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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. 
december 2017 for Sydvestjysk Landboforening.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med regnskabspraksis, svarende til årsregnskabsloven 
med de afvigelser, der følger af foreningens særlige forhold.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2017. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 5. marts 2018
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning    

Til medlemmerne af Sydvestjysk Landboforening

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sydvestjysk Landboforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter anvendt regnskabspraksis, svarende til årsregnskabsloven med de tilretninger, der følger af 
foreningens særlige forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med regnskabspraksis, svarende til årsregnskabsloven med de 
tilretninger, der følger af foreningens særlige forhold.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden i 
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med regnskabspraksis, svarende til årsregnskabsloven med de tilretninger, der følger af foreningens særlige 
forhold. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at ud-
arbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-
ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selska-
bet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning    

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati-
on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over-
ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvi-
gelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregn-
skabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-
det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsæt-
te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksom-
heden ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning    

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusi-
on med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Holstebro, den 5. marts 2018

Per Lund Nielsen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Sydvestjysk Landboforening varetager medlemsservice samt politiske, uddannelsesmæssige og kulturelle 
aktiviteter for medlemmerne.

Salg af rådgivnings- og serviceydelser er placeret i SAGRO I/S, som blev etableret pr. 1. januar 2016 som en 
sammenlægning af rådgivningsvirksomhederne Jysk Landbrugsrådgivning I/S og Heden & Fjorden I/S. SAGRO 
I/S er ejet sammen med Jysk Landbrug, Herning-Ikast Landboforening, Holstebro Struer Landboforening, Fami-
lielandbruget VEST-Jylland samt Grindstedegnens Familielandbrug.

Udviklingen i aktiviteten og økonomiske forhold
Årets resultat før resultatandele fra rådgivningssamarbejder i fællesudvalg, renter og skat viser et underskud 
på kr. 1.338.859, mod et underskud på kr. 792.689 i 2016. Dette resultat er påvirket positivt af udlodning fra 
Frøsalget på kr. 122.316.

Årets resultat viser et overskud på kr. 1.897.841 mod et overskud på kr. 501.760 i 2016. I resultatet indgår 
resultatandel fra SAGRO med kr. 3.485.665.

Foreningens egenkapital udgør ved årsskiftet kr. 38.315.590 mod kr. 37.065.085 ultimo 2016. 

Pr. 31. december 2017 har foreningen 965 aktive medlemmer mod 990 ved årets begyndelse. 

Vandområdeplanerne 
Arbejdet i Vandrådet for oplandet til Vadehavet har haft den allerhøjeste prioritet for Sydvestjysk Landbofor-
enings politiske arbejde i 2017. Både fra bestyrelsens folkevalgte i Sydvestjysk Landboforening og fra det politi-
ske sekretariats side er der i 2017 blevet brugt uforholdsmæssigt store ressourcer på at løfte denne opgave på 
tilfredsstillende vis for vores medlemmer. Også Sydvestjysk Landboforenings medlemmer og mange vandløbs- 
laugs formænd har bidraget med mange gode indspil og opbakning til foreningens arbejde.

Opgaven har i altovervejende grad koncentreret sig om at få de vandløb, som ikke har de fysiske kvaliteter til 
at opnå god økologisk tilstand for bunddyr, fisk og planter, ud af vandområdeplanerne. Opgaven har været 
voldsom stor. Selv om der er blevet afholdt 10 møder i Vandrådet plus supplerende interne og eksterne møder, 
har tiden været for knap og det faglige grundlag, som blev stillet til rådighed fra Miljø- og Fødevareministe-
riet for Vandrådet, har ganske enkelt langt fra været tilfredsstillende. Dette har Sydvestjysk Landboforening 
skriftligt påpeget over for ministeren og især med fokus på de manglende okkeranalyser for langt hovedparten 
af vores vandløb i oplandet til Vadehavet. Ministeren har oplyst, at han er opmærksom på problemstillingen. 
Også det samlede Vandråd i oplandet til Vadehavet har i en fællesskrivelse til ministeren rejst samme ovenstå-
ende problematik. Til trods for den skarpe kritik har Vandrådets repræsentanter, herunder også Sydvestjysk 
Landboforening, opfordret ministeren til at lade arbejdet i vandrådene fortsætte og lade disse gøre det udestå-
ende arbejde færdigt.

Dialogen i Vandrådet til Vadehavet er foregået i en positiv og fornuftig ånd med fokus på at bringe det lokale 
kendskab i spil. Der er mere, der har samlet end delt Vandrådet, selvom der undervejs forventeligt har været 
uenighed om flere vandløb.

Sydvestjysk Landboforening har en forventning om, at ca. 130 vandløb eller ca. 175 km vandløb kommer til at 
udgå af vandområdeplanerne i oplandet til Vadehavet. Det er Miljøministeriet, som i sidste omgang skal god-
kende indstillingen fra Vandrådet.
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Ledelsesberetning

Vandløb
Helt ekstraordinært blev der i 2017 afholdt et ekstra møde i Vandrådet under Esbjerg Kommune. Mødet om-
handlede vandløb, som der fra vandløbsformændenes side gentagne gange var rejst kritik af vandløbsvedlige-
holdelsen uden administrativ opfølgning fra Esbjerg Kommunes side. Her var Esbjerg Kommune og Sydvestjysk 
Landboforening nået til enighed om, at disse selvfølgelig skulle bringes til en snarlig afklaring. For langt de 
fleste vandløb var der også fundet en løsning i forbindelse med det ekstraordinære vandrådsmøde i juni.
 
