. i alt -2.375 -2.271 228 55 -3.915 -4.025 -2.710 -15

Forskel bedste/ 
dårligste t.kr. i alt

11.073 4.428 1.738 1.731 8.051 5.281 4.184 1.240

Forskel bedste/ 
dårligste kr. / ha.    

27.928 11.242 4.443 4.794 28.728 19.258 15.319 4.807
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DRIFTSAnALYSER 2008/2009
Driftsanalyser 2008/2009 blev udført efter samme 
skabelon som året før. Opdeling og tabeller er så-
ledes uændret i forhold til de ændringer i layoutet, 
som blev foretaget sidste år.  

Opsætning og disponering af Driftsanalyser er lidt af 
et puslespil, hvorfor vi har investeret i det program, 
som trykkeriet anvender til at sætte Driftsanalyser 
op i. På den måde forventer vi fremadrettet at kunne 
effektivisere processen ved at kunne aflevere tekst 
og tabeller i samme format.

Driftsanalyser 2008/2009 omfattede uddrag af 
Virksomhedsanalyser fra 119 bedrifter, som Patrio-
tisk Selskab har udarbejdet på grundlag af høståret 
2008. Heraf er 4 bedrifter med malkekvæg og 33 be-
drifter med svinehold, hvoraf enkelte ikke omfatter 
egen markbrugsdrift.

Der er tale om en mindre tilbagegang i antallet af 
deltagende bedrifter, som hovedsageligt skyldes, at 
der i 2008/2009 ikke blev udarbejdet svineanalyser 
for DPL. 

Med de i efteråret 2009 iværksatte strategiske initi-
ativer inden for mælkeproduktion, herunder indmel-
delsen i European Dairy Farmers og koordineringen 
af de danske EDF-analyser, forventer vi vækst inden 
for mælkeproduktionen. 

For Driftsanalyser 2009/2010 forventer vi at kunne 
præsentere flere data for omsætning og indtjening i 
den samlede virksomhed fordelt på landbrug, skov, 
jagt, udlejningsboliger og vindmøller. 

Primo 2010 har vi indgået en aftale med Landsbla-
det Mark om løbende prognoser for markbrug. Der ta-
ges udgangspunkt i en modelejendom baseret på en 
gennemsnitsejendom fra Driftsanalyser og et samar-
bejde med Danmarks Statistik om aktuelle faktorpri-
ser. Vi forventer på den måde også at kunne styrke 
prognosearbejdet i Driftsanalyser og vise, hvorledes 
de dekomponerede data i Driftsanalyser aktivt kan 
vise faktorprisernes betydning for udviklingen i re-
sultaterne på den enkelte bedrift.

VIRKSOMHEDSAnALYSER
Efter afslutningen af Driftsanalyser 2008/2009 blev 
der foretaget en opsamling på de større forbedrings-
forslag, som var fremkommet til Virksomhedsana-
lysemodellen i løbet af året. Der er på den baggrund 
foretaget justeringer og ændringer i enkelte af de 
interne fordelingsark med et overordnet mål om at 
nedbringe produktionstiden og sikre stabil drift. 

Endvidere er selve benchmarkingdelen i analysen 
blevet udbygget. Der er udviklet flere tabeller og 
figurer, som automatisk henter de relevante data i 
databasen. 

I forbindelse med Nyt Regnskab i Ø90 har årsrapporter-
ne fået et nyt udseende, hvor blandt andet yderligere 
specifikationer og analyser er et tillæg til årsrapporten. 
Som udgangspunkt har vi valgt at prioritere virksom-
hedsanalysen frem for yderligere tillæg til årsrap-
porten. Prioriteringen er sket ud fra, at Virksomheds-
analysen giver en unik mulighed for benchmarking af 
resultaterne på et validt detailniveau og mulighed for 
opdeling af bedriften i flere profitcentre med fordeling 
af alle omkostninger. Desuden giver Virksomhedsana-
lysen mulighed for at vise konsolideringen, som mange, 
herunder de finansielle samarbejdspartnere, har savnet 
efter overgangen til Nyt Regnskab.

Økonomimedarbejder Søren Pilegaard
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EjEnDOMSVuRDERInGERnE 2009
Sidste år rettede Patriotisk Selskab en henvendelse 
til direktøren for vurderingsområdet i SKAT og opfor-
drede SKAT til en ekstraordinær revision af de store 
stigninger i land- og skovbrugsvurderingerne for 
2008. Baggrunden var blandt andet, at vi fandt, at de 
meget store fremskrivninger var uhensigtsmæssige, 
når markedet var i en vendingsfase, og at ejendoms-
vurderingen dermed kunne miste sin troværdighed 
som værdiansættelsesgrundlag for den faste ejen-
dom i de personlige regnskaber. 

Desværre var SKAT ikke særlig lydhør overfor den 
uheldige timing for så store vurderingsstigninger. 
De, som har klaget over vurderingsstigningerne, har 
også måtte konstatere, at de enkelte Skattecentre 
har sendt klagerne uændrede videre til Vurderings-
ankenævnene, hvor kun et meget begrænset antal 
er afsluttet på nuværende tidspunkt.

Som følge af, at ejendommene kun vurderes hvert 
andet år, har de store vurderingsstigninger i 2008, 
og de efterfølgende faldende handelspriser givet en 
del udfordringer for værdiansættelsen i de person-
lige regnskaber for 2009. 

Patriotisk Selskab har som udgangspunkt valgt at 
nedskrive ejendomsvurderingerne for 2008 med 
15% ved værdiansættelse af den faste ejendom i 
2009 regnskaberne. Det skyldes, at statistikken for 
salg af landbrugsejendomme i andet kvartal 2009 
viser, at ejendomme over 60 ha på blandt andet Fyn 
samt Vest- og Sydsjælland som gennemsnit er om-
sat til 15% under den seneste ejendomsvurdering 
fra 2008. Det formodes således være i det niveau, 
en eventuel årsregulering af ejendomsvurderingen i 
2009 havde været på. Ved en nedskrivning på 15% 
er følgende tekst indsat i ledelseserklæringen:

”Ejendomme værdiansættes til dagsværdi. For ti-
den omsættes der kun få ejendomme, hvorfor 
der er betydelig usikkerhed om ejendommenes 
dagsværdi på statustidspunktet. Som følge heraf 
er værdiansættelsen af ejendommene i årsregn-
skabet foretaget til den offentlige vurdering af 
ejendommene pr. 1. oktober 2008 reduceret med 
15%, hvilket svarer til udviklingen i indberettede 
ejendomshandler indtil medio 2009. Ejendomme, 
der er vurderet pr. 1. oktober 2009, optages til 
denne vurdering. 

Det er ejers vurdering, at ejendommene med ud-
gangspunkt i foranstående mindst repræsenterer 
den i balancen indregnede værdi og dermed giver 
et retvisende billede af deres værdi ved regnskabs-
årets udgang”.

Vi har endvidere som supplerende oplysning i vores 
erklæring indføjet følgende: 

”Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi 
opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetnin-
gens om usikkerhed om indregning og måling af de 
faste ejendomme. Ejer anfører, at ejendommene 
efter hans vurdering mindst repræsenterer den 
i balancen indregnede værdi. Vi har ikke fundet 
grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf”.

I nedenstående tabel er vist udviklingen i salg af 
landbrugsejendomme i hele landet, hvor størstede-
len er mindre ejendomme. Som det fremgår, er antal-
let af salg faldet betydeligt i 2009. Forsinkelser ved 
overgangen til den elektroniske tinglysning i 2009 
har endvidere betydning for antallet ultimo 2009. 
Købesummen indeholder både bygninger og grunde. 
Der er således ikke tale om en ren jordpris.
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EjEnDOMSSKAT
Ifølge loftet over stigningen i udskrivningsgrundlaget 
kan dette makismalt stige med 7 % årligt. Som følge 
af de store stigninger i ejendomsvurderingerne vil 
ejendomsskatten også de kommende år blive frem-
skrevet med reguleringsprocenten. Et flertal i Folke-

tingets Finansudvalg har tiltrådt aktstykke nr. 180 af 
19. juni 2009 fra Finansministeriet, hvormed det skøn 
for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår 
i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgifts-
pligtige grundværdi for 2009, fastsættes til 6,5 pct. 
Reguleringsprocenten for 2010 udgør herefter 7 %.

Siden 2003 er den afgiftspligtige grundværdi blevet reguleret med følgende procenter:

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reguleringsprocent 7,0 5,1 6,5 5,5 4,7 4,9 4,7 7,0

Ejendomsskatten vil således stige med ca. 22 kr. pr. ha 
i 2009 og yderligere 34 kr. pr. ha i 2010 på baggrund 

af reguleringsprocenten. Herudover forhøjer 17 kom-
muner grundskyldspromillen for 2010.

I nedenstående tabel er effekten af skattestoppet vist i forhold til udviklingen i den offentlige grundværdi på Fyn:

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Med skattestop

Reguleringsprocent 7,0 5,1 6,5 5,5 4,7 4,9 4,7 7,0

Akkumuleret indeks 100 107 113 120 126 132 139 145 156

Uden skattestop

Vurderingsstigning 15 % 20 % 50 % 40 % ?

Akkumuleret indeks 100 115 115 138 138 207 207 290 290 290

Som det fremgår, medfører loftet over stigningerne 
i grundværdien (reguleringsprocenten), at bereg-
ningsgrundlaget for ejendomsskat i 2009 udgør in-
deks 145. Stigningerne i de offentlige grundværdier 
på henholdsvis 15, 20, 50 og 40 % medfører, at be-
regningsgrundlaget for ejendomsskatten i 2009 ville 
udgøre indeks 290 uden skatteloftet. Ved en ophæ-
velse af skattestoppet ville ejendomsskatten således 
blive fordoblet. I Jylland og på Bornholm, hvor stignin-
gerne i grundværdierne i 2008 udgjorde 60 %, ville 
ejendomsskatten blive mere end fordoblet.

Grundskyldpromillen vil som følge hjælpepakken til 
landbruget blive nedsat fra 2011 og omtrent hal-
vere ejendomsskatten. Stigningen som følge af re-
guleringsprocenten vil dog fortsætte.

AGRI BEnCHMARK
Som rådgiver for et så eksportorienteret erhverv 
som dansk landbrug er det vigtigt for Patriotisk Sel-
skab at have adgang til gode informationer om land-
brugsproduktion i andre lande.

Patriotisk Selskabs deltagelse i det internationale 
Agri Benchmark netværk sikrer, at Patriotisk Selskab, 
som den eneste rådgivningsvirksomhed i Danmark 
har adgang til data, der gør det muligt at sammenlig-
ne produktionsresultater fra en typisk dansk plante-
producent med typiske planteproducenter i en lang 
række andre lande.

