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Beretning  

Bornholms Landbrug & Fødevarers Generalforsamling 2023 

 

Velkommen til generalforsamling i Bornholms Landbrug & Fødevarer 

Vi er mange samlet her i dag. Medlemmer, pressen, gæster og samarbejdspartnere. Ansatte, folk i 4H og 
LandboUngdom. Så har vi også et æresmedlem, Lars Jakob Larsen. Velkommen til jer allesammen.  

 

Verden mangler fødevarer. Priserne på fødevarer steg helt enormt i 2022, og selvom de er faldende, er vi 
ikke på det lave niveau, vi har været vant til. Selvfølgelig har den ulykkelige krig i Ukraine været med til at 
udløse bevægelserne. Men også uden krigen er der en større efterspørgsel end tidligere, og produktionen 
har svært ved at følge med. 

En del politikere og meningsdannere mener, at vi skal producere mindre. Dagsordenen er, at noget af 
landbrugsjorden skal tages ud og ændres til naturarealer. På den måde vil man sikre, at sjældne dyrearter 
får mere plads, og at klimaudledningen fra landbruget mindskes. 

Jeg mener, at denne idé er alt for naiv. Det hjælper ikke klimaet, at vi skærer ned på landbruget her i 
Danmark.  

Megabyer - London, Shanghai, Manilla, Tokyo, Mumbai, Seoul, Dar-Es-Salaam – man kan blive ved. De her 
byer bliver ikke udfaset. I min levetid er verdens befolkning gået fra at være 5 mia. til nu næsten 8. Ikke nok 
med at vi er flere. Rigtig mange flere bor i dag i byer, hvor de ikke har nogen mulighed for selv at producere 
mad.  

Da jeg blev født, var folks køkkenhaver en global buffer. Steg priserne, så købte folk færre fødevarer og 
levede af det, man kunne dyrke i haven derhjemme. Det kan vi ikke længere i samme udstrækning. Folk skal 
have mad, og i de store byer er de nødt til at betale højere priser. Det er medvirkende til, at priser på 
fødevarer svinger mere i dag. 

Inden vi tænker på at producere mindre på Bornholm, synes jeg vi skal overveje, hvor de mange mennesker 
skal have mad fra? 

USA, Australien, Indien, Ukraine, Rusland og mange lande i Sydamerika har stået for en stor del af verdens 
forsyning af fødevarer. Men i mange af verdens kornkamre banker klimaforandringerne på. Enten regner det 
så meget, at man ikke kan så, eller også så visner høsten på marken, og nogen steder er der så tørt, at det 
ikke kan betale sig at bjerge den høst, der er. 

Imens fældes regnskoven i et enormt tempo i Indonesien, Afrika og Brasilien. Unik natur forsvinder, og 
klimagasser i enorme mængder frigives. De høje priser på afgrøder og den mangel, der er på 
verdensmarkedet, forstærker denne triste udvikling.  

I den verden, vi nu lever i, så forekommer det faktisk rimeligt, at bornholmske landmænd skal fortsætte deres 
produktion. Vi producerer med stadigt færre hjælpestoffer. Vi har adgang til den nyeste teknologi. Vi er 
veluddannede, og vi har skrappe krav til vores produktion.  

Som landmand kan man godt blive indebrændt af at møde den dagsorden om, at vi skal producere mindre. 
Eller at vores produktion er et nationalt problem, fordi vi har en klimapåvirkning. Vi oplever, at vores landbrug 
bliver bedre for hvert år, der går. 

Vores mælkeproducenter har fået færre køer over de sidste 50 år, men der er kommet mere mælk ud af 
dem, der er tilbage. Vi vidste det ikke, tilbage i 80’erne, men allerede dengang var mælkeproducenterne godt 
i gang med at producere mere klimavenligt. 

I vores grisestalde arbejder vi systematisk med dyrevelfærd. Vi har mange flere producenter på Bornholm 
med løsdrift, end der er i det øvrige land. Vi har mange slagtesvin med hele haler, og det er jo en udvikling, 
der bifaldes politisk. 
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Udbringning af gødning og kemi er også blevet skarpere de sidste 5 år. I mit landbrug sparer vi nok mellem 5 
og 10% af vores kemi og gødning, efter at vi har fået mere teknologi. Vi er kun lige begyndt. 
Kamerateknologi har gjort sit indtog og jeg har for første gang i 2022 set en rækkesprøjte. Dyrkes visse 
afgrøder i rækker, kan man spare op til en tredjedel af kemien og samtidig få renere marker.  