Alslev Å
For et af vandløbene havde Esbjerg Kommunes forvaltning ikke til sinds at foretage den nødvendige oprens-
ning. Opmålinger viste, at op mod 90 % af vandløbets profil var forsvundet som følge af tilsanding. En mis-
ligholdelse som forvaltningen i første omgang ikke følte sig forpligtiget til at rette op på. Esbjerg Kommune 
stillede forslag om en delvis oprensning. Sydvestjysk Landboforening indkaldte bredejerne til møde. Her var 
holdningen helt klar: Der skal renses op til de regulativmæssige dimensioner. Dette krav har Sydvestjysk Land-
boforening sammen med vandløbslauget for Alslev Å konsekvent kæmpet videre for at få gennemført. Resulta-
tet er indtil videre, at Esbjerg Kommune nu også har besluttet sig for en fuldstændig oprensning af Alslev Å.

Kongeåen kom på dagsordenen
I mange år har lodsejerne med afvanding til Kongeåen oplevet en tiltagende, forringet afvanding af deres land-
brugsarealer. Årsagen antages at være tilsanding af den tidligere Vadehavskanal. Medieomtale satte endelig 
skub i sagen. Det oplevede Sydvestjysk Landboforening og lodsejere langs Kongeåen, som i november fik en 
god mediedækning, da de satte fokus på, at marker ved Vilslev har været oversvømmede siden august, og ikke 
har kunnet høstes – alt mens myndighederne strides om, hvem der har ansvaret. 

Miljøstyrelsen afviste endda at deltage i et møde om sagen, men da Sydvestjysk Landboforenings formand, 
Niels Laursen, i Jydske Vestkysten kaldte den attitude arrogant, var det formentlig med til, at styrelsen kom på 
bedre tanke, men også godt hjulpet på vej ved formandens kontakt til ledende personer i Miljøstyrelsen. 

Da var også lokalpolitikere og folketingsmedlemmerne Carl Holst (V) og Christian Rabjerg Madsen (A) kommet 
på banen. Begge har besøgt området, og den 20. november kunne så afvikles et møde, hvor Miljøstyrelsen 
mødte op med tre mand, og Kystinspektoratet, Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Landboforening deltog.

Det umiddelbare resultat blev, at en opmåling af å-løbet blev fremskyndet for at skabe overblik over, hvor 
omfattende sandaflejringerne, der skaber problemerne, faktisk er – og om regulativet for Kongeåen er blevet 
overholdt. 

Lige nu er fire mere langsigtede løsninger i spil: Etablering af diger langs åen. En pumpeløsning. Reetablering 
af den tilsandede Vadehavskanal, som Kongeåen løber ud igennem på den anden side af dige og sluse. Eller en 
sidste løsning, som lodsejerne er skeptiske over for, nemlig etablering af vådområder, så arealerne fremover 
ikke er i drift. 

Esbjerg Kommune har lagt sig i selen for at regne på effekten og økonomien ved de forskellige løsninger, som 
senere skal præsenteres for lodsejerne. En kortsigtet løsning, så lodsejerne kan færdes på markerne til foråret, 
har dog 1. prioritet.
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Ledelsesberetning

Vandløbsmøder samlede 200 landmænd
Ligesom de øvrige år er alle vandløbslaug og foreningsmedlemmer blevet indbudt til vandløbsmøder. Gennem 
arbejdet i vandløbslaugene sikrer lodsejerne, at der udarbejdes vandløbsrapporter, som danner baggrund for 
kontakten til kommunerne. Resultatet er, at man har stor succes med at sikre, at vandløbsregulativerne bliver 
overholdt.  Opfølgende har der været afholdt Vandløbsrådsmøde med Esbjerg og Varde Kommune, hvor aktu-
elle forhold om vandløb har været på dagsordenen, herunder de kommunale vandhandleplaner.

Ved vandløbsmøderne i Varde og Esbjerg kommuner i oktober-november deltog i alt ca. 200 landmænd. Den 
ekstraordinært store nedbørsmængde i 2017 har været en test af, om kommunernes grødeskæring og oprens-
ning af vandløbene er i stand til at skaffe den nødvendige afstrømningskapacitet. Det korte svar er, at kommu-
nerne dumpede.

Helt generelt meldte vandløbslaugene om meget store problemer med oversvømmede afgrøder. Den kritik 
bliver nu båret videre til møder i vandrådene i Esbjerg og Varde i december måned. 

Varde Ådal
Sydvestjysk Landboforening forsøgte sammen med andre gode kræfter at vække Miljø- og fødevareminister 
Esben Lunde Larsens interesse for at udpege Varde Ådal som et større hydrologiprojektområde. Herved kunne 
den nuværende ordning med operation Engsnarre stort set have fortsat uændret i endnu 20 år. Det lykkedes 
ikke til stor ærgelse for lodsejerne, borgmestrene i Varde og Esbjerg kommuner, formanden for Nationalpark 
Vadehavet og formanden for Sydvestjysk Landboforening. 