Agri Benchmark netværket består af personer fra 
universiteter, offentlige institutioner, og rådgiv-
ningsvirksomheder samt ledere fra landbrugsinve-
steringsprojekter. Den brede sammensætning af 
deltagere med vidt forskellig faglig baggrund og for-
skellig indgangsvinkel til planteproduktion betyder, 
at netværket som helhed har en meget bred viden 
om planteproduktion.

Agri Benchmark netværket sikrer, at Patriotisk Sel-
skab kontinuerligt får gode kontakter i en lang række 
lande. Kontakter som Selskabet kan trække på i situ-
ationer, hvor der ønskes mere information om plan-
teproduktion uden for Danmark. Det kan f.eks. være 



53ÅRSBERETNING  2009/2010

i situationer, hvor Patriotisk Selskab ønsker at lave 
en sammenligning af økonomien i planteproduktion 
eller en undersøgelse af rammevilkårene for plante-
produktion.
 
Frem for alt er netværket et diskussionsforum, hvor 
det er muligt at diskutere planteproduktion i et glo-
balt perspektiv og på den måde blive inspireret af og 
få viden om, hvordan planteproduktion praktiseres 
verden over. Resultater fra Benchmarkingdelen og 
analyser af aktuelle problemstillinger er med til at 
give forståelse for, hvordan planteproduktion i de 
enkelte lande har indflydelse på hinanden.

Agri Benchmark netværket er stadig ungt, og der 
sker fortsat optagelse af nye og i landbrugssammen-
hænge meget betydningsfulde lande. I år er netvær-
ket blandt andet udvidet med partnere i Rusland og 
Kasakhstan. Efterhånden som flere og flere lande 
bliver repræsenteret, og indsamlingen af data bliver 
mere og mere formaliseret, etableres der med tiden 
en stor og robust database med produktionsresul-
tater fra de deltagende lande. En af de store udfor-
dringer i denne sammenhæng er at få formaliseret 
indberetningen af data, da der er betydelig forskel 
på, hvordan økonomien i planteproduktion opgøres 
på nationalt niveau.

Highlights fra Agri Benchmark 
konferencen i 2010, Perth Austalien

På fire dage blev en lang række aktuelle emner inden-
for økonomien i planteavl på tværs af landegrænser 

gennemgået. Dag 1 blev foreløbige resultater fra Agri 
Benchmark netværket drøftet. Der var især fokus på 
rapsproduktionen i udvalgte lande, som Polen, Ukra-
ine, England og Bulgarien. I Øst- og Centraleuropa er 
vinterraps overskudsgivende, specielt er omkostnin-
ger til kemikalier ikke så høje, som i andre afgrøder. I 
forhold til vinterhvede giver denne et bedre resultat. 
Omkostninger til kemikalier er i Vesteuropa op til 3 
gange så høje som i Øst og Mellemeuropa. Generelt 
er rapsproduktionen i Vesteuropa ikke så profitgi-
vende som i andre dele af Europa. Specielt i Bulgarien 
og Ukraine er andelen af raps og solsikke høj. Op til 
henholdsvis 32 og 27 % af det samlede sædskifte på 
ejendomme, som er med i Agri Benchmarks database. 
Generelt er andelen af raps af de samlede afgrøder i 
andre lande på mellem 10-15 %. Den maksimale andel 
af vinterraps i sædskifte, hvor der ikke er sukkerroer 
eller spinat, kunne være 20-25 % og burde måske 
også være det, med de priser, der ses på vinterraps 
sammenlignet med andre frø- og kornafgrøder. Der 
blev endvidere vist resultater for sojaproduktionen i 
forskellige lande i Nord- og Sydamerika, her var det 
især imponerende at se, at produktionen i Uruguay var 
klart den mest overskudsgivende med høje salgspri-
ser og lave omkostninger.
 
nye lande
Blandt de nye lande i netværket var det i 2010 især 
Kasakhstan, som var interessant ud fra et landbrugs-
mæssigt synspunkt. Kasakhstan er det 9. største 
land i verden på 2,7 mio. km2, klimaet varierer fra 
meget koldt om vinteren til meget varmt om som-

Export Terminalen i Kwinana
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meren, men det skulle være muligt at dyrke vinter-
hvede i nogle områder. Kasakhstan har i alt 22,5 mio. 
ha dyrkbar jord, heraf ca. 6 mio. ha, som ikke dyrkes i 
dag. Til sammenligning er der i Danmark 2,88 mio. ha 
dyrkbar landbrugsjord. 

Vestaustraliens planteavl 
Konferencen gav et godt indblik i planteavlen 
i Vestaustralien, hvor der er ca. 12 mio. ha med 
planteavl primært lokaliseret på områder forholds-
vis tæt på vandet, da det er her, der falder mest 
regn. De primære afgrøder er hvede, byg, raps, lu-
piner og havre. Gennemsnitsudbytterne er på ca. 2 
tons pr. ha i hvede, 2 tons pr. ha i byg og 1 tons pr. 
ha i vinterraps, til gengæld bruges der meget min-
dre kvælstof end i Danmark. Den gennemsnitlige 
størrelse på ejendommene er ca. 3.700 ha, hvor de 
største ligger i de mest tørre områder. Vestaustra-
lien har de seneste år være plaget af en del tørke, 
hvilket har påvirket udbytterne i negativ retning. 
Australien har store problemer med rajgræs, som 
er resistent overfor flere af de mest kendte kemi-
kalier. Derfor er der udviklet specielle metoder til 
at hindre spredningen af frø fra rajgræs. Austra-
lien er verdens 4. største eksportør af hvede. 78 % 
af produktionen går til eksport. Sammenligner man 
hvedeproduktionens økonomiske omkostninger 
i Australien med andre lande i 2009, har Austra-
lien de højeste direkte omkostninger pr. tons 
produceret hvede. Det skyldes, at produktionen 
i 2009 var ekstrem dårlig på grund af høje input 
priser og tørke, hvilket resulterede i udbytter un-

der middel. At det er store mængder, der skibes 
ud fra Vestaustralien, fik konferencedeltagerne et 
indtryk af, da de besøgte CBH’s Grain Export Termi-
nal, Kwinana. Her udskibes 4.500 tons hvede i timen 
direkte til skibene, hvor de største kan laste op mod 
100.000 tons hvede. 

Fremtidig rolle for netværket
Der var en del diskussion af fremtidens rolle i net-
værket. Fra dansk side foreslog man, at der udarbej-
des en sammenligning af rammebetingelserne i net-
værkets forskellige lande. Efter længere tids debat 
blev man enige om at udarbejde en overordnet be-
skrivelse af rammebetingelserne i hvert land. Der var 
stor diskussion om, hvordan dette skal gøres. 

På konferencen i 2009 foreslog man fra dansk side, 
at netværket skulle udvikle et interaktivt program, 
som landmænd og rådgivere kan anvende til at se 
priser og udbytter i hele verden. Dette værktøj er 
nu under udvikling, og der blev vist en prototype på 
konferencen. Ligeledes foreslog vi fra dansk side, at 
de data, som netværket råder over, samles og an-
vendes til sammenligning af flere års data og tids-
serieanalyser. Når dataene er samlet i en database, 
vil det være muligt at lægge nogle prisforventninger 
ind i systemet og på den måde anvende databasen 
til at prediktere økonomien i forskellige afgrøder i 
forskellige lande forud i tiden. En simpelt version af 
dette program er fremstillet og kan anvendes af del-
tagerne i netværket.
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Indtryk fra gårdbesøg i Vest Australien
På den anden side af kloden i Vestaustralien høstes 
afgrøder, som mange danske landmænd sikkert ville 
overveje at høste med ploven! Gennemsnitsudbytter i 
visse områder på ca. 2,5 tons pr. ha i hvede har været 
nok til, at de dygtigste landmænd har kunnet konkurre-
re på det globale kornmarked og udvikle deres bedrift. 

De faglige udfordringer er nogle helt andre, når der kun 
falder ca. 300 mm regn om året, sommeren er steghed 
og jorden er gold! No-till (minimal jordbehandling) er et 
must og såsæsonen er årets flaskehals, hvor landmæn-
dene kun har et meget smalt tidsvindue til at få sået de-
res afgrøder optimalt i forhold til den sparsomme regn. 
Høsten derimod er mere tilbagelænet. Det er rart at 
være færdige inden juleaften, men nås det ikke, kommer 
der som regel også gode høstdage efterfølgende. Med 
no-till, som så godt som det eneste mulige dyrknings-
system og begrænsede muligheder for sædskifte, er der 
stor risiko for udvikling af resistens hos ukrudt, og kon-
trol af allerede resistent ukrudt som rajgræs giver store 
problemer. Rajgræsset har udviklet herbicidresistens 
mod flere af de mest benyttede herbicidgrupper og det 
giver store problemer for landmændene, som må bruge 
alternativer til kemisk bekæmpelse for at begrænse pro-
blemet til et acceptabelt niveau.

Den marginale indtjening pr. ha og udviklingen i maskin-
størrelser har her, som i andre dele af verden påvirket 
udviklingen af ejendommenes størrelse, så en ledende 
gård i Vestaustralien i dag vil være på omkring 10.000 
ha. Med et output på ca. 2,5 tons hvede pr. ha er fokus 

på optimering af input naturligvis et vigtigt område i 
forhold til at gøre driften rentabel, men når først set-
up’et omkring bedriften er på plads, er det svært at 
optimere væsentlig på dette område fra år til år. Et 
område, som mange landmænd definerer som væ-
rende af stor betydning, er salg af deres produkter. 
Der er i Australien som andre steder kommet mere 
opmærksomhed på køb og salg på grund af den større 
volatilitet, der har været på råvaremarkedet de se-
næste år. Landmændene har derfor en strategi for, 
hvordan de sælger deres produkter. En væsentlig pa-
rameter i forbindelse med salg er kvalitet, hvilket de 
Australske landmænd er meget opmærksomme på. 
Med et marked med forskellige kvalitetsniveauer er 
der det vigtigt at være opmærksom på sin kvalitet 
helt ned på markniveau. Landmændene bruger en hel 
del energi på at sikre, at små gode partier ikke blev 
blandet med store dårlige partier, ligesom det også er 
almindeligt at blande partierne, så man ender op med 
et større parti, som overholder kvalitetskravene.

I et landbrugsområde, som ikke bare er hårdt eks-
poneret for verdensmarkedet, men i særdeleshed 
også for naturens luner, er risikoafdækning og 
styring af likviditet altafgørende for opretholdelse 
og udvikling af bedriften på længere sigt. For flere 
af de store ejendomme var animalsk produktion 
især i form at fåreproduktion et vigtigt værktøj 
til at gøre bedriften mere harmonisk i forhold til 
sædskifte og udnyttelse af arbejdskraft, men i høj 
grad også til at sprede risiko og give mulighed for 
at kunne skaffe likviditet i krisetider.

