
 

LVK bestyrelsens årsberetning ved årsmødet 8. februar 2018 

 I denne beretning vil bestyrelsen se tilbage på året 2017. Vi vil ligeledes prøve at give vores bud på, hvilke 

opgaver og udfordringer vi står over for det kommende år. Ledelsen vil uddybe beretningen og svare på 

spørgsmål fra medlemmerne på årsmødet den 8. februar 2018 på Bygholm landbrugsskole. 

Fakta om LVK 

1397 medlemmer og 1889 rådgivningsaftaler pr. 31. december 2017 

17 Svinedyrlæger 

19 Kvægdyrlæger 

8 Minkdyrlæger 

1 Fjerkrædyrlæge 

40 Dyrlæger i alt 

1 Veterinærtekniker 

2 Laboranter 

4 Administrative medarbejdere og 1 freelance sekretær 

Vores svinedyrlæger servicerer ca. 20% af den danske svinebestand, kvægdyrlægerne servicerer ca. 18% af 

den danske malkekvægbestand og minkdyrlægerne servicerer ca. 25% af de danske mink. 

 

Landbrugets økonomi 

Endelig kom der et år, hvor der har været et tilfredsstillende økonomisk udbytte  hos vores medlemmer. 

Høsten har generelt været tilfredsstillende, dog endte det, pga. den megen nedbør med, at blive noget ud-

fordrende at få bjærget det sidste, samt at etablere det kommende års afgrøder. 

På denne årstid er de første årsregnskaber ved at være klar og tendensen er, at mælke-  og svineproduktio-

nen generelt kommer ud af 2017 med gode resultater. Selvfølgelig er der som tidligere år, en stor spredning 

i resultaterne indenfor de enkelte driftsgrene. For eksempel har der i 2017 været stor forskel på, om man 

har handlet grise efter beregnet notering eller efter pulje notering. Desuden er der som vanligt stor forskel 

på, hvordan effektivitet, omkostninger soliditet osv. indvirker på ejendommens resultat.  

2017 blev til gengæld ikke noget jubelår for de af vores medlemmer der producere mink. Priserne har væ-

ret for lave til at dække produktionsomkostningerne hos en gennemsnits farmer. Der har dog været et da-

lende udbud af skind på det globale marked, så mon ikke avlerne med spænding ser frem til auktionen i 

starten af februar. 

Prognoserne for det kommende år tyder på at højkonjunkturen har toppet. Netop som vi skriver denne be-

retning, har Seges nedjusteret priserne på både kød, mælk og korn. Dette vil selvfølgelig påvirke budget-

terne for det kommende år. Vi vil fra LVK’s side opfordre til, at man kigger på sin egen bedrift for at afsøge 

mulighederne for, hvor man kan trimme og forbedre tallene. Forhåbentlig har den seneste periode givet 

mulighed for, at der har kunnet afvikles gæld eller alternativt foretaget nødvendige investeringer.  

 

 



 

Den politiske virkelighed i Danmark. 

Igennem 2017 har det været synligt, at vi har et meget dårligt politisk klima i Danmark for tiden. Det virker 

ikke som om, der er meget forståelse i mellem regeringen og deres støtteparti, Dansk Folkeparti (DF). Dette 

fører desværre til, at det er meget svært for regeringen, at få deres politik igennem. Det er stadigt svært for 

regeringen at få bred støtte til de forslag, der skal komme landbruget i møde. Eks. Landbrugspakken og se-

nest aftalen om målrettet miljøregulering. Det er forstemmende og ganske utrygt, at det ikke lykkedes, i 

det mindste, at få Socialdemokratiet med. Det ville jo give os en sikkerhed for, at aftalerne ville holde hen 

over et valg. 

Helt anderledes forholder det sig, når regeringen lægger op til stramninger over for erhvervet, så står parti-

erne i kø for at deltage. Det har vi senest set i det veterinærforlig alle partierne blev enige om ved juletid. 

