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Preben Hansen investerer også i Rumænien, hvor der er større velvilje over for nye produktioner end det, han oplever som landmand i
Danmark

� 22. marts 2018

»Når man nu engang er selvstændig og har det gen, så skal der helst ske en udvikling. Tingene dør uden udvikling,« siger Preben
Hansen.

Han er en driftig landmand. For adressen Avdebogård, Bjergskovvej 24, Tuse Næs, hvor han bor, er der hos Det Centrale
Virksomhedsregister registret 13 anparts-, aktie-, andels- og interessentselskaber som udtryk for de mange aktiviteter, landmanden har
gang i. Og i det Centrale HusdyrbrugsRegister står hovedselskabet Avdebogård Svineproduktion ApS som ejer af 13 svinebesætninger på
13 adresser, de seks på Tuse Næs, resten andre steder på Vestsjælland.

Nu ønsker han at samle nogle af Tuse Næs-produktionerne på ét sted: Tollermosegård.

– Du er del af udviklingen mod stadig færre, stadig større bedrifter?

»Jo, det er en ret naturlig udvikling, når man ser rundt omkring i verden,« siger Preben Hansen.

– Nogle landbrugsøkonomer kalder det ’landbrugets trædemølle’?

»Man kan se det negativt eller positivt, men det er vilkårene for at være med. Man kan begræde det og synes, at det var fantastisk i
gamle dage, da det var småt. I dag er der bare ingen, der gider at gå og passe det.«

– Er du selv presset økonomisk?

»Næh, det går. Selvfølgelig svinger svineprisen fra år til år, men det er vilkårene, og dem kender vi. Vi har eksisteret siden 1979.«

– Kommer I i vanskeligheder, hvis I får nej til ansøgningen om at udvide på Tollermosegård?

»Så må vi jo blive, hvor vi er. Det er bare ærgerligt, hvis vi ikke kan få lov at gennemføre dette, som er tiptop moderne.«

Frustration
Preben Hanen er bestyrelsesformand i selskabet Agri Invest A/S, der også har adresse på Bjergskovvej 24, og hvis mission er »at
bibringe vores aktionærer den størst mulige værdi« ved at købe landbrugsjord i Rumænien, etablere bedrifter og efterfølgende sælge
dem med fortjeneste. Agri Invest A/S havde ved indgangen til 2017 en egenkapital på godt 320 mio. kr., fortæller den seneste
årsrapport.

– Kunne du overveje at forlade Danmark med din produktion, hvis I får nej til udvidelsen.

»Nej, men en af årsagerne til, at vi startede i udlandet, er frustration over, at det en gang imellem er op ad bakke på dansk grund. Og i
udlandet er der nogle, der er rigtig glade for at få noget produktion.«

– Hvad tænker du om kritikken af det moderne landbrug fra især mennesker i byerne?

»Det er svært at lave noget som helst noget sted, uden at der er protest. Men det er fint nok i et land med demokrati,« siger Preben
Hansen.
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