Såmaskine til direkte såning og placering af gødning. Maskinen har en arbejdsbredde på 15 meter og en kapacitet på ca. 12 
ha i timen. Traktoren har autostyring.
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ARRAnGEMEnTER
ØKOnOMISK KLIMATOPMØDE 2009
Under overskriften Likviditet og Finanskrise afholdt 
Patriotisk Selskab den 9. december 2009 sin årlige 
økonomikonference, der i år var omdøbt til Økono-
misk Klimatopmøde, hvor ca. 250 personer deltog.

Topmødets dagsorden var:
• Det jordbrugsøkonomiske klima.
• Den økonomiske vejrudsigt.
• Hvad koster det?
• Prognose for de enkelte driftsgrene.
• Den finansielle sektors vurdering af landbruget.
• Strategi – hvad skal vi gøre, hvordan sikres min 

virksomhed i fremtiden?
• Oplevelsesøkonomi – kan det give merværdi?
• Highlights fra Cash Crop konferencen og Euro-

pean Dairy Farmers.
• Landbrugets fremtid.

Udover en række af Selskabets egne konsulenter var 
der indlæg af seniorstrateg Henrik Drusebjerg, Nor-
dea, direktør Palle Jakobsen, AgroCom , adm. direktør 
Bent Andersen, DLR og direktør Henrik Zobbe, Føde-
vareøkonomisk Institut.

ØKOnOMIKOnFEREnCE 2010 AFHOLDES 
PÅ ODEnSE COnGRESS CEnTER, 

DEn 8. DECEMBER 2010. DAGSORDEn OG 
InDBYDELSE uDSEnDES CA. 8 DAGE FØR 

KOnFEREnCEn.

MILjØ-, SKATTE- OG LOVKOnFEREnCE 2010
Den 20. januar 2010 deltog ca.120 personer i Sel-
skabets Miljø-, Skatte- og Lovkonference på Odense 
Congress Center.

Konferencens dagsorden:
• Skærpelse af husdyrloven og andre ”hotte” mil-

jøemner
• Landbruget i medgang og modgang - set med en 

jurists øjne
• Landbrugsloven – ændringer på vej
• Forsikringer – et nødvendigt onde eller?
• Aktuel skat
• Erklæringer – hvad betyder det?
• Innovativ forretningsudvikling

Udover en række af Selskabets egne konsulenter var 
der indlæg fra specialkonsulent, cand. jur. Morten Ha-
ahr Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscen-
tret, landbrugschef Nikolaj Schmidt og chefkonsu-
lent Flemming Post, Willis I/S, partner Jens Ørnbo, 
3rd dimension og godsejer Joachim Castenschiold, 
Borreby Gods.

MILjØ-, SKATTE- OG LOVKOnFEREnCE 2011 
AFHOLDES PÅ ODEnSE COnGRESS CEnTER, 

DEn 19. jAnuAR 2011. DAGSORDEn OG 
InDBYDELSE uDSEnDES CA. 8 DAGE FØR 

KOnFEREnCEn.

Økonomimedarbejder Allan Dørr og juridisk konsulent Kaspar Klok Faaborg
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uDVIKLInGSFunKTIOnEn

De store udviklingsprojekter i økonomiafdelingen 
har været implementering af Nyt Regnskab, alterna-
tiv afslutningsmodel samt en tilpasning af Virksom-
hedsanalysen.

Den udviklede model til håndtering af større ud-
viklingsprojekter har været anvendt til styring og 
opfølgning på projekterne. Desværre medførte de 
store forsinkelser og mangler på Nyt Regnskab 
fra DLBR’ side, at implementeringen ikke blev op-
timal. Der er derfor besluttet en ny evaluerings-
proces, når kalenderårsregnskaberne er afslut-
tede. 

De gode erfaringer fra Virksomhedsanalysen, hvor 
der løbende holdes Kaizenmøder, og større forbed-
ringsforslag årligt samles op og behandles ud fra 
overordnede mål som effektiv arbejdsgang og stabi-
litet, vil vi overføre til Nyt Regnskab.

Projektforslag om biogasanlæg står på standby og 
afventer forbedringer i rammebetingelserne. Endvi-
dere er der igangværende projekter om håndtering 
af CRM oplysninger (Costumer Related Manage-
ment) og håndtering af fastpris sager i Kontorløs-
ningen.

Herudover har der været en række aktiviteter i 
relation til udmøntningen af Hovedplanen for Pa-
triotisk Selskab. Aktiviteterne inden for kvægstra-
tegien blev iværksat på et møde for mælkeprodu-
center på Gram Slot den 6. november 2009. Mødet 
blev afholdt i samarbejde med EDF. Der er efter-
følgende nedsat en netværksgruppe for mælke-
producenterne med fokus på produktionsomkost-
ningerne.

Netværksgruppen for mælkeproducenter er således 
en pendant til de øvrige netværksgrupper, som Patri-
otisk Selskab faciliterer inden for bl.a. Natura 2000, 
Landdistriktsudvikling og administration.

RESuLTATER DAnSK MÆLKE- 
PRODuKTIOn OG EDF SAMARBEjDE

2009 blev et svært år for mælkeproduktionen i 
Danmark. De foreløbige resultater fra Videncentret 
for Landbrug viser et underskud efter finansiering 
på -1.006 t.kr., dette er uden betaling for egen ar-
bejdsindsats og privat forbrug. Tankevækkende 
er det dog, at de bedste 25 % stadig kan præstere 
et positivt driftsresultat på 126 t.kr.  Gennemsnit-
tet af antal køer var for de bedste 100, og for alle i 
undersøgelsen var gennemsnittet på 142. Den gen-
nemsnitlige mælkeydelse var for alle 8.881 EKM, og 
for de bedste var ydelsen faktisk mindre på 8.818 kg 
EKM. Resultaterne ses i tabellen på side 67. 

I 2009 indtrådte Patriotisk Selskab i et samarbejde med 
European Dairy Farmers (EDF), som i samarbejde med 
et tysk universitet laver benchmarking af europæiske 
mælkeproducenters produktionsomkostninger i det 
meste af Europa. Efter et kort opstartsmøde i novem-
ber 2009 på Gram Slot, etablerede Patriotisk Selskab i 
samarbejde med Dan-Ace ved Christien Baas en gruppe 
af interesserede i benchmarking på europæisk plan.

Den 3. december 2009 havde gruppen sit første møde i 
EDF-regi ved en af de kvægbrugere, som også deltog sid-
ste år.  10 kvægbrugere deltog i mødet og 9 andre havde 
udvist interesse for mødet, men havde ikke mulighed for 
at deltage. Dagen startede med et besøg i besøgsvær-
tens besætning. Derefter fortsætter dagen på en kro i 
nærheden, hvor de produktionsøkonomiske resultater for 
den pågældende kvægbesætning blev gennemgået.

Ved mødet blev det diskuteret, om der var interesse 
for at fortsætte en EDF-gruppe i Danmark. Dette 
var der god tilslutning til, og man aftalte at afholde 
næste møde i marts 2010. Også dette møde havde 
stor tilslutning, og i alt 13 kvægbrugere er nu er til-
meldt. Af disse er der i skrivende stund indsendt 7 
COP-analyser, som er videresendt til universitet i 
Braunschweig, hvor de er blevet analyseret. 
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På mødet i april blev der lagt en strategi for grup-
pens videre forløb. Ideen er, at der udover EDF-
kontingentet afregnes et beløb for at være med 
i gruppen. For kontingentet får gruppens medlem-
mer to årlige møder og en kontrol af data, inden 
disse sendes til Tyskland.  Der foretages ligeledes 
en individuel gennemgang af resultaterne enten 

Driftsresultater foreløbige 23. april 2010

Malkekvægbedrifter 2009 2009 2008

Produktionsgrundlag 25 % bedste

Antal regnskaber 140 557 557

landbrugsareal, ha 106 137 131

Antal årskøer 100 142 135

Kg EMK pr. ko 8.818 8.881 8.725

Aktiver i alt i 1.000 kr. 24.372 31.575 32.077

Egenkapital i 1.000 kr. 10.860 7.876 11.990

Bruttoudbytte 2.464 3.399 4.131

Stykomkostninger -1.211 -1.970 -1.523

Dækningsbidrag 1.253 1.430 2.608

Kontante kapacitetsomkostninger -787 -1.258 -1.180

Afskrivninger m.v. -263 -556 -496

Resultat af primær drift 203 -385 932

Anden indtjening m.v. 33 20 -55

Afkoblet EU-støtte 360 465 461

Finasiering i alt -470 -1.106 -1.337

Resultat efter finasiering 126 -1.006 1

ved besøg på den enkelte bedrift eller ved tele-
fonmøder. 

Der er ikke sat loft over gruppens maksimale stør-
relse, hvorfor interesserede kan rette henvendelse 
til udviklingsafdelingen i Patriotisk Selskab. Næste 
møde er fastlagt til november måned 2010.
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EDF afholder også i 2010 den årlige kvægkongres i 
Italien, hvor der forventes omkring 300 mælkepro-
ducenter fra hele Europa. Kongressen er fyldt med 
ny viden fra europæiske kvægproduktion til brug i 
den daglige drift. Fra Patriotisk Selskab deltager 
driftsøkonom Ole Maagaard Pedersen og adm. direk-
tør Henrik Danielsen.

Peter Borreby

Udviklingsdirektør, chefkonsulent

pb@patriotisk.dk

Tlf. 6315 5450

uDVIKLInGSFunKTIOnEn 
PR. 30. junI 2010
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juRIDISK FunKTIOn

Juridisk funktion i Patriotisk Selskab fortsætter den 
positive udvikling med at håndtere mange forskel-
ligartede opgaver for medlemmerne i dagligdagen. 
Vi prioriterer kvalitet, alsidighed og udvikling, så vi 
også fremover har svaret på de juridiske spørgsmål, 
medlemmerne stiller os.

Hvert år bringer en stadig stigende mængde nye 
love og regler samt ændringer af gamle. Disse for-
andringer gør det mere og mere kompliceret at drive 
landbrug og øger de administrative byrder for den 
enkelte landmand samt behovet for adgang til juri-
disk specialviden om landbrugets retsforhold. 

Efter sommerferien træder den opnormering af juri-
disk funktion i kraft, som Patriotisk Selskab har be-
sluttet, at vi fremover vil være 2 juridiske konsulen-
ter i huset. Opnormeringen er dels nødvendig for at 
kunne håndtere en stigende mængde sager, dels ud-
tryk for en fremtidssikring for at skabe den udvikling 
og alsidighed, der er nødvendig for at løse de stadigt 
mere komplicerede og forskelligartede opgaver, som 
medlemmerne stiller os.