Det skal indledningsvis nævnes, at der er gode elementer i forliget. Bl.a. afskaffelse af de helt overflødige 

registreringer, vi har skullet føre de sidste mange år, og der lægges også op til en afkortning af ordinations-

perioden ved brug af flokmedicinering. Dette har LVK kæmpet for i mange år. Vi må blot konstatere, at sær-

ligt på svineområdet, kan forliget medføre stramninger hen ad vejen. Efter LVK’s opfattelse, så er politi-

kerne meget ambitiøse omkring udviklingen i antibiotikaforbrug samt deres syn på dyrevelfærd. Vi kan 

være bange for, om den danske svineproduktion evner at bevare vores konkurrencedygtighed i det globale 

marked, når vi hele tiden skal have dårligere rammevilkår end vores konkurrenter. 

 

 

Kvægafdelingen har i 2017 haft en positiv udvikling med en stigning fra 475 til 487 rådgivningsaftaler, og en 

stigning i antallet af malkekøer vi betjener fra 91.700 til 97.400. Der er således kommet flere store besæt-

ninger til.  Dette betragter vi som positiv udvikling, og vi kan mærke at denne udvikling også har fortsat her 

i begyndelsen af 2018, så vi glæder os over, at vi fortsat har en tilgang af nye kvægbesætninger i et vigende 

marked samt glæder os til snart at runde rådgivningsaftale nr. 500 og 100.000 malkekøer.  

Udviklingen i kvægpraksisstrukturen i Danmark med LVK Kvægdyrlægerne, som den største enkelte kvæg-

praksis, og så en del andre kvægpraksis, som organiserer sig under et samarbejde fortsætter. Vi er sikre på, 

at vores kvæg dyrlægeordning fortsat vil udvikle sig godt, idet det på mange måder er et godt alternativ, 

som pga. vores ejerskab altid vil fokusere på, at have en høj nytteværdi for vores kvægbrugere, og levere 

rådgivning i øjenhøjde, som vi siger. 

Vi er nu 19 kvægdyrlæger og i gang med at ansætte nr. 20. Vi satser meget på efteruddannelse og faglig op-

datering og har derfor sendt 2 dyrlæger mere på fagdyrlægeuddannelsen. Vi har også i løbet af 2017 ind-

gået i flere projekter både med medicinalindustrien og universiteterne for fortsat at udvikle og forbedre 

vores rådgivning. 

I 2017 fik vi en ny bekendtgørelse  og vejledning omkring sundhedsrådgivning i kvægbesætninger (justering 

af veterinærforlig 2).   Kravet om obligatorisk undersøgelse af dyr i risikogrupperne nykælvere, goldkøer og 

kalve er afskaffet. Det giver stadig god mening at undersøge risikodyrene, men nu kunne vi håndtere risiko-

dyrene mere problemorienteret. 

Nyt var det at vi nu sammen med landmanden skulle lave en målrettet og specifik dyrevelfærdsindsats 2 

gange om året, samt 1 gang årligt have fokus på smittebeskyttelsesplan i alle besætninger. Det er imple-

menteret i løbet af året og blevet en naturlig del af rådgivningen og rapporteringen. 



 

I slutningen af 2017 er der indgået en politisk aftale omkring veterinærforlig 3 og vi venter nu på bekendt-

gørelsen for at se de endelige detaljer. For kvæg er der kun få justeringer.  

• Rådgivningskategorierne fjernes, så I alle kommer i ’almindelig rådgivning’. Det betyder i praksis, at 
antal rådgivningsbesøg ikke øges i tilfælde af gult kort eller anden bøde/straf.  

• Det bliver muligt at indgå en sundhedsrådgivningsaftale pr. landmand uanset antallet af ejen-
domme. Medicinopgørelsesprogrammet vetstat bliver moderniseret, så jer med flere besætninger 
kan håndterer alle jeres besætninger i et samlet medicin regnskab.  

• Autorisationen for at du må behandle mælkefeber og efterbyrd fjernes, så du ikke længere skal be-
stå et teoretisk og praktisk kursus. Fremadrettet bliver uddannelse i at behandle med kalk inklude-
ret i det almene medicinhåndteringskursus.  

• Det bliver muligt at få udleveret afmålte mængder medicin fra jeres dyrlæger, så I ikke ligger inde 
med resten af flasken efter endt behandling af koen/kalven.  

