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NYT VED ÅRETS UDGANG 
 
Ny adm. direktør på plads 
Vi kan glæde os over, at Landbrug & Fødevarer har fundet en stærk afløser for Karen Hækkerup på 
posten som adm. direktør, nemlig tidl. vicedirektør Anne Arhnung. 

Anne Arhnung kender vores paraplyorganisation og hele landbrugssektoren til fingerspidserne.  
Hun har været i L&F og arbejdet for landbruget de seneste 22 år og kender også SEGES på tætteste 
hold. 

 
Hun ved derfor hvad, der rører sig omkring landbrug på det politiske, det forskningsmæssige, 
innovative og det praktiske plan. 
 
Jeg er sikker på, at hun kan få det hele til at spille til gavn for erhvervet og føler mig ganske tryg 
ved, at hun fremover skal ud og repræsentere, snakke og kæmpe på vores og landbrugets vegne.   
 
Finanslove 2019 styrker generationsskiftet 
I forbindelse med næste års finanslov fik landbruget faktisk en fin julegave i form af en bedre 
beskatningsmodel ved ejerskifte. Det er en sag vi i Familielandbruget har kæmpet for i mange år, så 
vi kan kun være tilfredse. 

Der bliver afsat 70 mio. kr. i 2020, 60 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022 til udmøntning af 
modellen, som går ud på at sælger kan lade 10 % af købssummen stå i ejendommen i form af et 
sælgerpantebrev.  
Sælger betaler kun skat af det beløb køber løbende betaler af på pantebrevet. 
 
Vi kan håbe, at den mulighed får sat skub i det højst tiltrængte generationsskifte i erhvervet. 

I det mindste vidner tiltaget om, at politikerne har forståelse for problemet omkring 
generationsskifte. 
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Væk med afgift 
Vi kan også glæde os over, at den konkurrenceforvridende afgift på foderfosfat er blevet fjernet i 
forbindelse med finansloven.  
Det vil i alt lette erhvervet for 50 mio. kr. i umiddelbar virkning og flere af Jer, svine- og 
fjerkræproducenter, vil naturligvis direkte kunne mærke det. 

EU kigger i Familielandbrugets retning 
I sommer præsenterede EU-kommissionen sit forslag til EU’s landbrugspolitik efter 2020, og set 
med vores øjne ligger her nogle rigtig gode tiltag. 

EU-kommissionen foreslår blandt andet obligatorisk omfordelingsstøtte. Det vil sige højere støtte 
på de første hektar. Kommissionen foreslår også obligatorisk degessivitet (aftagende) og støtteloft, 
som betyder at støtte over 450.000 kr. reduceres procentvis og støttebeløb over 750.000 kr. helt 
bortfalder. 

Vi i Familielandbruget kan ikke være mere enige. Nu kan vi bare håbe disse forslag kommer 
helskindet gennem EU-parlamentet og ikke mindst ministerrådet, hvor medlemslandene kan gøre 
deres indflydelse gældende. 

FRA VORES EGEN VERDEN 

Fællessekretariat styrker vores forening 
Til årsskiftet placeres vores daglige administration i et fælles sekretariat sammen med 
administrationen fra seks af de andre LMO-ejerforeninger. Det er kun Samsø, der står uden for. 
 
Formålet er at styrke professionalismen i administrationen og give Jer, medlemmer, endnu bedre 
service – både hurtigere, bedre, fagligt kvalificeret og mere effektiv i form af synergi på tværs af 
Østjysk Landboforening, LandboForeningen Midtjylland, Vejle-Fredericia Landboforening, 
Landboforeningen Odder-Skanderborg, landboforeningen Kronjylland, Familielandbruget MIDT-
Jylland og Østjydsk Familielandbrug.  
Det betyder, at der altid er back up på kontoret og flere med kendskab til netop vores forening. Det 
bliver mere fleksibelt og vi vil altid kunne få hjælp og svar på spørgsmål - også i sommer-, efterårs- 
og vinterferier, så I kan få svar på Jeres spørgsmål, når I har behov for dem. 
 
Ny sekretariatsleder bliver tidl. landskonsulent for kødkvæg, Jørgen Skov Nielsen.  
De administrative eksperter på kontoret bliver Hanne Hjortshøj Østergaard og Lise Møller Jensen, 
som vi her i Familielandbruget MIDT-Jylland kender via hendes arbejde med landboungdommen. 
Sekretariatet får ét telefonnummer og adresse LMO i Søften. 
 
Fællessekretariatet har ikke indflydelse på vores politiske virke i dagligdagen.  
Det står vi selv for som sædvanlig, men har vi til gengæld brug for opbakning eller har lyst til 
samarbejde eller ideudvikling med andre i ejerkredsen er der ny og nem adgang til at stikke 
hovederne sammen. 
 
Vores journalist og kommunikationsmedarbejder Vibeke Rask Grøn bliver derfor også tilknyttet 
Fællessekretariatet. Det samme gør miljøpolitisk medarbejder Maria Pilgaard. 

Jeg tror det ”set up” vil give os et solidt fundament at arbejde videre på som forening – til gavn for 
Jer og styrke for vores fælles sag. 
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Lidt om året der kommer 

- Minivådområder? 

- Generalforsamling den 26. marts 2019 kl. 19.30, spisning kl. 18.30  
– kom gerne med forslag og kandidater til bestyrelsen. 

- Skive Folkemøde, måske får vi en stand der. 

Alle ønskes en god jul og et godt nytår 
Anette Klausen 
Formand for Familielandbruget MIDT-Jylland 

  

 

 
 