Landbruget forbedrer sig konstant, men dette perspektiv har svært ved at blive en del af debatten om vores 
erhverv. Det er enormt frustrerende, og jeg oplever, at nogle af jer går og hænger lidt med hovedet, når der 
f.eks. er folketingsvalg. Vi synes ind imellem, at debatten om landbruget er ensidig. 

Jeg vil give et eksempel. Vi har en vision om, at en stor del af vores gylle afgasses og dermed kan fortrænge 
fossil gas i vores lokale industri eller diesel i transportsektoren. Det vil give en mere bæredygtig produktion af 
kød og mælk, og det må jo være godt. 

Derfor blev jeg lidt træt, da jeg forleden dag læste, at biogas ville gøre os ”afhængige” af husdyr. Det er lidt 
besynderligt, hvordan man kan dreje en historie, jeg synes bunder i de bedste intentioner. Men det viser, at 
selv når vi virkelig anstrenger os for at forbedre os, så kan det også udlægges som et problem for 
samfundet. I øvrigt er det efter min mening en misvisende historie. Bigadans anlæg kan sagtens producere 
mere gas, også i en situation med væsentligt færre husdyr. Man kan udskifte en stor del af gyllen med halm. 

Jeg tror på, at en større gasproduktion kan blive et aktiv for landbruget på flere måder. For det første 
kommer der ingen biomasse, medmindre landmanden får noget ud af det. Vi tror på, at priserne på 
biomasse vil blive på et niveau, så landmændene ser en forretning i at levere. Desuden skal vi have 
mulighed for at opnå klimakreditter – det kan ikke nytte noget, at vi skal betale skatter af vores udledning, 
hvis vi ikke modregnes, når vores gylle fortrænger fossil energi.  

 

Vi vil også gerne producere med hensyn til naturen. Bornholmske landmænd har arbejdet på at give ager-
fuglene bedre betingelser på vores marker. Naturen kommer også på andre måder til at fylde mere i 
fremtidens landbrug, og jeg er glad for det samarbejde, vi har med de grønne organisationer. De hjælper 
med fugletællinger og idéer. Landmændene står for de praktiske tiltag i markerne. Den nye EU-reform af 
landbrugsstøtten vil give os mange nye muligheder for at arbejde med natur i landbrugslandet.  

 

Et problem vi har oplevet i erhvervet det sidste år har været høje energipriser. Bornholmerne betaler, med 
afgifter, faktisk nogle af verdens højeste el-priser. Dette er et stort problem for vores fødevareproduktion. Det 
bliver f.eks. dyrere for landmændene at lave grisekød på Bornholm i forhold til produktionsprisen i Jylland, 
alene pga. Trefors nye afgiftsstruktur. 

For mælkeproducenterne er denne forvridende situation endnu værre. Først betaler de en høj nettarif 
hjemme på gården, og dernæst betaler deres mejeri. 

For mig er det afgørende, at bornholmske landmænd ikke, endnu engang, får højere afgifter. Det kunne ske, 
hvis vi skal betale for at vores lokale net kan blive bundet op på Energi-Øen. Bornholmerne må og skal ikke 
betale mere i energiafgifter. 

 

I forbindelse med Energi-Øen er der et politisk ønske om at lægge en erhvervspark i Sose. Vi repræsenterer 
mange lodsejere, og det er så vigtigt at vi behandler folk ordentligt. De produktionsejendomme og huse, der 
ligger i området, falder selvsagt i værdi, og det tab skal vores medlemmer og almindelige husejere ikke stå 
med. Lovgivningen er endnu ikke på plads, men det er ingen undskyldning. Staten og Energinet må tage 
ansvar her.  

 

Den måske største politiske udfordring, vi har, er kvælstofreduktion. 

Vi skal have flere efterafgrøder på vores marker og vi får også krav om mange nye minivådområder. 