På et efterfølgende møde med lodsejerrepræsentanterne, Sydvestjysk Landboforening og Varde Kommune 
oplyste lodsejerne, at der er en bred interesse for at fortsætte en mere ekstensiv benyttelse af engområderne. 
Der vil derfor blive arbejdet for, at der sker en optimering af de tilskudsmuligheder de eksisterende ordninger 
åbner op for. 

Vandløbsregulativer skal let kunne kontrolleres 
Sydvestjysk Landboforening har på dialogmøde, vandrådsmøder og politikermøder med Varde og Esbjerg kom-
muner slået kraftigt til lyd for, at kommunerne vælger en ganske bestemt regulativtype, når vandløbsregulati-
verne nu snart skal revideres. Ønsket er, at det bliver borger- og brugervenlige regulativer, som man ikke skal 
være ekspert for at kunne kontrollere. 

Valget er derfor faldet på det, der hedder geometrisk skikkelsesregulativ, fordi man her let med en tommestok 
kan tjekke, om bunden er hævet, eller om vandløbet er indsnævret for meget. 

Der findes to andre typer vandløbsregulativer, nemlig teoretisk skikkelse og vandføringsregulativer. Fælles for 
dem er, at der ikke er faste krav til bundkoten, og disse typer anvendes mest ved vandløb med stærkt fald og/
eller mange slyng, og ingen af delene er kendetegnende for vandløbene i de to kommuner.

Uanset valg af regulativtype er det helt essentielle for landbruget, at der altid er garanti for, at bunden i et 
vandløb ikke hæver sig, så de dækker drænudløb eller hæver vandspejlet i tilstødende grøfter. Det skal sikres 
ved, at der fastsættes en bundkote i vandløbsregulativet. Dette har Sydvestjysk Landboforenings allerstørste 
opmærksomhed.
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Ledelsesberetning

Styr på merudledning af kvælstof til Holme Å
Bedre kloakering, bedre rensning af spildevand på færre og bedre rensningsanlæg er blandt flere tiltag, der 
skal reducere kvælstoftilførslen, når Holme kanal som planlagt bliver lukket og vandet ledt over i Holme Å. Et 
andet tiltag bliver anlæg af en række vådområder.

Når kanalen nedlægges, vil det ændre kvælstofomsætningen i Karlsgårde Sø, så der sker en merudledning af 
kvælstof til Vadehavet. Sydvestjysk Landboforening har været bekymret for, om den merudledning skulle føre 
til skærpede krav til landbrugets kvælstofudledning, fordi der totalt set ikke må ske en stigning i N-udlednin-
gen til Vadehavet. Med de forskellige virkemidler Varde Kommune har valgt at iværksætte for at forhindre en 
merudledning af kvælstof – som kloakering og etablering af vådomåder – har Sydvestjysk Landboforening valgt 
sammen med bredejerne at bakke op om projektet ”Genopretning af Holme Å”.

På den baggrund har Varde Kommune påbegyndt ansøgning om økonomiske midler til projektet hos forskellige 
fonde.

Markvanding
Taskforce Gruppen Markvanding kæmper videre 
Arbejdet i Task Force Gruppen Markvanding fortsatte også i 20I7 med henblik på at skaffe mere markvand 
samt øge fleksibiliteten ved markvanding. Task Force Gruppen arbejder for, at vores medlemmer skal kunne 
markvande deres afgrøder optimalt ud fra den holdning, at der i det vestjyske er masser af vand i undergrun-
den. 

Tildeling af markvand – test af nyt værktøj
Landboforeningerne, Kommunernes Landsforening, GEUS og Miljøministeriet er gået sammen om at udbrede 
et nyt screeningsværktøj for tildeling af markvand. Screeningsprogrammet, der er baseret på ny viden, er et 
administrationsværktøj, der tilbydes kommunerne, og landboforeningerne presser nu på for, at kommunerne 
faktisk tager det i brug. 

I Vestjylland er de fleste vandløb grundvandsfødte og har derfor en ganske stabil vandføring, og derfor vil 
markvanding kun i begrænset omfang påvirke fisk, bunddyr, planter og alger i vandløbene. Screeningsværk-
tøjet kan foretage en præcis vurdering af effekten af en given tildeling af markvand.

2018 er afsat som testperiode, hvor der bliver etableret et samarbejde med kommunerne, så de ikke begynder 
at udvikle hver deres eget system. På de kommende dialogmøder med kommunerne vil Sydvestjysk Landbofor-
ening arbejde for det, men det er frivilligt, om kommunerne vil benytte det.

Det er vigtigt for landbruget, at kommunerne tager imod tilbuddet og implementere det nye tildelingsværktøj.