Juridisk funktion ønsker at være medlemmernes ju-
ridiske sparringspartner. Derfor vil høj kvalitet i vo-
res rådgivning også fremover være en rettesnor for 
os. Derudover er en af juridisk funktions styrker den 
tværfaglighed, som findes i Patriotisk Selskab, og de 
muligheder et samarbejde med husets øvrige fag-
grupper giver.

Alle disse forhold betyder, at juridisk funktion også 
fremover kan tilbyde medlemmerne markedets bed-
ste juridiske rådgivning. 

KRISETIDER
Finanskrisen fortsætter med at trække dybe og ned-
slående spor i samfundet som helhed og landbruget 
i særdeleshed. En yderligere stramning af miljøreg-
lerne for landbrugene vil snart træde i kraft, og land-

bruget synes fortsat at være plaget af fejl og mang-
ler i sagsbehandlingen, når offentlige myndigheder 
behandler sager angående landbrug. Lave priser på 
afgrøder og animalsk produktion føjer spot til skade, 
og igen begynder konkurser og tvangsauktioner at 
ramme landbruget i større omfang.

Prognosen for den nære fremtid virker derfor både 
usikker og dyster. Perioden 2009/2010 vil uden tvivl 
blive husket for, at landbruget har været ramt af en 
nærmest endeløs række af ulykker, der endnu ikke er 
fundet en løsning på. Uanset hvad vil det nok være 
landbruget selv, der må kæmpe sig igennem krisen. 

Mirakelmidler eller kurer til at springe over krisen fin-
des ikke, men der kan findes hjælp, støtte og løsnin-
ger på konkrete problemer. Netop i tider som disse er 
det vigtigere end nogensinde før at søge råd, bistand 
og vejledning til de udfordringer, der er for at finde 
en farbar vej gennem krisen.

Uanset om udfordringerne er med offentlige myn-
digheder, ansatte, kontrakter man har indgået, eller 
af anden karakter, er det en god idé at få kvalifice-
ret juridisk rådgivning til at håndtere udfordringen. 
Jo tidligere i processen man træffer den rigtige be-
slutning og finder vejen frem for sit landbrug, jo 
større besparelser kan der opnås.  Selvom tiderne er 
trange, er den kvalificerede rådgivning derfor ofte 
det dårligste sted, man kan spare. Selvom der ikke er 
mirakelkure, kan der godt være juridiske eller andre 
løsninger på de konkrete udfordringer, den enkelte 
landmand står med.

Landmænd vil som andre virksomhedsledere sikkert 
orientere sig mod, hvordan de helt store virksom-
heder håndterer krisen. Her synes den mest mar-
kante fællesnævner at være, at man skærer helt ind 
til benet. Afskedigelser og tilpasning af de aftaler, 
der indgås, eller er indgået virker kynisk i en mere 
menneskelig kontekst og er næppe hele sandheden 
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om de strategier og initiativer, disse virksomheder 
iværksætter. Heller ikke dette har karakter af mira-
kelkur, men mere af en behandling, som kan være 
nødvendig for en etableret virksomhed, hvis man i 
en krisetid vil overleve eller forhandle sig til bedre 
vilkår hos sine samarbejdspartnere. 

Med dette sagt er der heldigvis også lyspunkter og 
gode historier, der giver tro på, at landbruget kan 
overvinde den nuværende krise. Blandt andet er den 
mest problematiske del af den påtænkte miljølovgiv-
ning udskudt, landbrugsloven er liberaliseret m.v. 

Juridisk funktion tror, at landbruget må indstille sig 
på, at der fremover vil komme flere stramninger i mil-
jølovgivningen, men her og nu giver en udskydelse 
af planlagte stramninger et pusterum, der også har 
værdi. Juridisk funktion tror på, at den nyligt ved-
tagne liberalisering af landbrugsloven åbner for en 
række spændende muligheder, som mange land-
brugsvirksomheder fremadrettet kan drage fordel 
af. Selvom den enkelte bedrift kan blive ramt meget 
hårdt og nogle ikke vil overleve, tror juridisk funktion 
på, at landbruget som erhverv vil komme igennem 
den nuværende krise.

FORPAGTnInG
Forpagtning har i nogle år været et af juridisk funk-
tions fokusområder og vil også være det i fremtiden. 
Fokus med det for øje at juridisk funktion vil være de 
bedste til forpagtning. 

Juridisk funktion vil opfylde denne ambition ved at 
forbedre vores produkter, udfordre og udvikler os 
selv og udbygge det gode og tætte samarbejde, vi 
har med husets øvrige fagafdelinger. 

Målet er at, vi opbygger viden og kompetence i for-
bindelse med forpagtning og sammen med medlem-
merne finder de bedste løsninger på de enkelte for-
pagtninger. 

Juridisk funktion har også i det forgangne år udarbej-
det adskillige forpagtningskontrakter, både mellem 
parter, der kender hinanden på forhånd, og mellem 
parter der ikke har kendt hinanden på forhånd. Vi 

har som i tidligere år tilbudt kunderne alt fra enkle 
løsninger til de mere komplekse udbudsrunder med 
udarbejdelse af forpagtningsmateriale og offentlig 
annoncering.

Krisen i landbruget har presset prisen på forpagtede 
arealer ned, men prissætningen forekommer efter-
hånden mere ensartet, hvilket tyder på, at markedet 
er ved at stabilisere sig. En stabilisering af marke-
det i en krisetid, hvor 2013-problematikken også 
nærmer sig, opfattes som positiv. Derudover er der 
fortsat stor interesse for at forpagte og bortforpagte 
jord, hvilket også opfattes som værende positivt.

Den seneste tid har juridisk funktion set flere pro-
blemer i form af misligholdelse og tvister om forstå-
elsen af forpagtningsaftaler. Årsagerne hertil kan 
være mange og er ofte konkret begrundede. Proble-
mer mellem samarbejdspartere, der er så afhængige 
af hinanden, som forpagter og bortforpagter er, kan 
nemt skade det fortsatte samarbejde. Juridisk funk-
tion er derfor fortaler for, at landmænd, der havner 
i denne situation, starter med at søge en mindelig 
løsning. Juridisk funktion oplever dog også, at fron-
terne i enkelte sager er trukket så hårdt op, at en 
tvist er uundgåelig og nødvendig. Uanset hvad der er 
årsagen til eller karakteren af tvisten, bør det at søge 
råd, vejledning og eventuelt bistand ses som en del 
af problemløsningen.

KLIMA OG MILjØ
Klima og miljø vil, som i de senere år, ganske givet 
fortsætte med at være et politisk fokusområde. Man 
skal derfor forvente, at fremtiden bringer mere og 
strammere lovgivning, øget bureaukrati, flere og 
større afgifter og mindre kompensation for tabt pro-
duktion. 

Det er problematisk for et hvilket som helst erhverv 
i selv de bedste tider, men særligt alvorligt i kriseti-
der som disse. Derudover forekommer landbruget at 
være særligt hård ramt af denne udvikling. Dels fordi 
landbruget udøver sin produktion i naturen, dels for-
di landbruget er i hård konkurrence fra lande, der har 
en mere fleksibel lovgivning, dels fordi mange land-
brugsvirksomheder på grund af høje omkostninger 
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og lave afsætningspriser er voldsomt pressede på 
indtjeningen. 

Miljø- og klimabaseret lovgivning vil derfor også 
fremadrettet være et fokuspunkt for juridisk funk-
tion således at vi kan bistå medlemmerne med kva-
lificeret og målrettet hjælp og rådgivning. Håbet er, 
at juridisk funktion fortsat kan finde den nemmeste, 
hurtigste og billigste vej gennem reglerne og afbøde 
de værste konsekvenser af de uhensigtsmæssige 
rammevilkår, der på dette område er for landbruget.

AnDRE FOKuSOMRÅDER
Ud over forpagtninger, klima og miljø har juridisk 
funktion også andre fokusområder. Der fokuseres på 
blandt andet handel med fast ejendom, udlejnings-
ejendomme og lejeret, familieret, generationsskifte 
og skat m.v. Fokuspunkter er udtryk for, at vi tror på, 
at medlemmerne fremover har særligt brug for råd-
givning indenfor netop disse områder.

Juridisk funktion tror på, at et af de første tegn på, at 
landbruget er ved at være igennem krisen, vil være, 
at lysten til at handle jord og ejendomme igen vil sti-
ge. Når det sker, vil juridisk funktion være forberedt 
og klar til at bistå medlemmerne med til at sælge el-
ler købe.

Derudover arbejdes der også med nye initiativer og 
det er håbet, at vi i den kommende regnskabsperiode 
kan etablere og betjene netværksgrupper for ejere 
af udlejningsejendomme og lodsejere, der har pro-
blemer med offentlige vandløb. 

Det er blevet os bekendt, at flere og flere landmænd, 
der ejer udlejningsejendomme, oplever problemer 
med deres lejere, og at flere kommuner landet over 
forsømmer at oprense de offentlige vandløb med 
produktionstab for medlemmerne til følge. 

Denne udvikling er uheldig, og det er vores vision at 
kunne lette den enkelte landmands byrder og skabe 
en positiv udvikling for medlemmerne. Idéen er, at de 
medlemmer, som har et interessefællesskab samler 
sig i netværksgrupper, hvor de er bedre rustet til at 
løse aktuelle eller fremtidige problemer, fordi de står 
sammen og har et mere konkret fokuspunkt.  Det er 
juridisk funktions agt at tilbyde hjælp til at drive net-
værksgrupperne og give faglig sparring, naturligvis 
med adgang til husets tværfaglighed. 

Juridisk funktion er åbne for at danne og betjene 
andre netværksgrupper alt efter behov hos medlem-
merne. Filosofien bag dette nye initiativ er, at vi ikke 
bare vil være bedst, men at juridisk funktion vil det 
bedste for medlemmerne.

juRIDISK FunKTIOn PR. 30. junI 2010

Christina Hage

Juridisk konsulent

cha@patriotisk.dk

Tlf. 6315 5467 (Barsel)

Kaspar Klok Faaborg

Juridisk konsulent

kkf@patriotisk.dk

6315 5463
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HR-FunKTIOnEn

Direktion 

Miljøafdeling Planteavlsafde-
ling Økonomiafde- Svineafdeling 

Udvikling 

Administration 
Jura & Udland 
Sekretariat 
Bogholderi 
IT 
HR 

HR-funktionen beskæftiger sig med rekruttering, 
trivselsundersøgelse, sparring til ledere i HR-spørgs-
mål, personaleudvikling herunder medarbejderudvik-
lingssamtaler (MUS), personaleadministration, fra-
trædelseshåndtering samt sparring med direktionen 
om personalemæssige forhold. 

