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1. Hvordan sker ”koordineringen” mellem VFL’s folkevalgte bestyrelse og VFL’s faglige system? 
(Samspillet mellem den politiske og den faglige del). 
 

2. Hvad er status på tildelingen af projektmidler til VFL og økonomien generelt? (Jf. udmeldingen om, at 
VFL forudså at måtte sige farvel til medarbejdere pga. manglende projektmidler). 
 

3. Hvordan kan det fremadrettet sikres, at VFL er dagsordenssættende på de faglige områder, der er 
vigtige for landbruget? (Set bagud skulle det jo fx have været VFL og ikke Jan Hjeds, der løb alene i 
offentligheden med kampen for vandafledning). 
 

4. Har VFL et bud på, hvordan ”nabotjekket” kan gennemføres/organiseres, så det er fagligt validt og 
anvendeligt politisk? 
 

5. Hvordan er VFL inddraget i arbejdet med en konkurrentanalyse og hvor langt er analysen? 
 

6. Hvad er status på VFL’s udbytteforsøg? (Er der konsekvenser af BL’s manglende medvirken?). 
 

7. Hvordan arbejder VFL med balanceregnskaber for bedrifter? Er det et virkemiddel, det faglige system 
kan anbefale? 
 

8. Hvad er status på ”Virkemiddelkataloget” vdr. målrettede virkemidler til reduktion af N-udvaskning? 
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Effektivt Landbrug d. 20. september  
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Afgørelsesudkast om Endelave Havbrug  
Afgørelsesudkast om Endelave Havbrug er sendt i høring  

Natur- og Miljøklagenævnet har i dag sendt udkast til afgørelse i sagen om Endelave Havbrug i høring. Afgørelsesudkastet er sendt til 
ansøgeren, Hjarnø Havbrug, og klagerne; Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Endelave Hav- og Dambrug – Nej tak, Horsens 
Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Afgørelsesudkastet er også sendt til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelserne. 
 

Miljøstyrelsen har den 8. maj 2014 med en miljøgodkendelse og en VVM-tilladelse til Endelave Havbrug givet tilladelse til årlig 
udledning af op til 88 tons kvælstof, 9,6 tons fosfor og 463 tons organisk 
stof ca. 1,3 km syd for et Natura 2000-område. 

 
For at der kan meddeles en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er det i henhold til habitatbekendtgørelsens § 7 en betingelse, at det 
godtgøres, at det på et videnskabeligt grundlag uden rimelig tvivl kan fastslås, at et projekt ikke har skadelige virkninger for den omhandlede 
lokalitets integritet. 
 
Formand for Natur- og Miljøklagenævnet Pernille Christensen udtaler: 
 
”Nævnet har i dag sendt et afgørelsesudkast i høring om Endelave Havbrug. Sagen drejer sig om etablering af et stort havbrug 1,3 km syd for 
et Natura 2000-område. Afgørelsesudkastet er udtryk for, at afgørelserne om havbruget ser ud til at lide af væsentlige mangler. For det første 
mener nævnet, at muslinge- og tangbrug ikke på det nuværende grundlag kan inddrages i afgørelsesgrundlaget. For det andet er der en 
række mangler i beregnings- og vurderingsgrundlaget i Natura 2000-konsekvensredegørelsen. Juraen kræver, at det kan udelukkes, at Natura 
2000-området lider skade ved etablering af havbruget. Et enigt kombinationsnævn har vurderet, at Natura 2000-konsekvensredegørelsen ikke 
udelukker, at området kan lide skade.”  
 
Om Natura 2000-området:  
 
Endelave Havbrug er beliggende i farvandet syd for Endelave, der er en del af vandplanens hovedvandopland 1.9 Horsensfjord. Vandplanens 
miljømål for farvandet omkring Endelave er god økologisk tilstand. Den nuværende økologiske tilstand er ringe.  
 
Natura 2000-område nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, er et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det er beliggende 
indenfor vandplanens hovedvandopland 1.9. Området er blandt andet udpeget for at beskytte de marine naturtyper sandbanker, vadeflader, 
laguner, bugter og rev. Natura 2000-områdets bevaringsmålsætning er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og 
naturtyper, områderne er udpeget for. I Natura 2000-plan 2010-2015 er vurderingen af bevaringsstatus/prognosen ugunstig for de marine 
naturtyper. Dette skyldes belastning af næringsstoffer og invasive arter. 
 
Kort over området kan ses her. 
 
Om afgørelsesudkastet:  
 
Et enigt kombinationsnævn står bag afgørelsesudkastet, der indebærer, at nævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelser af 8. maj 2014 om 
havbruget. Det drejer sig om en miljøgodkendelse og en VVM-tilladelse.  
 