I ved, hvorfor efterafgrøder giver problemer. De forhindrer os i at have vinterafgrøder på markerne, og da vi 
generelt høster mindre i vårafgrøder, vil vores kornproduktion falde. Vi skal også bruge et større areal til 
gylleudbringning. Derfor rammer kvælstofreguleringen især de bornholmske griseproducenter hårdt. 
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Selv om vi forsøger at begrænse udledningen af kvælstof, vil det sandsynligvis ikke ændre Østersøen 
synderligt. Bornholm står ikke for en ret stor del af kvælstofforureningen. Det argument bider ikke på 
politikerne. De henholder sig til, at et bredt flertal i Folketinget har vedtaget målsætningerne. Det er op ad 
bakke, at vi skal reducere, fordi det er politisk bestemt. Ikke fordi Østersøen får noget ud af det. 

I bestyrelsen kommer vi ikke uden om at bruge tid og ressourcer på det her næste år. Vi kommer til at 
arbejde med landspolitikere, og vi håber, vi kan få inviteret vores nye miljøminister, Magnus Heunicke, på 
besøg. Vi vil gerne forklare ham, hvordan vi ser situationen som landmænd. 

Vi kommer også til at se på, om der kan laves noget fornuftigt omkring minivådområder. Noget som kan 
tilfredsstille myndigheder og samtidig bidrage til jagt og natur. Jeg tror vi står stærkest, hvis vi arbejder 
konstruktivt med tingene.  

Så er jeg også glad for den store hjælp, vi har fået af Landbrug & Fødevarer. Thor Gunnar Kofoed er i 2022 
blevet valgt til Viceformand igen, og han har været en, vi har kunnet trække på i dette. Vi håber på, at man 
finder på smartere virkemidler, der ikke forhindrer os i at drive et fornuftigt markbrug. 

 

Mange har gennem året spurgt mig hvorfor, vi skal betale så meget til L&F.  

Det er kort sagt nødvendigt, fordi mange af vores politikere ved så lidt om landbrug. 

Det kræver meget stor viden og mange ressourcer at forhindre dårlige idéer i at blive til virkelighed. Man skal 
i gang meget tidligt i en proces, for at påvirke den. CO2-skatten er et eksempel på dette. Det var ikke godt 
for landbruget, at idéen fik medvind, men jeg lytter altid efter, når mange politikere siger, at en CO2-skat ikke 
må koste arbejdspladser. Det er en ret vigtig tilføjelse. Jeg tror, nogle i L&F har fundet på den. Og derfor er 
jeg ikke helt så nervøs for en CO2-afgift. 

På kvælstofområdet har L&F også fundet på løsninger. Udenlandske forskere skal se miljøministeriets 
kvælstofmodeller efter i sømmene. Især Bornholm kan blive et eksempel på, hvorvidt vores 
kvælstofregulering giver mening. Det bliver spændende at høre, hvad internationale forskere mener om den 
her sag. Vi kalder det en ”second opinion” på vandplanerne og L&F har fået idéen. 

Den daværende regering og et bredt folketingsflertal vedtog en pesticidaftale sidste forår. Selvfølgelig er 
nogle midler udgået, selvfølgelig forventes det, at vi reducerer på vores pesticidanvendelse. Men der kom ro 
om området og de mest vanvittige forslag blev taget af bordet. Danmark er i EU positiv overfor Glyphosat, 
danske politikere ved, at pløjefri dyrkning af jorden giver positive effekter på klima og natur. Her er glyphosat 
en forudsætning. Der ligger et omfattende og systematisk politisk arbejde bag dette, og det er igen Landbrug 
& Fødevarer.  

 

Vores egen forening, Bornholms Landbrug & Fødevarer kører stabilt. Vi er omkring 600 medlemmer i 
foreningen alt i alt og ca. 220 aktive landmænd i foreningen. Foreningen repræsenterer langt de fleste 
landmænd på Bornholm og ca. 90% af den bornholmske landbrugsjord er ejet af medlemmer. Det er vi 
meget glade for. 

Økonomien har dog udfordret os i de senere år. Omsætningen er desværre faldet de sidste to år. Vi har 
simpelthen solgt mindre, end vi troede, og især 2022 har overrasket negativt. Det er i høj grad 
ejendomshandel der har givet mindre end tidligere år. Det er en af forklaringerne på, at vi kommer ud med et 
større underskud i foreningen i 2022. 

Derudover har bestyrelsen taget nogle initiativer, som har kostet penge. Vi har satset meget på at komme 
den grønne omstilling i møde. Her har vi brugt kræfter på ESG-værktøjer og biogas. Disse indsatser har gjort 
at vi har haft lidt højere omkostninger i 2022, end vi planlagde. 