• Der kommer ikke yderligere krav til velfærdsbesøg eller indeks, da det vurderes at vi i kvæg gør en 
god indsats for dyrevelfærden. 

 

Vi syntes i LVK, at vi nu har en fornuftig bekendtgørelse, hvor de sidste meningsløse ting er fjernet, og vi nu 

mere kan koncentrere os om at arbejde med det værdiskabende sundhedsrådgivningsarbejde i besætnin-

gen. Dette til gavn for både landmænd, dyrlæger og ikke mindst; dyrene! 

De faglige problemstillinger har overvejende været de velkendte produktionssygdomme. Der synes at være 

en tendens til færre besætninger, som rammes af Mycoplasma, som ofte er med store problemer og tab, 

inden der igen kommer balance. Salmonella bekæmpelsesprogrammet er kommet ind i sidste fase med ju-

stering af bekendtgørelsen, og det giver nogle udfordringer i de store smittede besætninger. 

LVK har efterhånden en del slagtekalvebesætninger,  især de store, og vi ønsker fortsat at udvikle dette om-

råde under navnet ”LVK Slagtekalvedyrlægerne” her i 2018. Vi venter spændt på, om den nye bekendtgø-

relse justerer på grænsen for højt medicinforbrug fra 1,2 ADD til 2,0 ADD, som alle er enige om, vil være 

fornuftigt da den ”fejlagtigt” er sat for lavt i denne produktionsform, hvor der sammenblandes kalve fra 

flere besætninger.  

 

 

Minkafdelingen har fortsat en positiv udvikling, vi har fastholdt  ca. 350 rådgivningsaftaler svarende til ca. 

25 % af landets pt. 1350 minkfarme, og det er fint efter et vanskeligt år for minkfarmene med dårlig øko-

nomi og vigende antal farme. 

En af vores minkdyrlæger Karin Mundbjerg er startet på et erhvervs PHD omkring udvikling af rådgiv-

ning/rådgivningsredskaber især omkring blærebetændelse/blæresten. Derudover er vi i gang med at se på 

anvendelsen af flere data i rådgivningen. Begge dele skal selvfølgelig medvirke til en bedre sundhedsrådgiv-

ning og i særdeleshed en mere proaktiv rådgivning.  

Vi har fortsat cementeret vores position, som landets absolut største og førende minkpraksis.  



 

Markedet for skindpriserne kan vi desværre ikke gøre så meget ved som dyrlæger, men sundhedsrådgiv-

ning, smittebeskyttelse og Plasmacytose bekæmpelsen kan og vil vi gerne bidrage væsentligt til sammen 

med Kopenhagen Furs laboratorium og rådgivere.  

VELFUR, der er et stort europæisk velfærdscertificeringssystem er implementeret i Danmark og EU her i 

2017 og vil fortsætte de kommende år. Erhvervet skal have ros for deres indsats for at sikre velfærden i 

minkfarmene, det er vigtigt at have styr på dette, for der kan hurtigt komme kritik og politisk pres på mink-

produktionen, hvis ikke det er i orden. Vi ser jo i disse år, at der er lande der forbyder mink og ræveproduk-

tion. Holland har gjort det, og det er også tæt på det sker i Norge.  

I minkafdelingen har vi et utrolig godt samarbejde med Kopenhagen Fur og i særdeleshed minkkonsulen-

terne, som på mange måder er med til at udvikle minkrådgivningen og den direkte rådgivning til farmerne.  

Ud over den direkte sundhedsrådgivning  i farmene har vi bidraget væsentligt i forbindelse med de mange 

obligatoriske kurser for minkavlere og ansatte, der er udført i løbet af året. Vi har også bidraget rigtig meget 

til den igangværende veterinære forskning på minkområdet, og så er vi involveret i eksporter af avlsdyr og 

sundhedsrådgivning og kursusaktivitet for minkavlere og dyrlæger på Island.  