Kombinationsnævnet har vurderet, at Natura 2000-konsekvensredegørelsen er uklar omkring, hvordan fangkulturerne, muslinge- og tangbrug, 
inddrages. Som sagen er oplyst, kan fangkulturerne hverken indgå som en integreret del af projektet eller som en 
kompensationsforanstaltning. Kombinationsnævnet har også konstateret en række mangler ved de beregninger, som ligger til grund for 
konsekvensredegørelsen. Manglerne indebærer, at resultatet af beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed og tvivl. 
Kombinationsnævnet finder derfor, at den foretagne konsekvensredegørelse ikke på tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag dokumenterer, at 
det ansøgte projekt ikke skader Natura 2000-område nr. 56. Der er også givet en VVM-tilladelse til Endelave Havbrug. I afgørelsesudkastet 
ophæves også VVM-tilladelsen, fordi den bygger på de samme beregninger, som konsekvensredegørelsen og derfor også er mangelfuld.  
 
Afgørelsesudkastet kan ses her. 
 
Om Natur- og Miljøklagenævnet – kombinationsnævn: 
 
Som sagkyndige i kombinationsnævnet har deltaget marinbiolog Peter Blanner og civ. ing., phD Carsten Jürgensen. Derudover deltog det 
læge nævn i behandlingen af sagen.  
 
Den videre proces: 
 
Der er givet en frist på 14 dage til at komme med bemærkninger til afgørelsesudkastet. 
 
Efter høringsperiodens udløb skal Natur- og Miljøklagenævnet vurdere de høringssvar, der er kommet ind.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet vil respektere parternes høringsperiode og vil, i perioden frem til den endelige afgørelse foreligger, ikke 
kommentere indholdet af afgørelsesudkastet eller de bemærkninger, det afføder. 
 
Kontaktinformationer:  
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 Resultater fra drænvandsundersøgelsen 2012/13 
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16 Beregnet af miljøchef Hans Roust Thysen, Landscentret, Skejby 20. nov. 2009 
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Skal L&F holde fast i optimistisk slogan? 
Fredag 24. oktober 2014 09:59 Landbrugsavisen.dk  
 

Målgruppen er ikke landmændene 
»Vi skal holde fast i kampagnen, for alle undersøgelser viser, at befolkningen har fået meget mere viden om landbruget og 
fødevareerhvervet. Når man går ude i stalden, er det rigtig svært at se meningen med den, men det nytter ikke, vi går helt i sort over, at 
priserne er nede. Og det er sådan set ikke landmændene men forbrugerne, kampagnen henvender sig til.« 
Thomas Hansen, Kolding Herreds Landbrugsforening.  
 
Hold fast i kampagnen 
»Det ville være synd og skam at skyde kampagnen i sænk, vi bliver jo gang på gang bekræftet i, at den flytter danskernes bevidsthed om 
landbruget. Vi er nødt til at kigge over på den anden side af krisen. Men bankverdenen, som har oplevet en vis konsolidering, bør give os 
mere elastik, for vi mangler likviditet til at komme igennem de aktuelle bump på vejen.«  
Morten Yde, LandboThy. 
 
Minder om »Komiske Ali« 
»Omdømmekampagnen i sig selv er god nok, men sloganet: Få det væk! Det virker som »Komiske Ali« på landmænd, som oplever den totale 
krise. Dét, vi blev lovet, og som vi har til gode, er budskaber i øjenhøjde, som landmændene kan genkende sig selv i.« (»Komiske Ali« var 
øgenavnet på den irakiske informationsminister, som under invasionen i 2003 fastholdt, at Irak ikke var ved at blive invaderet, red.) 
Claus Neergaard, Landøkonomisk Selskab. 
 
Nytter ikke at male alt sort 
»Selvfølgelig får vi hug for det slogan lige i øjeblikket, hvor problemerne fylder i dagligdagen. Men vi har lagt en strategi på, at vi skal 
synliggøre vores erhverv på en positiv måde. Så kan vi ikke lige ændre den, vi er nødt til at se fremad. Jeg tager afstand fra at male det så 
sort, som Bæredygtigt Landbrug gør. Det er ikke sådan, vi får samarbejdspartnere til at tro på erhvervet.« 
John Nielsen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne. 
 