I bestyrelsen og ledelsen er vi ikke tilfredse med underskuddet. Der kommer en nøjere 
regnskabsfremlæggelse efter beretningen, men jeg vil lægge mig i selen for, at vi får enderne til at nå 
sammen i 2023. Det er andet år med et større underskud, det kan og skal vi gøre bedre. 

Vi har, sammen med ledelsen på Kannikegaard søsat forskellige sparetiltag. Der er nogle interne ting vi vil 
spare på. Men vi foreslår senere en vedtægtsændring, hvor vi skærer et medlem af bestyrelsen væk. Jeg 
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tror også at vi er nødt til at spare penge på vores politiske arbejde. Det er svært, for der er meget at slås 
med, men vi bliver færre medlemmer og vi kan ikke opretholde det samme niveau, som vi har kunnet.  

Bestyrelsen har også besluttet at hæve kontingentet, og særligt det at loftet er hævet har givet anledning til 
en masse samtaler. Vi har gjort det, fordi loftet på 9.000 kr. på sigt ville ødelægge fundamentet i foreningen. 
Strukturudviklingen er ubønhørlig, og der forsvinder medlemmer, hvilket er årsagen til, at vi beder de store, 
der er tilbage, om at betale mere. Men jeg lytter mig også til, at vi nærmer os en grænse for, hvad nogle 
medlemmer vil acceptere. Det er taget til efterretning. Vi kan kun drive en forening, hvis vi har meget bred 
tilslutning fra landbruget på Bornholm 

Nu vi er ved udfordringer, så er der andre end de økonomiske.  

 

Vores største langsigtede udfordring i vores rådgivning er rekruttering. I har måske lagt mærke til at vi søger 
en driftsøkonom, og de er vanskelige at tiltrække. Der stilles høje krav i dag. Mange af jer, der sidder her, 
driver større virksomheder, og I behøver meget kompetent og professionel rådgivning. Vores opgave er at 
sikre, at I er tilfredse med den rådgivning, I får. Kan vi ikke ansætte tilstrækkeligt dygtige folk, må vi løse 
opgaven på andre måder. 

Vi har partnerskaber, og vi har et godt kendskab til landbrugsrådgivning, så kan vi ikke selv levere 
rådgivning, så vil vi gerne hjælpe jer videre. Enten hos virksomheder, vi samarbejder med, eller også 
gennem helt ekstern henvisning. Mange af jer finder også selv rådgivning. Jeg tror, det styrker vores 
erhverv, at vi er nysgerrige og prøver ting af. 

Når jeg her snakker om rekrutteringsudfordringer, bliver det tydeligt, at vi er dybt afhængige af vores dygtige 
medarbejdere på Kannikegaard. Jeg er meget taknemmelig for medarbejdernes engagement i landbruget. 
Mange af vores medarbejdere er meget loyale over for kunderne, og jeg synes, I medarbejdere gør jer 
umage med jeres arbejde. Selvom jeg lige roste landmændenes nysgerrighed, så er græsset ikke altid 
grønnere andre steder, og jeg er selv godt tilfreds med den rådgivning, jeg får fra Kannikegaard. 

I bestyrelsen har vi haft fokus på, at Kannikegaard skal være en god arbejdsplads, hvor man har lyst til at 
arbejde i mange år. Thomas Bay har arbejdet målrettet med trivsel, og hvis vi skal tage trivselsmålingerne for 
pålydende, så er Kannikegaard en god arbejdsplads. Det er noget, både ledelse og medarbejdere skal have 
ros for. 

 

Et sted, hvor der også er blevet arbejdet med trivsel, er LandboUngdom… Det går jer godt. I er nogle 
fantastiske ambassadører for vores erhverv, og vi er taknemmelige for, at I gider os, når vi har vores 
arrangementer. Jeg vil også gerne sige tak til Mads Mikkelsen og resten af jeres bestyrelse, fordi I går så 
energisk til opgaven med jeres forening. Jeres forening giver grund til optimisme for landbrugets og 
Bornholms fremtid. 

I 4H er der også sket rigtig meget de senere år. I har simpelthen genoplivet dyrskuet, og så kommer der helt 
enormt med folk. Det er sindssygt godt gået. 