 

 

2017 var et rigtig godt år for langt de fleste svineproducenter. Det er meget positivt at vores medlemmer, 

efter mange ringe år, har tjent nogle penge  til at fylde de mange store huller. Der er kommet gang i nød-

vendige renoveringer og udskiftning af nedslidt inventar, men endnu har der ikke været mange investerin-

ger i nye stalde. Produktionsfremgange er intakt, og der er mange eksempler på flot fremgang i produktivi-

tet, samtidig med den bedre økonomi. Vores dyrlæger bidrager bedst muligt med faglige input i denne pro-

ces.  

Antallet af besætninger er fortsat faldende i Danmark, strukturudviklingen fortsætter, men i vores besæt-

ningsportefølje er det gået langsommere det seneste år, og de mange ufrivillige og frivillige produktions-

stop, som vi har set den seneste årrække, er heldigvis reduceret markant det forgangne år. Antallet af svi-

nemedlemmer er reduceret  lidt i 2017, primært som følge af strukturudvikling, men der er også mistet 

kunder til andre praksis, som dog nogenlunde modsvares af kunder, der er kommet til LVK fra andre prak-

sis. Vi har i 2017 haft nogenlunde status quo af søer i vores medlemmers besætninger, samt slagtesvin. 

Omsætningen har i 2017 været ret konstant i svineafdelingen.  

Bemandingen er i dag 17 dyrlæger (2 mindre end sidste år på samme tid). 

 Vores dyrlæger er konstant aktive i den faglige debat i diverse tidsskrifter og blade, og vi er på den måde 

med til at sætte den veterinære dagsorden. I 2017 har vi haft en række artikler i blade og tidsskrifter. Vi 

havde i oktober 2017 også indlæg ved Svinekongressen i Herning. I 2017 havde vi for første gang en stand 

på Svinekongressen, det var en meget positiv oplevelse, der gav god dialog mellem dyrlæger og svineprodu-

center. 

 

 

 



 

De faglige problemstillinger i 2017: 

Gult kort grænsen er skærpet løbende ved ”salamimetoden”. Vi må acceptere, at dette er den politiske 

dagsorden, og vi skal løbende finde alternativer til antibiotika. Opdræt Uden Antibiotika (OUA), økologi og 

”Bornholmergrise” kan være vejen for nogle, hvis der er afsætning til disse specialprodukter. Det er meget 

vigtigt at slå fast, at dette skal være drevet af en efterspørgsel og betalingsvilje hos forbrugeren! Prisen som 

producenten afregnes fra slagteriet for en OUA gris er nu igen reduceret, og dette viser, at der ikke er den 

store betalingsvilje blandt forbrugerne til alternative produktionsformer, i kontrast til de meldinger mange 

forbrugere kommer med, når de bliver spurgt! Vores traditionelle konventionelle produktion er stadig ker-

nen i den danske produktion, og den skal vi værne meget om, vi vil kæmpe for at producenterne stadig har 

antibiotika til rådighed, når der er syge dyr, der skal behandles. Gentagne stramninger på mulighederne for 

at anvende antibiotika øger risikoen for at infektioner ikke behandles tilstrækkeligt og dermed risikoen for 

resistens og dårlig dyrevelfærd! Vi kæmper fortsat for en rimelig antibiotikapolitik, og for at der kan gives 

tilladelse til at kinolonerne kan anvendes til ap saneringer.  

Afrikansk svinepest rykker stadig tættere på den danske grænse! Det ”sorte område” er nu tæt på den ty-

ske grænse!!! Det kan ikke siges for tit og understreges tydeligt nok, hvor alvorlig denne situation er. 

Når/hvis svinepest kommer indenfor de danske grænser, så vil det få uoverskuelige konsekvenser, med 

overflod af grise, som ikke kan afsættes, og økonomiske problemer i kølvandet på dette. Ekstern smittebe-

skyttelse er helt afgørende i denne sammenhæng. Alle de vogne der krydser grænsen er en risiko og udfor-

dring for alle der arbejder med svineproduktion. Vi bakker 100% op om de alle tiltag, som iværksættes for 

at reducere risikoen for at smitte sæbes ind i Danmark. 

