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Direktør Freddy Svanes foredrag 
Ved Klubbens møde i Landbrugsrådet den 22. januar 2009. 

 
 
Direktør Freddy Svane indledte sit foredrag med at nævne, at han kom til Landbrugsrådet fra en stilling 
som Danmarks ambassadør i Japan. Denne baggrund gav ham mulighed for at se landbrugets situation 
i et bredere perspektiv. 
 
Danmark har en positiv handelsbalance med Japan på grund af eksporten af 
svinekød. Han påpegede, at de danske fødevarer opfattedes som kvalitetsfø-
devarer i Japan, og mente, at vi burde være stolte af vores produktion. Han 
fandt, at landbruget og dets organisationer havde en tilbøjelighed til at være 
for negative i ordvalget om egne produkter. Mørbrad er fra gammel tid ble-
vet betragtet som slagteaffald, nemlig fra baconproduktionen, ikke at for-
veksle med slagteriaffald, der efter Freddy Svanes opfattelse bør betragtes og 
omtales positivt som et produkt, der kan forædles f. eks. i biogasanlæg til 
energiproduktion. 
 
Axelborg har flere ansatte end industriens organisationer. Landbrugets ind-
flydelse er betydelig, men antallet af erhvervets udøvere er faldende. Derfor vil de enkelte går-
de/virksomheder også blive større. Der vil efter Svanes opfattelse blive tale om en overgang fra land-
mand til virksomhedsejer, hvor virksomheden er delt op i en række datterselskaber omfattende investe-
ring, fødevareproduktion, naturforvaltning, vidensspredning, innovation og energiproduktion. 
 
I forhold til f.eks EU mente Svane, at de danske muligheder for politisk indflydelse var begrænset som 
følge den danske holdning til landbrugsstøtten (Danmark ønsker støtten afskaffet). Frankrig har aktive-
ret selvforsyningstankerne. De protektionistiske lande finder sammen og sætter andre lande uden for 
indflydelse. 



  

 

 

  

 
Finanskrisen har ikke gjort landbrugets økonomiske situation lettere: Landmænd har haft en tilbøjelig-
hed til at operere på finansmarkedet på egen hånd. Fionia Bank har især haft kunder indenfor landbrug 
og gartneri.  
 
Landbruget har en meget betydelig gældsbyrde, der i meget vidt omfang forrentes med variabel rente. 
Jordpriserne har været stigende så længe jorden kunne finansieres. 
 
Det tidligere ”Fra Jord til bord” er nu ved at blive ændret til ”Fra Bord til jord” på baggrund af forbru-
gernes krav udtrykt gennem indkøbschefernes indkøbsvalg. Svane mente ud fra erfaringer fra Japan, at 
danskerne og fødevareproducenter og –handlende i alt for høj grad sigter på billige standardfødevarer i 
stedet for virkelige kvalitetsfødevarer til højere og høje priser. 
 
Svane påpegede betydningen af den vidensbank, som erhvervet har opbygget i Landbrugets Rådgiv-
ningscenter i Skejby, og fandt at man overfor udlandet i langt højere grad burde udnytte den værdi, der 
lå i dette center. 

 
”Grøn vækst” = Miljø og Klima er også lig med omkostninger, og staten vil ikke gøre noget for øko-
nomisk kompensation. Auken ville sågar lægge loft over antallet af grise, køer osv., hvilket ville hindre 
den vækst, som skulle betale omkostningerne ved miljøforanstaltningerne (ex. vandløbsbræmmer).  
 
Økonomi- og erhvervsministeren er formand for Grøn Vækst-udvalget. Svane var tilfreds med, at det 
ikke er fødevareministeren, der er formand. I så fald ville Fødevareministeriet have fået endnu sværere 
ved at løse sine opgaver. 
 
Svane gik kraftigt ind for en dialog således, at man ad denne vej kunne finde fællesløsninger og få afkla-
ret vilkårene for fødevareproduktion i Danmark. 
 

 
 
 

Du kan se flere billeder fra arrangementet ved at klikke her. 

http://klub60plus.dk/Arrangementer/Landbrugsraadet_090122/index.htm