I viser livet på landet frem og fortæller alle, hvorfor vi holder meget af det. Det er alle de her bløde værdier, 
som vi, der er fuldtidslandmænd, indimellem glemmer. 

Jeg vil gerne takke Sussi Holmtoft, som nu er stoppet som konsulent i 4H. Tak for dit enorme engagement. 
Mine børn har været i kløerne på dig. De har været på madskole, besøgt landbrug med køer i Østermarie og 
haft en skolehave, hvor de har dyrket solsikker. Jeres arbejde sætter sig spor hos mange børn. Tak for det, 
Sussi. Velkommen til Anna Orheim Jensen, der er ny konsulent og tak til alle i 4H for jeres hjælp i 2022.  

 

3. søndag i september havde vi Åbent Landbrug på Søndregård i Nyker. Tak til Kristina og Hans Peter 
Sonne for at være værter. Vi havde en god dag, hvor mange lagde vejen forbi. Og det er som altid et stort 
arbejde, men der kommer så meget positiv feedback, og der er en super stemning. 

Køer på græs holdt Laila og Martin Pihl Sode, det var jo, som det plejede. Men I stiller i den grad op. Det er 
flot og jeres landbrug er altid rart at besøge. 
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Tak til værterne og jeres ansatte. Den bedste måde at fortælle om landbruget på er, at vise det frem.  

 

Folkemødet er også væsentligt for os. Her får vi mulighed for at få en dialog med andre, mere 
landsdækkende aktører. Sidste år blev jeg inviteret ind i hulen hos NNF, slagteriarbejdernes fagforening, til 
en snak om kvælstof, klima, griseproduktion og slagteriet på Bornholm. Det var sjovt at gå rundt mellem 
klima-aktivistiske unge og så pludseligt komme ind i bagteltet hos NNF, hvor der, hvis jeg husker rigtigt, stod 
pølser og fadøl klar. 

Slagteriarbejderne ved også, at forkert klimapolitik eller kvælstofreduktion kan koste arbejdspladser. Det var 
en god eftermiddag. 

DC’s repræsentantskabsmedlemmer fra Bornholm, Peter Brandt Koefoed, Jesper Lund Koefoed, Preben 
Bjerregård, også jeg selv, besøgte slagteriet september 2022. Peter holdt en kort tale, hvor han takkede 
medarbejderne for deres store indsats i at sikre slagteriet. Det var en fin dag. På en eller anden måde 
markerede det, at vi nu er kommet derhen, hvor vi var før 2014. Slagteriet er et helt almindeligt dansk 
slagteri, hvor DC har investeret ca. 45 mio. kr. for at sikre at driften kan køre mange år endnu. Det er rigtig 
godt. Derudover har de fået ny dygtig direktør, Jesper Sørensen. Jeg ved ikke helt, hvilke tricks der bliver 
brugt, men slagteriet kører bedre end nogensinde. Det er i dag blandt de bedste i Danmark. Tak til Danish 
Crown og slagteriarbejderne.   

Der er dog også udfordringer for griseproducenterne. PRRS, en grim produktionssygdom, skal væk fra øen, 
og det er svært, da mere end halvdelen af de bornholmske griseproducenter har den. Kirsten Kyndesen har 
brugt megen tid på at koordinere en indsats og sikre, at vi taler sammen og får løst udfordringen. Mange 
delsanerer for PRRS, og nogle producenter har valgt at lukke deres sohold. Jeg vil gerne rose jer alle 
sammen for at tage udfordringen op og sætte ting i værk. 

 

Mælkeproducenterne har i og for sig oplevet et år med en fornuftig afregning, men Bornholms Andelsmejeri 
har været udfordret på afsætningen. Genåbningen af verdensøkonomien gjorde det meget vanskeligt at 
sende containere til USA, og det ramte hårdt i Klemensker. Desværre måtte producenterne holde for og 
undvære en afregning fra mejeriet i september, da salget til særligt USA var bagud. Nu har mejeriet netop 
udbetalt en stor efterbetaling og det er en rigtig god start på 2023. 

 

For planteavlerne var 2022 et super godt år, hvor priserne var historisk høje, og hvor inputfaktorer for en stor 
del var købt, da priserne steg. De eneste udfordringer var at ramme toppene, og mange fik solgt en række 
afgrøder inden, priserne var toppet. Men det blev uundgåeligt det bedste år for planteavlerne i meget lang 
tid. Næste år rammer hverdagen. Priserne på salgsafgrøder falder i øjeblikket, og gødning har jeg i hvert fald 
købt til for høje priser. 