Afgørelse i sagen om Værnengene
I marts 2018 faldt der dom i sagen om Værnengene ved Højesteret i København. Afgørelsen faldt desværre 
ikke ud til fordel for Værnengene. For lodsejerne har det drejet sig om at få omstødt Natur- og Miljøklage-
nævnets afgørelse, der i 2014 fratog lodsejerne retten til med en vis hyppighed, at omlægge de vedvarende 
græsarealer på Værnengene. Det er ellers en praksis, der senest blev bekræftet med en fredningsbestemmelse 
så sent som i 2004. 
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Højesteret har talt og afgørelsen er klar. Fra landbrugets side har man i 1990 og 1991 og frem til i dag gået 
konstruktivt ind i frivillige projekter, der har gavnet variationen i naturen, og i flere tilfælde er landmænd gået 
videre, end de egentligt var forpligtede til. Dette har man gjort med en forventning om, at man ikke ville blive 
dårligere stillet end de lodsejere, som valgte ikke at indgå aftale med offentlige myndigheder. Med den ende-
lige afgørelse fra Højesteret, må det desværre konstateres, at man ikke kan stole på de aftaler, som vi indgår 
med myndighederne, konstaterer Sydvestjysk Landboforening.

Sagen er dog ikke helt slut, da SAGROs politiske sekretariat har hæftet sig ved, at der i dommen står, at mi-
nisteren kan ændre bekendtgørelsen, så den vil kunne tilgodese de synspunkter, som landboforeningen og 
Værnengene har fremlagt. Dette spor forfølges nu over for ministeren. 

Juridisk vurdering for principsag i Marsken
På vegne af flere medlemmer har Sydvestjysk Landboforening indsendt afgørelser fra Fødevareklagenævnet, 
som har truffet afgørelse om, at arealer, som har været omfattet af en længere række af ubrudte aftaler med 
offentlige myndigheder, ikke må genopdyrkes. Kommunernes påstand er, at arealerne allerede forud for indgå-
else af aftaler med offentlige myndigheder var omfattet af naturbeskyttelsesloven. 

Alene i det gl. Ribe Amt vedrører det et arealmæssigt omfang på op til ca. 1.450 ha. Her har Ribe Amt først 
uden forudgående undersøgelse udpeget de 1.450 ha, som værende naturbeskyttet ved Naturbeskyttelses-
lovens ikrafttrædelse i 1992 og senere i 1997 afregistreret samme arealer. I 2013 ny-registrerer kommunerne 
så på ny arealerne som værende naturbeskyttet. Først i 2013 foretages der systematiske, vegetationsmæssige 
feltobservationer. 

Vores påstand er, at den vegetation, der i dag findes på arealerne, ene og alene er fremkommet som følge af 
den ekstensive drift med fravær af handels- og husdyrgødning, ophør med ukrudtssprøjtninger, færre slæt og 
mere ekstensiv afgræsning. Den vegetation, som findes på arealerne i 2013, er derfor ikke repræsentativ for 
den vegetation, som var på arealerne forud for de første miljøvenlige driftsaftaler for over 25 år siden, men 
alene er fremkommet som følge af den ekstensive driftsform.

Delegeretmøde Landbrug & Fødevare 2017 
På delegeretmøde 2017 fremførte Sydvestjysk Landboforening tre væsentlige opfordringer fra talerstolen til 
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samt til bestyrelsen for L&F. Emnerne var:
Græsmarker som efterafgrøde.

”Jeg kender mange landmænd, som driver deres ejendomme efter kvægundtagelsesreglerne – reglen om 230 
kg N/ha – som i princippet har 100 % grønne marker. Alligevel opfylder de ikke kravet om at have 80 % græs, 
græsefterafgrøder eller roer.
Hvordan går det til?”

Med disse ord satte Claus Nissen fra Sydvestjysk Landboforening på delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer i 
sidste måned fokus på den problematik, at græsmarker udlagt efter 1. august ikke tæller med. Han viste med 
fotos, at der er faglige begrundelser for, at disse markers evne til at holde på kvælstof typisk er fuldt på højde 
med – eller bedre end – marker med korn og efterafgrøder.
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Claus Nissen appellerede til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om at rykke fristen fra den 1. til 
den 20. august. Så er problemet løst, sagde han.

Kræver okkeranalyser
Med et billedshow af røde okkervandløb viste Karen Kjær fra Sydvestjysk Landboforening på delegeretmødet 
Esben Lunde Larsen og alle andre deltagere, at der er okker i stribevis af vestjyske vandløb, som Miljøstyrelsen 
åbenbart ikke kender til. Et enigt vandråd for Vadehavet har i et brev til ministeren protesteret over, at der 
mangler okkeranalyser på halvdelen af de vandløb, vandrådet skulle behandle. - Fremskaf okkeranalyserne, så 
vi kan foretage et seriøst faktatjek. Det må da være i alles interesse, at det er de relevante vandløb, der bliver 
udpeget, sagde Karen Kjær.

Værnengene
Fra talerstolen gjorde Ove S. Nielsen ministeren fuldstændig klart, at der er sket et tillidsbrud i sagen om 
Værnengene i forhold til det at indgå aftaler med offentlige myndigheder. Det skal vi have gjort noget ved. Det 
er jo fuldstændig uholdbart, at de landmænd, som i 1990 og 1991 indgik aftale om miljøvenlig drift til gavn for 
natur og miljø, skal stilles dårligere end de landmænd som valgte ikke at indgå nogen aftale. Det kan ikke være 
rigtigt, at vi som landmænd skal straffes for at drive vores arealer miljøvenligt. Derfor skal vi, som det også 
foreslås i NMK-afgørelsen og senere landsretten og højesteret, have set på de muligheder, der er for at ændre 
på bekendtgørelsen, så tilliden kan blive genoprettet sluttede Ove S. Nielsen.