ORGAnISATIOnEn
Vi ønsker at tiltrække og engagere de mest kompe-
tente og bedst præsterende medarbejdere, således 
at vi kan yde højt kvalificeret rådgivning til vores 
kunder. For at realisere dette, er det blandt andet 
en forudsætning, at vi har gode ledere, kontinuerlig 
kompetenceudvikling, karrieremuligheder samt gode 
ansættelsesvilkår.

Der blev i marts 2010 gennemført et lederseminar. 
Formålet med dagen var at gennemgå den aktuelle 
trivselsundersøgelse og få et samlet overblik over 
status med leanprocessen i de respektive afdelinger. 
Herudover at finde ud, hvad der skulle til for at kom-
me videre i forhold til at arbejde lean i alle afdelinger 
og optimere driften.

Patriotisk Selskabs organisation pr. 30. juni 2010

I trivselsundersøgelsen 2010 er den samlede vurde-
ring af nærmeste leder steget til 7,4 mod 7,0 i 2009 
undersøgelsen. Det vidner om, at der kontinuerligt er 
fokus på ledelse, og at ledelseskompetencerne til-
svarende generelt opleves som forbedret. 

Spørgsmålene om lean vurderes relativt højt i øko-
nomiafdelingen, den afdeling der har arbejdet 
mest med lean. I resten af selskabet vurderes lean-
spørgsmålene lavt. Dog påpeges det at kvalitets- og 
deadline spørgsmålene scorer højt i hele selskabet, 
hvilket siger noget om, at man arbejder ud fra de ”rig-
tige” ting, men måske bare ikke har kaldt det ”lean”.

For at sikre fremdrift i arbejdet med lean i samtlige 
afdelinger, skal alle afdelinger identificere, hvilke 
parametre der skal måles på fremover, for at sikre 
bedst mulig opfølgning på produktionen.

KOMPETEnCE OG KARRIERE
I januar og februar blev der gennemført medarbej-
derudviklingssamtaler (MUS) for alle medarbejdere. 
Samtalen blev afholdt af nærmeste leder samt even-
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tuel stedfortrædende leder. MUS-samtale skemaet 
var forinden blevet ajourført efter en proces, hvor 
alle medarbejdere og ledere havde mulighed for at 
komme med forbedringsforslag. Det er nu meningen, 
at dette skema skal køre et år eller to frem for at 
sikre kontinuitet og sammenlignelighed.

Formålet med MUS er at sætte fokus på medarbej-
dernes udvikling samt bidrage til, at Patriotisk Sel-
skab kan indfri sine forretningsmæssige mål. Samta-
len skal sætte medarbejderen, indholdet i jobbet og 
medarbejderens oplevelse af dagligdagen i Patriotisk 
Selskab i perspektiv. Den skal også være et redskab 
til at medarbejderen får mulighed for en målrettet 
kompetenceudvikling, som understøtter de overord-

nede mål i Patriotisk Selskab. Samtalen er således 
en mulighed for at få afstemt forventningerne mel-
lem leder og medarbejder og give hinanden gensidig 
feedback.

BEMAnDInG
Antallet af medarbejdere i Patriotisk Selskab udgør i 
alt 86 pr. 30. juni 2010. 

I det forgangne år har den største udfordring beman-
dingsmæssigt været at tilpasse organisationen til 
den økonomiske situation. 

Siden 1. oktober 2010 har der været 3 tiltrædelser 
og 6 fratrædelser (inkl. én pensionering).

TILTRÅDTE MEDARBEJDERE

Navn Titel Afdeling/Team Tiltrådt

Seniorkonsulent Palle Offersen Økonomiafdelingen, team J 1. marts 2010

Konsulent Maria Bendtsen Økonomiafdelingen, team M 1. januar 2010

Konsulent Lisbet Just Økonomiafdelingen, team N 1. oktober 2009

FRATRÅDTE MEDARBEJDERE

Navn Titel Afdeling/Team Fratrådt

Thomas Ravn Miljøkonsulent Miljøafdelingen 31. maj 2010

Annette Riddersholm Svinekonsulent Svineafdelingen 31. december 2009

Michelle B. Christiansen Svinerådgiver Svineafdelingen 31. december 2009

Sabine Saouma Receptionist Receptionen 31. december 2009

Jens Kristian Maack Konsulent Økonomiafdelingen, team M 31. december 2009

Helene Maria Jensen Stud. medhjælp Jura 30. september 2009

NOTER 

 

Fordelingen af fra-/tiltrådte i perioden 207-2009 se af nedenstående diagram. 

ANCIENNITETSFORDELING 1. JULI 2010 
Nedenfor ses fordelingen af medarbejdernes anciennitet. 45 % af medarbejderne har været i
selskabet over fem år, og heraf har 31 % været ansat over 10 år. Dette giver et meget højt
erfarings- og vidensniveau, og rigtig gode muligheder for overførsel af viden og erfaring til nye
medarbejdere.
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Medarbejderomsætningen er faldet til 5,2 % i 
2009/10 i forhold til 2008/09 hvor den var på 12,5 %.

SYGEFRAVÆR
I hele 2009 var der et gennemsnitligt sygefravær på 
2,5 %. Procentsatsen er kortlagt ved at finde andelen 
af sygetimer i forhold til normtid. Niveauet på 2,5 % 
er meget lavt og vidner om trivsel på arbejdspladsen.

AnCIEnnITETSFORDELInG 30. junI 2010
Nedenfor ses fordelingen af medarbejdernes 
anciennitet. 45 % af medarbejderne har været i 
Selskabet over fem år, og heraf har 31 % været 
ansat over 10 år. Dette giver et meget højt erfa-
rings- og vidensniveau og rigtig gode muligheder 

for overførsel af viden og erfaring til nye medar-
bejdere.

TILFREDSHEDSunDERSØGELSEn 2010
Der blev i januar 2010 gennemført en tilfredsheds-
undersøgelse blandt Selskabets ansatte. I forhold 
til undersøgelsen i 2009 var der tilføjet en række 
nye spørgsmål samt mindre justeringer til udvalgte 
spørgsmål. Der blev i undersøgelsen spurgt ind til føl-
gende hovedområder:

• Vision, strategi og mål.
• Kultur og klima.
• Kvalitetssystem og lean.
• Information og kommunikation.
• Nærmeste leder.
• Direktion.
• Faglig kompetence og personlig udvikling.
• Ansættelsesforhold og arbejdsmiljø.

Det samlede resultat af undersøgelsen viser en stig-
ning fra 7,0 til 7,4 på en 10-skala. Resultatet beteg-
nes som flot  og vidner om en stor ledelsesmæssig 
indsats i de respektive afdelinger.

REKRuTTERInGSRÅDGIVnInG
I 2008 begyndte Patriotisk Selskab at tilbyde assi-
stance til løsning af rekrutteringsopgaver for kunder.

NOTER 
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UDDANNELSESFORDELING PR. 1 JULI 2010*

2009/2010  2008/2009

Cand.agro., cand.silv., cand.scient. og cand.polyt. 13 14

Cand.oecon., statsautoriseret revisor, cand.merc. og executive MBA 6 5

Advokat og cand.jur. 3 3

Agrarøkonom, landbrugstekniker, jordbrugsteknolog 18 20

HD, reg.revisor, markedsøkonom, merkonom og akademimerkonom 29 29

Regnskabsassistent, kontorassistent, sekretær og anden uddannelse 14 15

Datamatiker 1 1

Elev 1 1

Studerende 1 2

I alt 86 90

* Flere medarbejdere har mere end en uddannelse. Det kun den længstvarende/højeste, der er nævnt.
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Patriotisk Selskab assisterer ved udarbejdelse af stil-
lingsannoncen og sammensætter en individuel an-
nonceringsstrategi for hver stilling. Herefter besvares 
og vurderes de indkomne ansøgninger. Når dette er 
gjort, screenes de potentielle kandidater, og de der 
skal gennemgå en test udvælges. Alle der gennemgår 

en test via Patriotisk Selskab, får en grundig tilbage-
melding på resultatet, der naturligvis er fortrolig.

Selskabet har bevidst valgt udelukkende at tilbyde 
assistance til selection-opgaven, og således tilbydes 
der ikke hjælp til search-opgaver.

 
HR- FunKTIOn PR. 30. junI 2010

Linda Keldmann

HR konsulent

lik@patriotisk.dk

Tlf. 6315 5409

Økonomirådgiver Tommy K. Nielsen



76 ÅRSBERETNING  2009/2010

DEn FYnSKE LInDORM

Patriotisk Selskabs bomærke (logo) er ”Den fynske 
Lindorm”, der i følge sagnet beskytter Fyn mod fjen-
der fra nord.

Første gang ”Den fynske Lindorm” indgår som bo-
mærke i Patriotisk Selskabs materiale, er så vidt vi-
des i 1882. Bomærket har i lidt forskellige udgaver 
været anvendt lige siden.

Logo anno 1998

En af de ældre udgaver fandtes indtil 2006/2007 på 
bagsiden af Patriotisk Selskabs årsberetning. I hen-
holdsvis 1998 og 2007 blev den udgave af ”Den fyn-
ske Lindorm”, der til daglig anvendes på brevpapir og 
andet skriftligt materiale, justeret. 

Baggrunden for ændringerne var ønsket om et mo-
derniseret bomærke/logo, men med en fastholdelse 
af historien.

Logo anno 2007
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VEDTÆGTER

nAVn OG HjEMSTED
§ 1.
Selskabets navn er “Patriotisk Selskab”.  Dets hjem-
sted er Odense Kommune.

FORMÅL
§ 2.
Patriotisk Selskabs formål er at rådgive i jordbrugsfaglige 
spørgsmål og drive hermed beslægtet virksomhed samt 
fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser.

TILHØRSFORHOLD
§ 3.
Patriotisk Selskab er tilsluttet De Danske Landbofor-
eninger.

MEDLEMMER
§ 4.
Som medlem kan optages enhver, som anerkender 
Patriotisk Selskabs formål. Optagelse af nye med-
lemmer skal godkendes af bestyrelsen og forelæg-
ges til underretning på førstkommende ordinære 
generalforsamling. Foreninger, organisationer og fir-
maer med tilknytning til dansk landbrug kan optages 
som medlemmer med hver en stemme.

§ 5.
Udmeldelse sker skriftligt. Betales medlemskontin-
gentet ikke, betragtes vedkommende som udmeldt.

Eksklusion kan kun ske efter bestyrelsens eller 
mindst 20 medlemmers forslag, når mindst 2/3 af de 
fremmødte på to efter hinanden følgende general-
forsamlinger stemmer herfor.

§ 6.
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen. Ge-
neralforsamlingen orienteres om ændringer. 

§ 7.
Betalt medlemskontingent giver ret til at deltage i 

Patriotisk Selskabs møder og arrangementer samt 
modtage rådgivning fra Patriotisk Selskab efter de 
til enhver tid gældende regler.