Zinkoxyd og det ventede forbud mod anvendelse af zink i foderet i den høje men effektive dosis mod fra-

vænningsdiarre fyldte meget i debatten i 2017. Faktum er, at vi nu maksimalt har 4 ½ år til at omstille os til 

at producere uden anvendelse af dyrlægeordineret zink mod fravænningsdiarre. Det kræver, at der satses 

seriøst på forskningssiden for at finde gode alternativer. Seges er i gang, men meget skal nås, og der er ikke 

udsigt til en ”magic bullet” som kan erstatte zinkoxyd. Udfordringen bliver kæmpe stor, og især fordi vi ikke 

kan anvende antibiotika som alternativ til zink. Heldigvis findes der i dag gode vacciner mod både 

ødemsyge, fravænningscoli og lawsonia, som kan hjælpe os i besætningerne. Udfordringen er, at prisen på 

disse vacciner fortsat er høj sammenlignet med behandling med antibiotika, når der er problemer. I skal alle 

se at komme i gang med ”træningen” i jeres besætning! 

Methicillin Resistente Stafylococcus Aureus (MRSA) debat og reducerende tiltag har fortsat været et bety-

deligt emne i 2017. Langt de fleste besætninger må forventes at være smittet med MRSA i dag. Det er skidt, 

at vi har bakterierne i besætningerne, men ikke anderledes end i de fleste andre lande. Der skal forskes 

mere i, hvorledes vi kan undgå at slæbe rundt med bakterierne, så de ikke kommer hverken ind eller ud af 

besætningerne. Alle der arbejder med svineproduktion skal inden udgangen af 1 kvartal gennemgå et hygi-

ejnekursus  for at ruste os alle bedre til at forebygge smittespredning med bakterier, herunder MRSA. 

 

Nyt veterinærforlig 

Det nye veterinærforlig rummer, som nævnt i tidligere afsnit, en del ændringer for svineproducenterne, og 

der er en risiko for yderligere stramninger, men der er også gode elementer. Vi uddyber på årsmødet, men 

vi er bekymrede for elementer som elitebesætninger , MRSA stramninger med bad i alle stalde, dyrevel-

færdsindex i besætningerne.  



 

Øvrige udfordringer det kommende år. 

Der er konstant fokus på halekupering. Vi skal være bedre til at dokumentere det, vi gør i besætningerne, 

herunder at det fortsat er nødvendigt at kupere halerne på rigtig mange grise.  Vores aftagere af grise i Eu-

ropa vil på ingen måde modtage grise med hele haler! Der skal arbejdes videre med løsninger for at undgå 

halebid, måske skal man gå avlsvejen? Duroc grise har stort set aldrig halebid!, renracede og  LY krydsnin-

ger er meget slemme til at starte på halebid. Vi ved, at meget ofte vil der komme halebid, når der ikke ku-

peres , uanset at der tildeles halm, så kommer der halebid, og det skaber i den grad dårlig dyrevelfærd. Ha-

lekupering er en stor udfordring de kommende år! 

Om et år bliver det forbudt at kastrere uden bedøvelse. Lokalbedøvelse i testiklerne ser ud til at blive den 

løsning, vi skal vænne os til. Allerede nu kan svinepassere få tilladelse til at anvende lokalbedøvelse, så-

fremt de har gennemgået et kursus udbudt af dyrlægen 

 

  

LVK fjerkræ sektionen blev i 2017 reduceret markant. Vi har taget konsekvensen af, at det ikke er realistisk 

at få en afdeling på 2-3 dyrlæger til at løbe rundt. Vi har derfor nu kun et par enkelte dyrlæger, som arbej-

der sporadisk med fjerkræ. Vi kan derfor ikke tilbyde obduktioner på laboratoriet, og vi har opsagt de fleste 

af vores frivillige rådgivningsaftaler.  Vi er ærgerlige over denne udvikling, men den var desværre nødven-

dig. 

 

LVK laboratoriet 

Vi afsøger hele tiden markedet for at udvide vores muligheder for effektive og konkurrencedygtige labora-

torieanalyser, og er parate til at udbygge med nye analyser, hvis ikke der er et godt og billigere alternativ 

andet steds. PCR analyser på mælkeprøver kører i dag rutinemæssigt på laboratoriet. Vi er fortsat den ene-

ste kvægpraksis, der kan tilbyde vores kunder dette, og vi prøver til stadighed at sikre en god service og pris 

på denne kerneydelse i laboratoriet.  