I 2017 passede vægten i gødningssækkene
Sydvestjysk Landboforenings kontrolvejning af ca. 250 sække gødning fra fire forskellige leverandører har væ-
ret en mere positiv oplevelse i 2017 end sidste år.

I 2016 var en konkret mistanke vedr. gødning leveret fra Danish Agro anledning til, at landboforeningen hyrede 
en kongelig vejer til at kontrolveje flere partier gødning, der var leveret til landmænd i foreningens område. 

I flere partier blev der konstateret 1 % mangel, og det lyder måske ikke af meget, men et underindhold på i 
gennemsnit 6,5 kg i en sæk med 650 kg er ikke acceptabelt. Det erkendte Danish Agro også. Årets kontrolvej-
ning viser nu, at vores medlemmer faktisk får den gødning, de betaler for. 

Det er tydeligt, at der er strammet op, og vi finder ikke den samme usikkerhed ved dette års vejning. Alligevel 
undrer det, at der er stor forskel på, hvor dygtige firmaerne er til ramme den præcise vægt. Ved et firma fandt 
kontrolvejeren ikke én eneste sæk, der vejede for lidt, og selv når sækkens vægt blev trukket fra, så var der 
stadig den gødning, der skulle være. I den modsatte ende af testen vejede man en forskel på 17 kg mellem 
letteste og tungeste sæk. Spredningen i sækkevægten er stadig for stor.

1.600 ha ny særlig værdifuld landbrugsjord
Efter gentagne forslag fra Sydvestjysk Landboforening har Esbjerg Kommune valgt i revisionen af kommunepla-
nen at udvide arealet af særligt værdifuld landbrugsjord. Det betyder, at et 1.600 ha stort område i marsken, 
der er udpeget til Natura 2000-område og i dag er landbrugsjord i omdrift, nu skifter status til særlig værdifuld 
landbrugsjord. Områderne ligger fortrinsvis nordvest og sydvest for Ribe.
Den nye udpegning gælder ikke områder, der er § 3-beskyttet og/eller udpeget som lavbundsjord.
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Nationalpark Skjern Å eller Skjern Å Naturpark
Ringkøbing Skjern Kommune har inviteret Sydvestjysk Landboforening til dialogmøde om de nye planer, der er 
for at etablere en Nationalpark Skjern Å eller Skjern Å Naturpark. Sydvestjysk Landboforening vil deltage med 
repræsentanter fra bestyrelsen.

Sydvestjysk Landboforening, har allerede skriftligt meddelt sekretariatet for Nationalpark Skjern Å, at forenin-
gen bakker op om forslaget til en nationalpark, for så vidt det omfatter statens arealer. Hvis der inddrages are-
aler, som tilhører private lodsejere, så mener landbrugets repræsentanter, at det denne gang utvetydigt skal 
gælde, at hvis en lodsejer ønsker at stå uden for nationalparken eller en evt. naturpark, så skal det respekteres 
100 procent.

Sydvestjysk Landboforening sad ikke med til bords, da der for nogle år siden var forhandlinger om en national-
park i området, men denne gang er landboforeningen inviteret med. 

Jordfordeling i Marsken
På initiativ af Sydvestjysk Landboforening mødtes ca. 40 lodsejere i Gredstedbro i 2017 og enedes om at gå vi-
dere med planer om en jordfordeling i engene i Hillerup, Jedsted og Vilslev. Et lodsejerudvalg gennemfører nu 
sammen med en landmåler en runde med hver enkelt lodsejer, så det bliver afklaret, hvilke ønsker den enkelte 
har. Bestyrelsesmedlem i Sydvestjysk Landboforening, Søren Lundgaard, er kontaktperson til lodsejerudvalget.

Dialogmøder med kommunerne
I forbindelse med de årlige dialogmøder med Varde og Esbjerg Kommuner har der især været fokus på vand-
områdeplanerne, miljøtilsyn, § 3-udpegninger, okkerproblematik, sten- og jorddiger, det grønne danmarkskort, 
det åbne lands anvendelse, vandløb i særdeleshed, indsatsplaner, jernbaneoverskæringer, kommuneplaner, 
markvanding, klimastrategi m.m.

Etablering af Politisk Sekretariat
I 2017 blev der samlet for de 5 politiske foreninger, oprettet et Politisk Koordinationsforum bestående af 
foreningernes formand og næstformand samt nedsat etableret et politisk sekretariat til varetagelse af den 
daglige drift samt til at servicere foreningerne. Formand for det Politiske Koordinationsforum er Bjarne Larsen, 
formand for Jysk Landbrug og Niels Kristian Fruergaard, udpeget som politisk chef.

Landspolitisk engagement
Det landspolitiske arbejde i forhold til Folketinget og regeringen påvirker Sydvestjysk Landboforening via egne 
initiativer og igennem direkte kontakt til primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Medlemsarrangementer
I årets løb har der været afholdt store og små medlemsmøder. Op til kommunevalget blev der afholdt 2 kaffe-
bordsmøder i Varde Kommune. Det lykkedes desværre ikke, at samle nok til møder i Esbjerg Kommune. 

Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild har deltaget i 2 kaffebordsmøder i foreningens område.
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Først på sommeren var foreningens medlemmer inviteret til Vadehavscentret – et arrangement der havde så 
stor en tilslutning, at vi desværre ikke kunne have alle med.

Med næsten 200 deltagere var mødet med Tom Axelgaard og Karen Hækkerup et meget velbesøgt møde, hvor 
drift af landbruget i udlandet blev sammenholdt med de danske muligheder.

Ministermøde med deltagelse af Esben Lunde Larsen og Martin Merrild blev afholdt som fællesmøde med Jysk 
Landbrug.

Danmarks smukkeste dyrskue i Ribe, sidste fredag i juli, havde trods kraftige regnbyger godt 9.000 besøgende.

Stort rykind var der også ved de tre gårde som inviterede til Åbent Landbrugs arrangementer, også et arrange-
ment hvor foreningen var medarrangør – alt i alt et travlt år, hvor vi glædeligvis har oplevet stor medlemstil-
slutning.

Øvrige aktiviteter i det forløbne år
Møder med lokale folketingspolitikere, borgmestre og udvalgsformænd
Møder med Natur- og Miljøudvalgene 

Vedrørende SAGRO I/S
Resultat af primær drift i SAGRO I/S bliver t.kr. 5.830. Tillægges hertil resultater af datterselskaber og finansiel-
le poster, bliver årets resultat t.kr. 8.521, hvilket anses for tilfredsstillende.

SAGRO Økonomi & Strategi
Rådgivningsopgaverne i 2017 har udviklet sig positivt herunder mærkbart omkring ledelse, strategi og for-
retningsudvikling. Vi har fokuseret på netop dét område og også ansat folk specifikt til opgaven. Samtidig er 
situationen modnet til det.

Økonomistyring og optimeringer fylder stadig meget, men i 2017 har der generelt været bedre priser på både 
mælk og kød, så presset er taget en smule af på de opgaver.

Der er stadig forholdsvis langt mellem de rene ejerskifter, hvor der kommer en ny ung mand på bedriften. Der 
er dog klart en fremgang, og vi har i SAGRO haft særlig god held med at anvende en investorløsning i nogle af 
sagerne. Det er et felt, hvor vi er førende i DLBR, og som vi forventer os meget af fremover.

Ved indgangen til 2018 er afsætningspriserne faldet igen, og prognoserne for 2018 er mere gennemsnitlige. 
Det har givet en ny runde af sager, der skal rekonstrueres og/eller afvikles, så vi er desværre stadig i en sårbar 
situation for en del landbrug. Andre har brugt 2016-17 til at få sul på kroppen rent økonomisk og er blevet 
velkørende og robuste virksomheder.

Vi ser således et ekstremt forskelligartet billede for økonomien i erhvervet. Samlet set går det dog den rigtige 
vej.

Netto har vi samme antal medarbejdere som ved årets indgang. Vi er dog styrket med gode kræfter på HR, 
ledelse og lean samt på strategi. Vi har haft god søgning på vore stillingsopslag og kan glædes ved gode ansæt-
telser.

Vores indsatsområder i 2018 bliver blandt andet innovation og digitalisering.
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SAGRO Regnskab
Vi har haft meget fokus på at få sammenkørt arbejdsgange, systemer, vejledninger og Best Practices i vores 4 
huse. I september blev Ø90 således lagt sammen til én kreds, så Regnskab kunne køres sammen rent teknisk.  
Der har været et rigtig godt samarbejde i alle vore arbejdsgrupper, så det bedste fra de gamle organisationer 
er taget i brug i et nyt fælles SAGRO Regnskab.

Medarbejderne, især revisorerne, trækker ofte på kompetencer på tværs af husene, og især på selskabsområ-
det mærker vi en positiv effekt af at være blevet en større organisation. Selskabsregnskaberne er et område i 
kraftig vækst år for år.

Vores strategiske fokus bliver i 2018 på digitaliseringen, og hvordan vi er digitale sammen med vores kunder, 
til gavn for kunden og SAGRO. Det digitale samarbejde bliver et fast punkt på forårets regnskabsmøder med 
vores kunder.

SAGRO Planter & Miljø
Arbejdet er fortsat påvirket af konsekvenserne af Landbrugspakken. Den har givet nogle landmænd nye mulig-
heder for at optimere gødskningen, og den har bidraget med noget administration. Herudover er der opstået 
et helt nyt rådgivningsfelt, nemlig ”oplandskonsulenter”, som rådgiver om frivillige kollektive indsatser på 
miljøområdet.

Ændringen af regelsættet for Husdyrgodkendelser gav nogle landmænd bedre produktionsmuligheder, mens 
andre oplevede begrænsninger. Det gav stor aktivitet i miljøafdelingen, hvor kunderne fik klarhed over deres 
muligheder.

Der er god aktivitet inden for Natur og implementering af Landbrugspakkens virkemidler, som oplandskonsu-
lenter og etablering af minivådområder.

Forsøgsaktiviteten oversteg forventningen trods stram økonomi i hele sektoren. 