§ 8.
Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlin-
gens beslutning efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 9.
Medlemmer af Patriotisk Selskab hæfter hverken 
helt eller delvist for Patriotisk Selskabs dispositioner.

BESTYRELSEn
§ 10.
Bestyrelsen består af formanden, næstformanden 
og 4 menige medlemmer.

5 medlemmer vælges af generalforsamlingen. 1 me-
nigt medlem vælges af og blandt medarbejderne i 
Patriotisk Selskab. De generalforsamlingsvalgte be-
styrelsesmedlemmer vælges for en treårig periode 
på en ordinær generalforsamling. Der afgår mindst et 
generalforsamlingsvalgt medlem hvert år. Genvalg 
kan finde sted. Det af medarbejderne valgte medlem 
vælges ligeledes for en treårig periode. Valgprocedu-
ren fastlægges af medarbejderne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter 
hvert nyvalg. Formand og næstformand kan kun væl-
ges blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Afgår et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmed-
lem inden en valgperiodes udløb, foretages nyvalg 
for resten af vedkommende medlems periode på den 
følgende generalforsamling.

Afgår et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem inden 
en valgperiodes udløb, foretages nyvalg for resten 
af vedkommende medlems periode snarest muligt.

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, 
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der varetager den daglige ledelse af Patriotisk Sel-
skab. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for 
den administrerende direktørs arbejdsopgaver.

§ 11.
Generalforsamlingen vælger en formand og fire 
medlemmer til hvert af følgende udvalg:

Driftsøkonomiudvalg.
Husdyrbrugsudvalg.
Planteavlsudvalg.

Formændene vælges blandt bestyrelsens 5 general-
forsamlingsvalgte medlemmer.

Bestyrelsen og/eller udvalgene kan efter behov og for 
en længere eller kortere tid nedsætte andre udvalg eller 
supplere bestående udvalg med relevante sagkyndige.

§ 12.
Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranled-
ning skriftligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrel-
sen kan træffe beslutning om, at andre kan deltage i 
bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 13.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og 
træffer under ansvar over for generalforsamlingen 
afgørelse i de foreliggende sager vedrørende Patrio-
tisk Selskabs virksomhed.

§ 14.
Bestyrelsen er bemyndiget til på Patriotisk Selskabs 
vegne at optage de lån og kreditter, som den finder 
behov for, og til herfor at give pant i Patriotisk Sel-
skabs ejendele. Patriotisk Selskab tegnes ved under-
skrift af bestyrelsens formand eller næstformand 
sammen med den administrerende direktør.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes 
Patriotisk Selskab dog af bestyrelsens formand samt 
yderligere mindst 2 generalforsamlingsvalgte medlem-
mer af bestyrelsen og den administrerende direktør.

§ 15.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltpersoner.

§ 16.
Bestyrelsen kan indmelde Patriotisk Selskab i for-
eninger og sammenslutninger, der skønnes at være 
relevante.

GEnERALFORSAMLInGEn
§ 17.
Generalforsamlingen er Patriotisk Selskabs øverste 
myndighed og kan, hvor andet ikke vedtægtsmæs-
sigt er fastslået, ved absolut stemmeflertal blandt 
de fremmødte medlemmer træffe gyldig beslutning i 
alle de af Patriotisk Selskabs anliggender, der er op-
ført på dagsordenen. Der kan dog ikke træffes be-
slutninger under dagsordenens punkt 1.1.5 og 1.1.7, 
jævnfør § 20.

Der kan stemmes ved personlig stedfortræder. Skrift-
lig fuldmagt skal foreligge og anmeldes ved mødets 
begyndelse. Ingen person kan møde med fuldmagt 
fra mere end et medlem.

Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, 
men såfremt mødets dirigent, bestyrelsen eller 
mindst 10 medlemmer kræver det, skal afstemnin-
gen foregå skriftligt. Ved personvalg, hvor flere er 
bragt i forslag, dog altid skriftlig afstemning.

§ 18.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år 
inden udgangen af oktober måned. Ekstraordinær 
generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelses-
flertal eller mindst 50 medlemmer skriftligt og under 
angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet 
skal fremsættes overfor Patriotisk Selskabs formand, 
og generalforsamlingen skal afholdes senest må-
nedsdagen efter kravets fremsættelse.

Formanden indkalder generalforsamlingen med 
mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§ 19.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsam-
lingen valgt dirigent. Dirigenten afgør, om general-
forsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort 
samt leder forhandlingerne og afgør under iagt-
tagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende 
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sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. 
Der føres protokol over det på generalforsamlingen 
passerede. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 20.
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal 
følgende punkter være medtaget:

1. Bestyrelsens og udvalgsformændenes beret-
ning om Patriotisk Selskabs virksomhed i det 
forløbne år.

2.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 
regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår.

3.  Budget for det indeværende regnskabsår.
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyrelsen.
5. Debat.
6.  Valg i henhold til vedtægterne samt valg af de-

legerede.
7. Eventuelt.

§ 21.
Forslag til personvalg på en generalforsamling skal 
fremsættes skriftligt. Forslag, der skriftligt afleveres 
til formanden senest 14 dage før generalforsamlin-
gen, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før 
generalforsamlingen.

Sammen med forslag til personvalg skal der foreligge 
skriftligt samtykke fra den/de personer, der er bragt 
i forslag.

§ 22.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på 
generalforsamlingen under punkt 4, skal skriftligt 
afleveres til formanden senest 14 dage før general-
forsamlingen. 

Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen ud-
sendes til medlemmerne senest 7 dage før general-
forsamlingen.

REGnSKAB OG REVISIOn
§ 23.
Regnskabsåret går fra 01. april til 31. marts. Besty-
relsen drager omsorg for, at der føres et nøjagtigt og 
overskueligt samlet regnskab for Patriotisk Selskab. 

§ 24.
Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen 
valgte revisorer, hvoraf den ene skal være en stats-
autoriseret revisor. Revisorerne vælges for 1 år ad 
gangen.

Revisionen skal være afsluttet senest 1 måned før 
generalforsamlingens afholdelse.

VEDTÆGTSÆnDRInGER
§ 25.
   
Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i 
kraft, når det er vedtaget enslydende på to efter 
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 
14 dages mellemrum. 

Til vedtagelse kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

OPHØR
§ 26.
Forslag om Patriotisk Selskabs ophør kan kun gyldigt 
vedtages af to på hinanden følgende generalforsam-
linger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 
14 dages mellemrum. Til vedtagelse kræves tilslut-
ning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberet-
tigede medlemmer.

Ved Patriotisk Selskabs ophør kan Patriotisk Selskabs 
formue ikke udloddes til medlemmerne, men bliver 
efter beslutning på de to sidste generalforsamlinger 
at anvende til bedste for landbruget indenfor Patrio-
tisk Selskabs formål.

IKRAFTTRÆDEn
§ 27.
Disse vedtægter, der træder i stedet for Patriotisk 
Selskabs hidtidige vedtægter, som de var vedtaget 
på generalforsamlingen den 29. oktober 1987, er 
endeligt vedtaget efter de hidtil gældende ved-
tægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 1. 
december 2000 og træder i kraft fra denne dato.
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UDDRAG AF RESULTATOPGØRELSE  1/4 - 31/3   (1.000 KR.)

 Budget

2010/2011 %

  Regnskab

2009/2010

 

%

 Regnskab

2008/2009 %

Bruttoindtjening 

Økonomi 37.175 69 36.884 70 35.016 68

Planteavl 7.740 14 8.289 16 7.706 15

Miljø 5.575 10 4.417 8 5.198 10

Specialafd. og administration 2.510 5 2.079 4 2.310 4

Medlemskontingenter 1.315 2 1.296 2 1.390 3

Samlet bruttoindtjening                            54.315 100 52.965 100 51.620 100

Driftsomkostninger

Landboforeningskontingenter 655 609 743

IT-omkostninger 1.305 1.238 863

Kontorartikler, porto og telefon m.m. 1.435 1.356 1.092

Medlemsmøder og -kurser 205 51 133

Beretninger og markedsføring 760 731 725

Faglitteratur 355 437 432

Repræsentation og gaver 500 117 76

Inventarvedligehold og fotokopimaskiner 1.325 1.245 1.017

Forsikringer 375 309 315

Planteavlsomkostninger 340 247 446

Svin- og miljøomkostninger 115 59 176

Driftsomkostninger i alt 7.370 14 6.399 12 6.018 11

Personaleomkostninger 42.705 79 41.753 79 40.087 78

Lokaleomkostninger 2.755 5 2.803 5 2.407 4

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 1.485 2 2.010 4 3.108 7

Driftsmæssige afskrivninger 750 1 879 2 902 2

Tab debitorer 0 0 136 0 1 0

Regulering hensat til tab debitorer 200 0 500 1 300 1

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 535 1 495 1 1.905 4

Resultat af kapitalandele

i dattervirksh. m.v.
0 0 12 0 63 0

Nettorenter -100 0 102 0 -122 0

RESULTAT FØR SKAT 435 1 609 1 1.846 4

Skat af årets skattepligtige indkomst 0 0 191 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 435 1 418 1 1.846 4

ÅRSREGnSKAB
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BALANCE (1.000 kr.)

Budget

31/3-2011

 Regnskab

31/3-2010

Regnskab 

31/3-2009

AKTIVER: 

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 528 278 1.077

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 12.283 12.283 12.272

ANLÆGSAKTIVER I ALT 12.811 12.561 13.349

 

Omsætningsaktiver  

Tilgodehavender, debitorer m.m. 21.552 20.961 20.103

Likvide beholdninger 10 9 20

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 21.562 20.970 20.123

AKTIVER I ALT 34.373 33.531 33.472

PASSIVER:

Egenkapital 

Egenkapital ved årets begyndelse 14.354 13.936 12.090

Årets resultat 435 406 1.783

Årets opskrivning 0 12 63

EGENKAPITAL VED ÅRETS SLUTNING 14.789 14.354 13.936

Kortfristede gældsforpligtelser 

Opkrævet kontingent og abonnementer, 

næste år 1.850 2.078 1.725

Kassekredit max. 10 mio. 6.628 3.384 5.432

Skyldig selskabsskat 0 202 0

Skyldig moms 3.802 3.755 3.748

Diverse kreditorer 7.304 9.758 8.631

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPL. I ALT 19.584 19.177 19.536

PASSIVER I ALT 34.373 33.531 33.472

Folkevalgt revisor
Mads Peter Larsen

Bestyrelse
Peter Cederfeld de Simonsen

Søren Bonde
Carl Boisen-Thøgersen                                    

Janus Skak Olufsen     
Marianne Kyed                                         

Allan Liseth (medarbejdervalgt)

Direktion
Henrik Danielsen
Nils Rasmussen

Odense den 28. juni 2010
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DEn uAFHÆnGIGE REVISORS PÅTEGnInG
Vi har revideret årsrapporten for Patriotisk Selskab 
for regnskabsåret 1. april 2009 – 31. marts 2010, 
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balan-
ce og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregn-
skabsloven.