Sammen med DNA Diagnostik og Københavns universitet er vi i gang med at udvikle flere PCR diagnostik-

pakker til brug i rådgivningen i et 4 årigt GUDP projekt. Målet er, at disse diagnostikpakker skal blive et cost 

effektivt redskab i rådgivningen til gavn for både dyrlægernes sundhedsrådgivningsarbejde og dermed land-

mand og besætning. 

Aktiviteten i laboratoriet er i 2017 på samme niveau som i 2016 og vi har blandt andet lavet ca. 17.000 

mælkeprøver for vores kunder og sat prisen ned på PCR undersøgelser i løbet af året. 

 

Regnskab for 2017 

Årets samlede resultat for koncernen udviser et overskud på t.kr. 226, budgetter for året et underskud på 
t.kr. 67 og sidste års resultat et overskud på t.kr. 606.  

Honoraromsætningen ved dyrlægebesøg er lidt under niveauet for sidste år, fordelt med et fald for svine-
dyrlægerne og for fjerkrædyrlægerne, som er droslet væsentlig ned i 2017 og en stigning for mink- og 



 

kvægdyrlægerne. Med flere kvægkunder i LVK er omsætningen fra dyrlægernes biler ligeledes steget med 
3,5 %. Omsætning på vores eget laboratorium er faldet pga. fjerkræafd. har droslet ned, men også pga. vi 
har nedsat priserne på mælkeprøver, samt der har været et fald i omsætningen vedr. eksterne laboratorie-
ydelser. 

Vores driftsomkostninger er på mange områder mindre end budgettet og sidste år. Der er igen i år investe-

ret en del i dyrlægernes IT platform og dermed stigende udgifter/afskrivninger herpå. Nettorenteindtægter 

af koncernens aktiver er stadig med til at give et positivt resultat for året. 

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. 

 

Budget for 2018 

Bestyrelsen har for 2018 godkendt et budget, som efter skat vil give et mindre overskud på t.kr. 91. 

Siden 2015 har vi hævet vores dyrlægehonorarer med 1 %, men i 2018 bliver der en prisstigning på 2 % og 

medlemskontingentet vil forblive uændret. 

Vi har budgetteret med et uændret antal af svine-, kvæg- og minkkunder. 

 

 

LVK Kundeundersøgelse 

Som I nok har bemærket, så har vi i 2017 tilladt os, at ”forstyrre” jer med en kundeundersøgelse. Vi er i be-

styrelsen helt klar over, at I helt sikkert får mange af den slags i indbakken, men vi syntes tiden var inde til, 

at vi fik noget feedback på jeres oplevelser af LVK. Vi vil gerne sige jer medlemmer en stor tak for den flotte 

svarprocent (44 %) vi har modtaget. Der er næsten 600 medlemmer, der har taget sig tid til at besvare ske-

maet, og vi har fået et meget fint materiale at arbejde videre med. Vi kan glæde os over at kundeundersø-

gelsen viser, at vi har en meget høj tilfredshed (tilfreds + meget tilfreds) med vores dyrlægeservices: 96,1 % 

svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med nuværende dyrlæge generelt, 94,6 % tilfredshed med 

dyrlægens faglige niveau, 97,2 % tilfredshed med Serviceniveauet, 94,5 % tilfredshed med ”at få løst de 

problemer der er” og 93,7 % tilfredshed med dyrlægens hjælp til at holde styr på veterinære dokumenter.  

En stor del af kundeundersøgelsen omhandler hvilke behov kunderne har, og hvilke udviklingsområder vi 

bør satse på de kommende år, dette er et rigtig godt redskab, som vil indgå i vores udviklingsstrategi frem-

over.  

 

LVK studietur til Spanien 

Det er blevet en tradition, at bestyrelsen i LVK ca. hver 2. år tager ud og ser på landbrug i Europa. I foråret 

havde vi en spændende og oplevelsesrig tur til Catalonien i det nordlige Spanien. Vi delte os i to grupper 

henholdsvis kvæg og svin.  