SAGROs landsforsøgsaktiviteter indgår fra 2018 i forsøgsenheden Ytteborg. Det er en sund virksomhed, vi over-
drager, med dygtige medarbejdere, en god forsøgsportefølje og høj standard.

Vores kursusvirksomhed har været præget af, at op mod 1.000 landmænd har været på sprøjteopfølgningskur-
ser. Og først i det nye år kom der knap 200 tilhørere til vores nye initiativ, Nytårskur.

Planter & Miljø skal opleves som en samlet enhed med faglighed og kundefokus i højsædet. Vi har gjort, hvad 
vi kunne for, at de krusninger, der ofte opstår efter en fusion, ikke skulle påvirke den rådgivning og service, vi 
leverer til landmændene som vores altoverskyggende opgave.

Langt de fleste medarbejdere har valgt at gå positivt ind i fusionen. Nogle har dog overvejet deres situation og 
søgt nye udfordringer, hvorfor en række kunder skiftede rådgivere. Vi er dog igen på fuld bemanding med et 
stærkt rådgiverteam.

Udskiftningerne påvirkede vores omsætning, så vi ikke nåede vores budget, men dog et lille positivt resultat.
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SAGRO Kvæg 
Vi oplevede i første halvår en mindre efterspørgsel fra kunder. Samtidig var der flere konkurser. Vores nyansat-
te/nystartede kolleger kunne dermed ikke realisere den forventede omsætning i forventet hastighed. Tilsam-
men har ændringerne i medarbejderstaben været for store til, at vi har kunnet holde omsætningen. I foråret 
reagerede vi på den økonomiske situation for at beskytte bundlinjen. Vi reducerede i stab, planlagte aktiviteter 
og investeringer.

I løbet af året begyndte vi at nytænke vores forretningsmodel, så SAGRO Kvæg fremadrettet søger en mere 
aktiv rolle i forhold til at få nye aktiviteter og kundetyper ind i vores kundeportefølje. Vi fik for eksempel til 
opgave at hjælpe Arla med det pilotprojekt, som danner grundlag for Arlagården® Plus, ligesom vi indgik en 
samarbejdsaftale med et hollandsk foderstoffirma omkring fuldfoder-rådgivning. 

Jysk IT og Jysk IT Hosting ApS
100 procent ejet datterselskab
2017 var endnu et år med rekordstor vækst. Væksten ligger inden for alle vores kundesegmenter; landbruget, 
maskinstationer, tandlæger og dyrlæger. Tandlæger er vores største vækstmarked med 2-3 nye klinikker om 
måneden. Den sidste branche er IT-drift af andre landbrugsrådgivninger, hvor vi fik Sønderjysk Landboforening 
som kunde.

Væksten betød, at vi ved udgangen af 2017 er omkring 36 ansatte.

EU persondataforordning og datasikkerhed fyldte meget og vil komme til gøre det i 2018. Vi skal have godt styr 
på kvaliteten af vores ydelser og har ansat en kvalitetsansvarlig. 

Den interne IT-support til SAGRO er endeligt samlet i 2017, så den nu drives centralt og effektivt.

I 2017 lagde vi en strategi for Jysk IT frem til 2020. Her er de absolut vigtigste emner; socialt ansvar, engage-
ment, service og kundepleje. Samtidig har vi fokus på at sikre, at vores DNA lever videre i en stadigt voksende 
organisation.

JL Finans & Råvarer A/S 
100 procent ejet datterselskab
Selskabets formål er at yde finans- og investerings-rådgivning med særlig fokus på landbrugsvirksomheder, der 
ønsker uvildig rådgivning. JL Finans & Råvarer A/S kom ud af regnskabsåret 2017 med et resultat på kr. 101.589 
før skat. I løbet af året besluttede vi at koncentrere os om finans- og investeringsrådgivning og skiftede fra 
årsskiftet 2017/18 navn til SAGRO Finans & Formue A/S.

Aktiviteten hos kunder, der søger rådgivning inden for finansiering og formuerådgivning var mindre end de 
seneste år, da mange landmænd var presset af udløb af afdragsfrihed på realkreditlån.

Antallet af rådgivningsaftaler var stabilt igennem 2017, dog med større vægt på rådgivningsaftaler til formuen-
de kunder, der har behov for en kontinuerlig rådgivning. En særlig indsats over for minkavlere medførte, at JL 
Finans & Råvarer A/S / SAGRO Finans & Formue A/S står stærkt omkring formuerådgivning.

Råvarerådgivningen bidrog pænt til indtjening på fastprisaftaler i 1. halvår. Området er efterfølgende blevet 
udfaset og overført til AgroMarkets.

Der forventes i 2018 et uforandret omfang af rådgivningsopgaver i forbindelse med finansiering, mens rådgiv-
ningsopgaver omkring investering og likviditet vil få et øget omfang.
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LandboGruppen Jysk ApS
100 procent ejet datterselskab
Vi vurderede cirka 200 ejendomme, fordelt ligeligt mellem betalte vurderinger og vurderinger med henblik på 
salg. Vi handlede cirka 80 ejendomme. Vi realiserede en omsætning 10 procent over budget og havde samti-
digt færre omkostninger end budgetteret.