LEDELSEnS AnSVAR FOR ÅRSRAPPORTEn
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge 
en årsrapport, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar 
omfatter udformning, implementering og oprethol-
delse af interne kontroller, der er relevante for at 
udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et ret-
visende billede uden væsentlig fejlinformation, uan-
set om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige 
skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

REVISORS AnSVAR OG DEn uDFØRTE REVISIOn
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om års-
rapporten på grundlag af vores revision. Vi har ud-
ført vores revision i overensstemmelse med danske 
revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi 
lever op til etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikker-
hed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisi-
onsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revi-
sors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontrol-
ler, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse 
og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisen-
de billede, med henblik på at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke med det formål at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om 
den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er pas-
sende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæs-
sige skøn er rimelige samt en vurdering af den sam-
lede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-
vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KOnKLuSIOn
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et 
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og  
finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af  resul-
tatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
april 2009 – 31. marts 2010 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.

uDTALELSE OM LEDELSESBERETnInGEn
Direktionen har ansvaret for at udarbejde en ledel-
sesberetning, der indeholder en retvisende redegø-
relse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, 
men vi har i henhold til årsregnskabsloven gen-
nemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte 
revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at op-
lysningerne i ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet.

Odense, den 28. juni 2010

Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Marianne Treu
statsautoriseret revisor  
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AnVEnDT REGnSKABSPRAKSIS
GEnERELT 
Årsrapporten for Patriotisk Selskab for 2009/2010 
er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

RESuLTATOPGØRELSEn
Indtægter ved salg af tjenesteydelser indregnes i re-
sultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.

Ydelser på leasingkontrakt, der er operationel lea-
sing, indregnes i resultatopgørelsen over kontrak-
tens løbetid. Den samlede leasingforpligtelse oply-
ses under eventualposter.

InDTÆGTER AF KAPITALAnDELE 
I DATTERVIRKSOMHED
Disse omfatter den forholdsmæssige andel af resul-
tatet.

AFSKRIVnInGER
De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over 
de enkelte aktivers forventede brugstid. Der er an-
vendt følgende afskrivningsperioder.

Kontorinventar og maskiner 5 år
IT-udstyr 3 år
 
BALAnCE
MATERIELLE AnLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver måles til oprindelige an-
skaffelsespriser med tillæg af senere tilgange og 
med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle an-
lægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk-
tet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgø-
relsen under afskrivninger.

FInAnSIELLE AnLÆGSAKTIVER
Indskudskapitaler måles til nominelle værdier. Kapi-
talandele i dattervirksomhed måles efter den indre 
værdis metode, til den forholdsmæssigt ejede andel 
af virksomhedens egenkapital.

DEBITORER
Debitorer måles til amortiseret kostpris, der sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-
skrivning til imødegåelse af tab.

IGAnGVÆREnDE LEVERAnCER 
AF TjEnESTEYDELSER
Igangværende leverancer af tjenesteydelser måles 
til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggø-
relsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede 
direkte og indirekte omkostninger i forhold til de for-
ventede samlede omkostninger.
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HISTORISK OVERSIGT

2010 Patriotisk Selskab indtræder i det internationale 

kvægsamarbejde EDF. 

Selskabets bliver godkendt som certificeringsorgan i rela-

tion til PEFC, certificering af skove.

Der etableres et samarbejde med Danmarks Vindmølle-

forening.

I juli måned fejres Selskabets 200 års jubilæum.

2008 LEAN implementeres i økonomiafdelingen som 

værktøj til fokusering på kundeværdi, rettidighed og en 

bedre arbejdsdag. Selskabet deltager for første gang i 

Agribenchmarks årlige internationale konference og indmel-

des herefter i sammenslutningen.

De Fynske Landboforeninger nedlægges pr. 1. januar 2008 

og Fynsk Landbrugs Eventforening etableres.

2007   Der etableres en egentlig HR-funktion og et spe-

cialteam med fokus på udlandsrådgivning.

Logoet ”Den fynske Lindorm” revideres.

2006 Der skabes kontakter til andre lande, bl.a. Hol-

land, England, Tyskland, Frankrig og Sverige om interna-

tional rådgivning. Der ydes rådgivning ved såvel etablering 

som køb i udlandet.

2005 Igangsætning af strategiproces med henblik på 

justering af Selskabets vision, mission og værdiplatform.

2004 Regnskabssystemet L2000 sælges og man 

overgår til Ø90.  Forsikringsrådgivning bliver en del af råd-

givningskonceptet.

2003 Pr. 1. januar køber Patriotisk Selskab de rester-

ende 70,6 % af aktierne i A/S Det fynske Landbocenter og er 

dermed ejer af ejendommen Ørbækvej 276.

2002 Deltagelse i Det fynske Dyrskue for første gang i 

ca. 100 år.

2001 Vedtægtsændring, der sikrede større medlems-

repræsentation i de faglige udvalg samt medarbejdervalgt 

medlem af bestyrelsen. Etablering af Miljø- og Skovenhed. 

2000 Svinerådgivning bliver en del af rådgivningspal-

etten.

1999 Lancering af Grønt Regnskab, NAVI 2000 og 

hjemmesiden: www.fsps.dk.

1998 Gennemgribende ændring af organisationen. 

Navnet ændres til Patriotisk Selskab, og der sker en mod-

ernisering af logoet. Samtidig formuleres bl.a. en ny EDB-

strategi i forhold til medlemmerne, og der oprettes en 

Kvalitets- og Miljø-enhed.

1996  Patriotisk Revision A/S afvikles, og der indgås samar-

bejdsaftale med revisions  firmaet KPMG. Selskabet ISO-certifi-

ceres som det første landbocenter i Danmark. 

1993 Datterselskabet Patriotisk Revision A/S oprettes, 

direktøren er statsautoriseret revisor.

1987 Der oprettes en EDB-afdeling til vedligeholdelse 

af eget anlæg, udarbejdelse af PC-programmer og støtte 

for med lem mer med egen PC.

1985 Der investeres i eget EDB-anlæg og -pro grammer 

for ca. 1,5 mio. kr. Sam tidig indledes et samarbejde med Jord-

brugernes Data Central om udvikling af Edb-programmer. Der 

fejres 175 års jubilæum.

1979 Selskabet opgiver sit hidtidige domicil sammen 

med De fynske Landbo-foreninger i Vindegade, og i fæl-

lesskab bygges et nyt, pris ca. 8 mio. kr., på Ørbækvej 276, 

Odense.

1969 I dækningsbidragsregnskaberne opdeles vari-

able omkostninger i variable omkostninger I og II.  Variable 

omkostninger I defineres på samme måde som i De dan-

ske Landboforeninger, og variable omkostninger II udgør 

blandt andet arbejds- og inventaromkostninger.
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1969 Grundregistrering fra kassebøger fore tages via 

EDB på eget kodeanlæg. Behandlingen foretages af Fyens 

Data Service. Alle årsopgørelser foretages stadig manuelt.

1967 Driftsanalyser udsendes for første gang indehol-

dende 38 driftsregnskaber (24 ejendomme).

1964 Planteavlsafdelingen opretter udvidet kon-

sulenttjeneste.

1956 Driftsregnskabsformen blev ændret fra 

B-regnskaber til dækningsbidragsregnskaber. 

1946 Landhusholdningsselskabet og Fyens Stifts 

patriotiske Selskab ansætter i fællesskab konsulent i ar-

bejdsundersøgelser. Regnskabsføring på 100 gårde, i alt 

18.000 ha. Fra dette år afholdes årlige regnskabsmøder 

for medlemmerne.

1943 Ansættelse af Danmarks første maskinkon-

sulent.

1942 Regnskabsføring på 65 gårde på i alt 10.000 ha.

1930 Regnskabsføring bliver Selskabets største aktiv-

itet. Mange fynske godser har driftsregnskaber liggende 

fra år til år fra denne periode og op til dato.

1902 Konsulent i stambogsføring og regnskabsføring 

ansættes. Stillingen måtte opgives efter 3 år, idet kun 

meget få medlemmer ønskede hjælp ved udarbejdelse af 

et nøjagtigt landbrugs regnskab. Medejer og medstifter af 

Andelsbogtrykkeriet. Årlig uddeling af diplom og legat for 

lang og tro tjeneste.

1900 Konsulent i planteavl ansættes.

1896 Initiativ til omfattende undersøgelse af fynsk 

svinebestand. Resultat: oprettelse af 5 landracecentre og 

2 yorkshirecentre i 1897.

1891 Initiativ til kvægavlsforeninger i Fyns Stift (i 

1894-95 var der i alt 49 kvægavlsforeninger).

1881 Sæde for De fynske Landboforeningers Samvirk-

somhed (indtil 1902).

1874 Afholdelse af den første fynske sommerudstilling.

1863 Oprettelse af fællesmejeri i Marslev.

1860 Stiftelse af Fyens Stifts Kreaturforsikrings-

forening.

1859 Initiativ til dannelse af Kreditforening af grunde-

jere i Fyens Stift.

1855 Selskabet opretter egen landbrugsskole” Fyens 

theoretiske Landvæsensinstitut”, nedlagt i 1902.

1832 Danmarks første dyrskue afholdes i samarbejde 

med Odense Væddeløbs Komité.

1817 Forslag om Selskabets opløsning. Forslaget fork-

astes. Guvernøren på Fyn, Prins Christian Frederik (senere 

Kong Christian VIII) indvilger i at overtage protektoratet 

for Selskabet. Selskabet har siden været under kongeligt 

protektorat. Især i første halvdel af forrige århundrede yd-

ede Selskabet såvel pengemæssig som moralsk støtte til 

mange nyetablerede handels- og industri virksomheder.

 

1812 Forslag om oprettelse af den første sparekasse i 

Danmark.

1811 I alt 411 medlemmer, heraf 109 præster, 40 fyn-

ske købmænd, næsten alle fynske godsejere, forpagtere og 

proprietærer. Samlet årskontingent ca. 2.300 rdl. Pengene 

anvendes til præmiering m.m. i henhold til Selskabets for-

målsparagraf. Patriotisk Selskab har egen butik. Årsomsæt-

ning (1813) 32.000 rdl. Bestyrelsens årlige løn 100 rdl.