Spansk svineproduktion har udviklet sig positivt gennem de seneste år. Den adskiller sig meget fra det vi 

kender i Danmark, ved at kun ca. 20 % er ejet af selvstændige landmænd. Resten foregår i såkaldte ”inte-

grators”, dvs. selskaber , der mere eller mindre ejer hele kæden fra jord til bord. Producenterne betales  

fast pris for at passe dyrene og leje af staldene. Når vi spurgte direkte ind til, hvad den største grund var til 

deres nuværende succes, så var svaret, at de havde fået et stort løft i genetikken over de seneste år (bl.a. 



 

dansk genetik). Desuden kunne vi konstatere, at der er et helt andet forbrug af antibiotika i Spanien, ca. 10 

gange så højt som i Danmark. 

Vi fik ligeledes mulighed for at se en nyere malkekvægfarm med 800 køer. Staldene var meget åbne og byg-

get til at kunne håndtere de høje sommertemperaturer. Medarbejderne var afrikanere, der fik en okay løn. 

Der blev malket 3 gange i karrusel. Ligesom hos svinebesøget, så var det ikke vores indtryk, at der var 

mange regler forbundet med at drive landbrug i området. 

Vi vil vise nogle enkelte billeder på årsmødet fra turen.  

 

Hvad vil politikerne med dansk landbrug. 

For at tage hul på dette afsnit, så vil vi bruge 2 af de studieture, vi har været på, som eksempel. Hvis vi sam-

menholder vores tur til Spanien i 2017 med en tur vi havde for 4 år siden til Sverige, så er det slående, hvor-

ledes landbruget har udviklet sig i disse lande. Begge lande er medlem af EU, og det må derfor forventes, at 

det er de samme EU regler, der ligger til grund for produktionen i landene. Der ud over kan de enkelte 

lande vælge at lave ekstra regler for at styre udviklingen i en bestemt retning. 

Hvis vi f.eks. ser på Sverige, så har politikerne valgt en meget ambitiøs retning for dyrevelfærd, miljø og an-

tibiotika håndtering. Dette kan snævert set være et meget sympatisk politisk standpunkt. Men groft sagt, så 

har dette resulteret i en halvering af svensk svineproduktion, som derefter billedligt talt er flyttet til Spa-

nien. Spanien er lykkedes med at udbygge deres produktion med de positive effekter dette har på beskæfti-

gelse og eksporten.  Sverige må nu importere svinekød fra landene omkring sig! 

Med det ovennævnte eksempel, vil vi gerne minde de danske politikere om, at det er en hårfin balance, de 

er med til at påvirke med deres lovgivning. Tiltag der kan virke umiddelbart sympatiske, kan ramme et land 

som en boomerang. Der er i vores øjne flere faresignaler i den nuværende danske politik. Særligt galt er det 

på svineområdet med lange haler, MRSA handlingsplaner, endeløse stramninger omkring antibiotikafor-

brug. Men også på den slingrekurs regeringen fører omkring miljøreguleringen. Senest er der kommet et 

fosforkort, som stiller rigtig mange landbrugsfamilier i en situation, hvor de ikke aner om der kan drives 

landbrug på gårdene fremover. De samme ejendomme fik for få år siden del i landbrugspakken, som gav 

mulighed for at gøde mere optimalt! 

Kunne vi ikke bede om, at politikerne lavede nogle langsigtede planer, med bred politisk opbakning, så vi 

kunne indrette vores virksomheder efter dette.  

Ovennævnte vil efter vores overbevisning også være med til at sætte gang i de nødvendige generationsskif-

ter i erhvervet. Der tales meget om, hvad der skal til, for at de unge mennesker vil starte op. En helt afgø-

rende forudsætning er, at man føler en opbakning fra samfundets side til den branche man investere i. 

 

Tak til LVK’s samarbejdspartnere 

Vi vil fra bestyrelsen gerne sende en stor tak til vore medlemmer for samarbejdet i det forløbne år. Ligele-

des skal lyde en stor tak til alle ansatte. Til sidst skal der lyde en stor tak til de firmaer, organisationer og 

myndigheder LVK har samarbejdet med i årets løb. 