Eksternt har der været fokus på møder, indlæg og synlighed med målsætning om, at alle landmænd i vores 
områder kender LandboGruppen Jysk.

Vi har en tro på, at dansk landbrug fortsat er værd at investere i, og vi oplever god interesse og aktivitet med 
forbedrede muligheder for at finansiere de frie handler.

Der er internt arbejdet hårdt med struktur, strategi, gameplaner og målsætninger i de to afdelinger i Herning 
og Esbjerg. Vi står nu som et team med masser af energi og tro på vækst fremadrettet.

Hedens Ejendomsselskab A/S – (SAGRO IT og Ejendomme)
100 procent ejet datterselskab
I 2017 blev det besluttet, at ejendommene i Herning og Holstebro fortsat skal drives og udlejes fra ejendoms-
selskabet.

Endvidere blev drift og servicering af servere samt IT-support for SAGRO opretholdt fra selskabet. I 2017 blev 
det desuden besluttet at også servere og IT-support til husene i Esbjerg og Billund skulle varetages i regi af 
ejendomsselskabet. Dette udmøntes 100 procent i 2018.

Resultatet af selskabets aktiviteter blev kr. 1.097.255 – et tilfredsstillende resultat i overensstemmelse med 
forventningerne.

I 2017 blev SAGRO IT og Ejendomme tilføjet som binavn. Det bliver dette navn, vi vil bruge i daglig tale.  

ØkologiRådgivning Danmark ApS
50 procent ejet datterselskab
Væksten inden for økologi fortsætter og andel af den samlede detailhandel passerede 10 procent, ligesom det 
økologiske areal voksede med 19 procent.

ØkologiRådgivning Danmark fik en stor del af væksten af kunderne i primærlandbruget, så den samlede om-
sætning på rådgivning og projekter er steget med godt 20 procent alene i 2017. På rådgivning alene er den 
steget med 39 procent i forhold til 2016.

Vi har fokus på at videreudvikle rådgivningstilbud til den økologiske landmand. Således har vi haft stor succes 
med Eliteafgræsning og Elitegrovfoder-produkter. Et andet specifikt område er indsatsen for at øge jordfrugt-
barheden.

ØkologiRådgivning Danmark gennemførte over 100 omlægningstjek hos potentielle økologer, hvilket svarer til 
et areal på godt 5.000 ha. Derudover deltog vi i mere end 25 projekter, der vedrører alt fra sortsblandinger til 
forbedret dyrevelfærd.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af den økono-
miske stilling ved udgangen af regnskabsåret 2017.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, svarende til årsregn-
skabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder med de afvigelser, der følger af interessent-
skabets særlige forhold.

Der er anvendt følgende hovedprincipper:

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskriv-
ninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning 
måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver 
enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter 
Indtægt ved medlemskontingenter og lignende udgør de i årets løb fakturerede beløb eksklusiv moms.
 
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til forenin-
gens hovedaktivitet.

Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til kontingenter, administration m.v.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-
året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel 
leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld. 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat, og forskydningen i udskudt skat samt regulering af tidligere års 
skatter, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapi-
talen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver
Børsnoterede værdipapirer optages til børskursen på statustidspunktet.

Kapitalandele i associeret virksomhed
Resultatopgørelse
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat under posten resultatandel asso-
cieret virksomhed. Kapitalandele i associeret virksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode. 

Balance
I balancen indregnes andele i associeret virksomhed til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regn-
skabsmæssige indre værdi. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskat-
ter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse 
af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 
Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til 
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller 
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisati-
onsværdi. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være 
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. 

I de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles ud-
skudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis udvikling af forpligtelsen.

Den aktuelle skatteforpligtelse og udskudt skat er beregnet med en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.  
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Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2017

Note 2017 2016
1.000 kr.

      Indtægter
1 Faglig virksomhed 253.589.753 267.376
2 Andre indtægter 19.534.213 17.416

Indtægter i alt 273.123.966 284.792

Omkostninger
3 Driftsomkostninger 51.556.365 52.407
4 Personaleomkostninger 196.186.061 211.041
5 Ejendomsomkostninger 13.261.549 12.255
6 Erstatningssager 779.783 242
7 Tab på debitorer 1.334.402 1.160
9 Afskrivninger 4.175.917 4.010

Omkostninger i alt 267.294.077 281.115

Resultat af primær drift 5.829.888 3.677

8 2.270.473 1.587

Resultat før renter 8.100.361 5.264

Finansielle indtægter 4.308.084 5.675
12 Finansielle omkostninger -3.887.844 -4.113

Finansielle poster i alt 420.240 1.562

Årets resultat 8.520.601 6.826

Forslag til resultatdisponering
Udloddet forrentning af interessenters kapitalkonti 1.243.517 1.206
Reserve for nettoopskrivning  efter indre værdis metode 2.659.373 1.587
Jysk Landbrug 1.381.982 1.212
Sydvestjysk Landboforening 1.310.017 1.151
Grindstedegnens Familielandbrug 42.646 36
Herning-Ikast Landboforening 1.038.152 911
Holstebro Struer Landboforening 539.732 461
Familielandbruget VEST-Jylland 305.182 262

8.520.601 6.826

Resultat af kapitalandele i tilknyttede og ass. virksomheder
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