1810 11. juli. Fyens Stifts patriotiske Selskab stiftes 

med bl.a. følgende formål: “med almen ånd og kraft at 

fremme sand og gavnlig industri i landøkonomien, i man-

ufaktur- og fabriksvæsenet, i fiskeri og andre frembrin-

gelsesgrene, at udrydde vrangne begreber, at kæmpe imod 

fordomme ...”  og  “at  opvække, belønne, nære og fremme 

hos begge Kjøn af alle Stænder, Arbejdsomhed, Vindski-

belighed, nyttig Sparsomhed og Agtelse for Landets egne 

Frembringelser”.  
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FYEnS STIFTS PATRIOTISKE SELSKABS FÆLLESFOnD

ORIENTERING OM FYENS STIFTS PATRIOTISKE SELSKABS FÆLLESFOND 2009

Resultatopgørelse 2009 Status pr. 31/12-2009

Renteindtægter 27.408                     Grundkapital 487.266

Omkostninger -13.270                     Disponibel kapital  25.672

Årets resultat 14.138                     Egenkapital i alt 512.938

(Legatudlodning i 2009: 8.550 kr.

Ansøgningsskema kan downloades fra www.patriotisk.dk eller rekvireres ved henvendelse til sekretariatschef 

Marianne Neumann, e-mail mn@patriotisk.dk, tlf. 6315 5411

I regnskabsåret 2009 har Fyens Stifts patriotiske 
Selskabs Fællesfond uddelt legater for i alt 8.550 kr. 
mod kr. 25.000 kr. i 2008.

Legaterne er givet til o agronomstuderendes studie-
rejser. 

VEDTÆGTER
§ 1.
Fondens navn er: Fyens Stifts patriotiske Selskabs 
Fællesfond, og dens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2.
Fondens formål er en videreførelse af den virksom-

 a. Understøttelsesforeningen for trængende forhenværende landmænd 

  og deres efterladte i Fyns Stift pr. 31. dec. 1989 kr. 272.542,33

 b. Forpagter cand. phil. C. J. Jansens legat 1989 kr. 40.325,74

 c. Fyens Stifts patriotiske Selskabs 100 års jubilæumslegat pr. 25. oktober 1990 kr. 91.620,00

 d. Midtfyns Landøkonomiske Forskudsforenings legat kr. 12.638,00

 e. Bankdirektør H. H. Thomsens og hustrus legat kr. 37.010,00

     Anslået legatformue kr. 454.136,07

hed, hvormed de fem fonde, som sammenlægges i 
nærværende fond, har drevet.

Samlende kan formålet udtrykkes således:

Understøttelse af personer af landbostanden, som 
efter legatbestyrelsens skøn har behov derfor samt 
tilskud til uddannelse og studierejser eller -ophold.

Der kan ydes tilskud til kulturelle formål efter Besty-
relsens frie skøn i særlige tilfælde.

§ 3.
Ved sammenlægningen af følgende fonde andrager 
fællesformuen følgende midler:



87ÅRSBERETNING  2009/2010

Af legatformuen andrager 430.000 kr. lega-
tets grundkapital, som kun kan formindskes med 
fondsmyndighedens samtykke, og hvis købekraft 
skal søges bevaret ved henlæggelse forud for le-
gatuddelinger.

De respektive legatfundatser beskriver formålene 
således:

Ad a. 
Foreningens formål er at understøtte trængende, 
forhenværende landmænd i Fyens Stift, som har 
været i selvstændig stilling, deres enker og mind-
reårige børn.

Ad b.
Mænd, der er trængende, forhenværende land-
mænd, eller som ikke nu driver et agerbrug på over 
1 td. hartkorn, har dansk indfødsret, og i 7 år har 
levet enten som ejer, bruger eller forpagter i Fyens 
Stift, og dér drevet et agerbrug på mindst 8 td. hart-
korn.

Samlende kan formålet udtrykkes således:

Understøttelse af personer af landbostanden, som 
efter legatbestyrelsens skøn har behov derfor samt 
tilskud til uddannelse og studierejser eller -ophold.

Ad c. 
Understøttelse af trængende og da navnlig til efter-
ladte af medlemmer af Patriotisk Selskab. Rejseun-
derstøttelse til unge dygtige landmænd med et be-
stemt studium for øje.

Anerkendelse af, eventuel opmuntring til virksom-
hed, der som samfundsnyttig kan anbefales til eft-
erfølgelse, hvorunder også skal regnes rentabelt 
drevet landbrug, og særligt hensyn skal tages til ren 
jord, så længe dette må anses for formålstjenligt. Og 
yde et beløb til erhvervelse af en mindeplads til af-
holdelse af store folkemøder.

Ad d.
Årlige legatbeløb til understøttelse af elever på 
Landbohøjskolen, på landbrugs- og havebrugss-

koler samt på Teknologisk Institut, og til oplysning-
srejser for gårdmænd og husmænd. De pågældende 
skal være hæderlige og dygtige folk og være hjem-
mehørende i et af følgende sogne på Fyn: Årslev, 
Åsum-Seden, Allerup, Bellinge, Dalum, Davinde, 
Fangel, Højby, Nørre Lyndelse, Sdr. Nærå, Rønninge-
Rolfsted, Søllinge-Hellerup, Sdr. Højrup og Nørre 
Søby.

Legatbestyrelsen er berettiget til at fortolke de re-
spektive formålsbestemmelser ud fra en hensynta-
gen til nutidsforhold og er ikke bunden af de enkelte 
legaters  indbyrdes størrelsesforhold.

Ad e.
Understøttelse af trængende og da navnlig til efter-
ladte af medlemmer af Fyens Stifts patriotiske Sel-
skab.

Rejseunderstøttelse til unge, dygtige landmænd 
med et bestemt studium for øje. Opmuntring til eller 
anerkendelse af samfundsnyttig virksomhed, hvo-
runder også skal regnes fremragende virksomhed på 
jordbrugets eller husdyrbrugets område.

§ 4.
Fondens bestyrelse er identisk med den til enhver 
tid siddende bestyrelse for Fyens Stifts patriotiske 
Selskab. Fonden tegnes af bestyrelsens formand, 
næstformand og kasserer i forening. Over bestyr-
elsesmøderne føres en protokol, som underskrives af 
de tilstedeværende medlemmer.

§ 5.
De samlede administrationsomkostninger må ikke 
overstige det af fondsmyndigheden fastsatte, for 
tiden 15 % af fondens bruttoafkast.

§ 6.
Fondens kapital anbringes i værdipapirer i overens-
stemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte 
regler herom.

Midlerne anbringes i administration i Bikubens 
Forvaltningsafdeling eller et andet af Fondsmyn-
digheden godkendt forvaltningsinstitut.
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§ 7.
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest 3 
måneder efter regnskabsårets afslutning skal be-
styrelsen have udarbejdet regnskab over fondens 
indtægter og udgifter samt en status. Regnskabet 
indsendes senest 6 måneder efter regnskabsårets 
afslutning til Fondsregisteret.

§ 8.
Årets nettoindtægt med tillæg af eventuel over-
førsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af 

administrationsomkostninger og evt. beløb til kon-
solidering af kapital, uddeles af bestyrelsen i over-
ensstemmelse med formålsbestemmelserne.
§ 9.
For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan 
tilgodeses, eller indtægterne ikke længere er til-
strækkelige til at opfylde formålene, kan bestyrelsen 
efter tilladelse fra fondsmyndigheden og Justitsmin-
isteriet anvende fondskapitalen til tilsvarende for-
mål eller søge kapitalen indlagt i anden fond med 
tilsvarende formål.
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A/S DET FYnSKE LAnDBOCEnTER

A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER, RESULTAT OG BALANCE 2009 – BUDGET 2010 (1.000 KR.)

Resultatopgørelse 1/1 – 31/12 Realiseret 2009 Budget 2010

Lejeindtægter 1.657 1.685

INDTÆGTER I ALT 1.657 1.685

Revision - adm. vederlag 76 98

Reparation, vedligehold m.v. 471 783

Småanskaffelser 40 0

Konsulenthonorar 152 50

Ejendomsskatter 143 155

Forsikringer 28 29

Prioritetsrenter mm. 557 557

Renteindtægt -9 0

Reg. til dagsværdi 199 0

UDGIFTER I ALT 1.657 1.672

   

RESULTAT FØR SKAT 0 13

Balance pr. 31. december Realiseret 2009 Budget 2010

AKTIVER 

Anlægsaktiver 22.595 22.595

Omsætningsaktiver 438 123

AKTIVER I ALT 23.033 22.718

   

PASSIVER

Egenkapital 12.283 12.296

Hensatte forpligtelser 622 622

Langfristede gældsforpligtelser 9.111 8.886

Kortfristede gældsforpligtelser 1017 914

PASSIVER I ALT 23.033 22.718
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KOnTInGEnTOPKRÆVnInG 2010/2011

KONTINGENTSKALA 2010-2011

Medlems-art Beskrivelse Beløb

1
Aktive jordbrugsvirksomheder/landmænd indenfor Fyn. Skal samtidig betale 

kontingent til Landbrug & Fødevarer via Patriotisk Selskab.
935 kr.

2
Aktive jordbrugsvirksomheder/landmænd indenfor Fyn, som kan dokumentere 

medlemskab af anden fynsk landboforening.
935 kr.

3 Aktive jordbrugsvirksomheder/landmænd udenfor Fyn. 935 kr.

10
Ægtefællekontingent, der tegnes af hensyn til gruppelivsforsikring. 

(Modtager kun indkaldelse til generalforsamling og intet andet).
125 kr.

20

Firmamedlemskab - passive medlemmer - f.eks. frøfirmaer, forsikringsselskaber, 

banker og lignende. (Modtager alt materiale fra Patriotisk Selskab, herunder Nyt 

fra Patriotisk Selskab, 1 stk. Driftsanalyser samt indbydelse til møder og konfer-

encer).

935 kr.

30

Passive medlemmer (privatperson), f.eks. ikke aktive landmænd, der blot ønsker 

at være medlem eller pensionister, der ønsker hjælp til selvangivelsen.

(Modtager alt materiale fra Patriotisk Selskab, herunder Nyt fra Patriotisk Sel-

skab, 1 stk. Driftsanalyser samt indbydelse til møder og konferencer).

415 kr.

40

Teknisk passive, dvs. medlemmer, som i forvejen modtager alle informationer, 

f.eks. interessenter i I/S. (Modtager kun indkaldelse til generalforsamling og intet 

andet).

125 kr.
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HER FInDER DE PATRIOTISK SELSKAB

Patriotisk Selskab
Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ

Tlf. 6315 5400, Telefax 6593 2015
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk
www.patriotisk.dk

Eller via den enkelte medarbejders
e-mail eller direkte telefonnr.

Se under omtalen af den enkelte afdeling.

Patriotisk Selskab ligger kun 5 minutters kørsel fra Motorvej E20.

Kør af ved Motorvejskryds Odense og følg skiltene mod Odense SØ.
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nOTER
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nOTER
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