L&F skal skærpe retorikken 
»Jeg tror såmænd ikke, vi skal lave om på vores imagekampagne. Men vi skal have en klar adskillelse mellem den og det politiske arbejde i 
øvrigt. Her er vi nødt til at skærpe retorikken, først og fremmest på grund af vores fødevareminister. Det bliver mere og mere tydeligt, at han 
ikke tager primærlandbruget alvorligt.« 
Jørgen Popp Petersen, LHN. 
 
Nødvendigt at se helheden 
»Det ville være forkert at afbryde kampagnen, for man skal huske, den er rettet mod bybefolkningen og ikke mod landmændene. Jeg kan 
godt forstå, hvis landmænd i krise kan føle sig såret, men vi er nødt til at se på helheden.« 
Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug. 
 
Hold fast trods krise 
»Der er lavet en god kampagne, og jeg synes, den skal fortsætte. Vi kommer over krisen på et eller andet tidspunkt. Men det er ganske 
urimeligt, at danske landmænd skal betale hele gildet for sanktionerne mod Rusland.« 
Lars-Ole Hjorth-Larsen, Bornholms Landbrug. 

mailto:post@landbrugsavisen.dk
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L&F’s kampagne vinder pris 
Der er et yndigt land på 4,3 mio. hektar, det er ikke meget, 
men nok til at vinde en Advertising Effektiveness Award! 
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45 årigt annuitetslån 2,5 % + bidrag 0,75 
Dato Ydelse Restgæld Rente Afdrag

01-01 2015 0 10.000.000 0 0

31-12 2015 426.011 9.898.989 325.000 101.011

31-12 2016 426.011 9.794.695 321.717 104.294

31-12 2017 426.011 9.687.012 318.328 107.683

31-12 2018 426.011 9.575.829 314.828 111.183

31-12 2019 426.011 9.461.033 311.214 114.796

31-12 2020 426.011 9.342.506 307.484 118.527

31-12 2021 426.011 9.220.126 303.631 122.379

31-12 2022 426.011 9.093.770 299.654 126.357

31-12 2023 426.011 8.963.306 295.548 130.463

31-12 2024 426.011 8.828.603 291.307 134.703

31-12 2025 426.011 8.689.522 286.930 139.081

30 årigt annuitetslån 2,5 % + bidrag 0,75 
Dato Ydelse Restgæld Rente Afdrag

01-01 2015 0 10.000.000 0 0

31-12 2015 526.817 9.798.183 325.000 201.817

31-12 2016 526.817 9.589.807 318.441 208.376

31-12 2017 526.817 9.374.658 311.669 215.148

31-12 2018 526.817 9.152.517 304.676 222.141

31-12 2019 526.817 8.923.157 297.457 229.360

31-12 2020 526.817 8.686.342 290.003 236.815

31-12 2021 526.817 8.441.831 282.306 244.511

31-12 2022 526.817 8.189.374 274.360 252.458

31-12 2023 526.817 7.928.711 266.155 260.663

31-12 2024 526.817 7.659.577 257.683 269.134

31-12 2025 526.817 7.381.696 248.936 277.881
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Ydelse Hensat afdrag v. 25 % skat v. 50 % skat 

7 % 30 årig 8,06 1,06 7,31 4,56 

3 % 30 årig 5,10 2,10 4,35 3,60 

3 % 60 årig 3,61 0,61 2,87 2,11 

2,5 % 30 årig 4,78 2,53 4,15 3,53 

2,5 % 60 årig 3,25 0,86 2,63 2,00 

Beregninger af Claus Neergaard 08.12.14 
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Landbrugs- og fødevarepakken fra Venstre, Dansk Folkeparti og 
Konservative med ialt 16 konkrete forslag. 

Beslutningsforslaget: ”Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke 

Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en 
dansk fødevare- og landbrugssektor i vækst i balance med miljøet med 16 initiativer fordelt på fire 
områder: 

1. Øget råvaregrundlag 
2. Ny og målrettet regulering 
3. Styrket konkurrenceevne 
4. Bedre adgang til finansiering” 

 Stop for undergødskning 

 Harmonikrav lempes 

 Ny og målrettet regulering 

 Randzoner væk 

 Mark og stald adskilles 

 Vandløb fejlklassifikation rettes 

 Jordbearbejdning tilladelse før 1. nov. 

 Vejledende kontrol 

 Konkurrencegaranti – forbedring af konkurrenceevnen  

 Miljøgodkendelser - hurtigere og mere effektive 

 Overimplementering skal standses 

 Vækst i akvakulturen 

 Økologi – øget eksport 

 Små slagtehuse – kontrolloft hæves til 35.000 DE 

 Finansiering, bedre adgang til finansiering 

 Fiskeri inddrages i finansieringsbanken 



Debat om beretningen 