Og renten. Den er steget meget i 2022, og mange landmænd har fået taget kursgevinster og nedbragt gæld. 
Men nu er det så sådan, at de fleste landmænd er finansieret gennem variabel rente. Centralbankerne har 
sat deres styringsrenter markant op, og det har ikke ramt økonomien så hårdt endnu. I landbruget rammer 
det første hug her d. 31. marts, så der er festen med lave renter måske forbi. Landbruget er dog et bedre 
sted end tidligere, og erhvervet har faktisk generelt nedbragt sin gæld siden finanskrisen. Vi står med et 
mere robust landbrug i dag. 

 

Det fællesskab, vi har omkring vores erhverv på Bornholm, er stærkt. Ved DC-kredsmøder, DLF’s 
markvandringer, når DLG holder planteavlsmøde, eller når mejeriet har generalforsamling, så kommer I. Har 
vi gæster, er de altid imponerede over jeres fremmøde. I går op i jeres erhverv på Bornholm. 

Vores fællesskab ikke støbt i beton. Det er ikke tvungent. Det er frivilligt, og jeg er imponeret over, hvor 
mange af jer der deltager i arbejdet med at holde sammen på vores erhverv. Nogle er i repræsentantskabet 
for Danish Crown, DLG og DLF. Andre sidder i bestyrelsen for vores mejeri. Vi har Lars-Ole Hjorth-Larsen i 
DLG’s bestyrelse. Thor Gunnar Kofoed er Viceformand i L&F. Det er selvfølgelig ikke mange bornholmske 
landmænd, der ender i toppen af vores organisationer og virksomheder. Men dem, der gør, står på 
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skuldrene af jer, der sidder her i dag. Uden et stærkt bagland kan bornholmere ikke spille en rolle i dansk 
landbrug. 

Vores medlemmer er også bredt repræsenteret i øvrige bestyrelser på Bornholm. Vi stiller op til 
repræsentantskaber i forsyningsselskaber og andet. Vi er generelt engagerede i vores samfund og vi vil 
gerne være med til at udvikle vores ø. 

Jeg vil i den forbindelse gerne rette en tak til medarbejdere og politikere i Bornholms Regionskommune. I 
tager vores erhverv seriøst, og jeres dør er altid åben. Vi har drøftelser på alle niveauer. Det kan være 
byggetilladelse, biogasplaner, staldudvidelser, boringer og energi-Ø.  Alt mellem himmel og jord. For 
politikernes vedkommende, så er vi i den situation, at vi snakker med alle partier. Vi oplever altid positiv 
indgangsvinkel til vores udfordringer. Vi er også glade for at have haft blandt andre borgmesteren og folk fra 
ledelsen i BRK på besøg i stalde og på slagteriet. 

 

Jeg vil også sige tak til bestyrelsen. Vi har et fortrinligt samarbejde. Vi diskuterer – også nogle gange 
temmelig højlydt. Men tingene lander efter at være blevet belyst, og jeg er meget taknemmelig over, at I er 
med, hver og en. Desværre udtrådte Simon Holm af bestyrelsen i efteråret, efter eget ønske. Heldigvis trådte 
Rasmus Brunke, der var suppleant, til. 

 

Nu vil jeg runde af. Verden mangler fødevarer og vi vil gerne lave dem. Vi holder af vores erhverv og vil 
gerne forbedre det. Men der er nogen der vil en anden vej. 

Hvis vi skal lykkes med vores visioner, skal vi fortsætte vores udvikling - tage nye teknologier til os og få 
udviklet vores bedrifter.  

Vi skal holde fast i den gode dialog med politikere og befolkningen omkring os. De ved så lidt om vores 
erhverv og derfor må vi fortælle om det alle de steder vi kan. 

Til sidst vil jeg appellere til, at vi holder sammen. Det har vi altid været gode til og det er vigtigere end nogen 
sinde. De udfordringer, vi står med, kan ikke løftes af et splittet erhverv.  

Verden har brug for det, vi kan. Derfor er jeg sikker på at der findes en god fremtid for vores bornholmske 
fødevareproduktion. 

 

Tak for ordet. 

 


