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1. Min baggrund 
 Hvordan kan bonden overleve, er overskriften på temaet vi i dag sætter fokus på. Det er en balance 
mellem flere faktorer, som økonomi, driftsledelse, gode medarbejdere, gode bankforbindelser, godt 
socialt netværk og godt sammenhold og forståelse i familien. 
 
Jeg vil tage udgangspunkt i Ballegård, som er en gammel slægtsgård, vi er femte generation. 
Gården er på 90 hektar, samt 25 hektar forpagtet. Arealerne dyrkes fortrinsvis med grovfoder til 
kvægbesætningen, men der dyrkes også salgsafgrøder i form af korn og raps. 
 
2. Mit landbrug 
Besætningen består af 70 jerseykøer samt opdræt og en krondyrsbestand på 25 dyr. 
På gården er opsat en 800 kW vindmølle. 
 
Det har været meget afgørende for mig, at hele familien bakker op om gårdens drift, for at kunne 
forstå den økonomiske sammenhæng, derfor er det også mine 2 døtre der går foran når dyrene er på 
udstilling. Vi deltager i Landsskuet i Herning hvert år, tidligere har vi også deltaget i lokalskuet. 
Ofte har vi køer til udstilling ved Maskinmessen Agromek i Herning. 
 
At være bonde i Danmark, er på mange måder, det samme som at være bonde i EU. Vi skal lære at 
leve med regler og forordninger, vi skal acceptere tilsyn fra mejeriet, fødevaredirektoratet, 
plantedirektoratet samt kommune og amt. 
De forskellige instanser har krydsoverensstemmelse. Det kan resultere i økonomiske træk på 
enkeltbetalingsordningen fra EU. 
 
For en måned siden, havde jeg besøg af to konsulenter fra min landboforening, for at gennemgå 
landbruget på 53 enkeltområder, hvor det har betydning i EU sammenhæng, hvordan vi efterlever 
regler og bestemmelser. 
 
2. Mit udadvendte liv 
For at overleve som bonde og menneske, har det været vigtigt for mig, at have andre interesser end 
landbruget. 
I min ungdomstid, var det som aktiv og leder i idrætsorganisationer, herefter fulgte nogle år med 
bestyrelsesposter inden for landboforeningen, kvægavlsforeningen og raceforeningen. 
 
I de sidste otte år har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen i Egtved kommune, de sidste to år 
som formand for Teknik og miljø. 
I Egtved kommune nærmere bestemt Vingsted centret, blev NØK kongressen afholdt i 1992. 



 
4. Min fremtid som landmand 
Min fremtid som landmand, har jeg valgt at kalde sidste afsnit i mit indlæg her på NØK kongressen. 
I november 2005 fik jeg en hjerneblødning og var derfor indlagt på sygehus i 4 måneder. 
Min tilstand var sådan at jeg blev lammet i højre side og var i starten ude af stand til at bevæge mig. 
Et fantastisk effektivt og kompetent optræningsprogram blev sat i værk, så efter udskrivning fra 
sygehuset fik jeg tilbudt træning på center, hjemmetræning og svømning. 
Vores sygehusvæsen og socialvæsen har ydet mig en stor hjælp. 
Min sygdom gav mig anledning til at vurdere min fremtid som landmand. Mange forskellige tanker 
og overvejelser er drøftet med familien og konklusion blev at jeg fortsætter med kvægbesætning. 
 
Næste år bygger vi en ny løsdriftsstald til 150 køer samt opdræt med to malkerobotter og 
automatisk fodring. 
 
 
5. Bonden og samfundet 

• Hvordan kan bonden og landbrugserhvervet overleve? 
Det er der mange meninger om, blandt politikere, presse, og borgere i Danmark 
• Skal landbrugserhvervet i det heletaget være at finde i det danske 

erhvervsbillede? 
• Måske er det et nordisk eller europæisk problem? 

 
Danske landmænd investerer i landbrug i de Baltiske lande, Rusland og Ukraine, 
og det er den danske miljølovgivning og skattelovgivning der er for restriktiv. 
Den danske presse vil hellere beskrive sensationerne eller fortælle den gode 
historie. 
• Hvorfor kan danske landmænd ikke være i Danmark og det danske samfund? 

  
• Hvorfor har danske landmænd en så restriktiv vandmiljølovgivning? 
• Hvorfor har vi i Danmark ikke en energipolitik der tilgodeser danske 

energiafgrøder frem for olie fra Mellemøsten? 
 

• Bonden kan overleve, hvis samfundet vil!? 
• Samfundet kan overleve, hvis landbruget er naturforvalter og hvis landbruget 

med følgeerhverv bliver ved med at skabe 6 % af arbejdspladserne i det danske 
samfund. 

                                                            
 
 
 


