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Ole fortæller om Ravnsø, egnen, naturen, hans og Annettes gård og landsbyen, Javngyde,
ved sommertræffet den 6. august 2017.
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Program
13.30-13.40: Velkomst og introduktion til dagen
v. Natalia Lehrmann, NOAH - Friends of the Earth Denmark
13.40-13.50: Præsentationsrunde af deltagerne
13.50-14.00: Højskolen og landbruget - nu og i Ludvig
Schrøders tid
v. repræsentant fra højskolen
14.00 - 14.30: Naturen, de små landmænd og EU's fælles
landbrugspolitik
v. Ole Færgeman, Frie Bønder Levende Land
14.30 - 15.00: Diskussion
15.00 - 15.15: Pause, kaffe, the, kage, frugt e.lign.
15.15- 15.45: Danmark og EU's fælles landbrugspolitik
v. Peter Andersen, Chefkonsulent, Landbrugsstyrelsen.
15.45 - 16.30: Diskussion
17.00 - 18:30: Åbent hus
med workshopdeltagere, elever, lokale borgere mv. mm.
18.30-19.30: Middag
(Kun på Jyderup - egenbetaling 50 kr.)
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Om workshoppen
På workshoppen vil vi gerne bidrage med oplæg til diskussion
om muligheder og barrierer, som
EU's landbrugsstøtte skaber for
små jordbrugere og for at udføre
grønne og miljøvenlige landbrugspraksisser.

rigtig.
Den skulle jo gerne stemme med
det landmænd og andre jordbrugere ved om de faktiske forhold i
landbruget.
Af linket fremgår et udfoldet program og også praktiske oplysninger.

Efter oplæggene vil vi diskutere
konkret, hvad den enkelte jordbruger oplever af udfordringer,
hvad der kan gøres for at landbrugsstøttens muligheder kan
udnyttes bedre og hvilke ting ved
landbrugsstøtten, der bør ændres.

Vi tilbyder 85 kr. i støtte til
transport.

Det er tænkeligt, at vi peger på
sider af sagerne, som du ikke er
opmærksom på, men nok så
vigtigt for os er vores tvivl om,
hvorvidt vores foreløbige
forståelse af problemerne er

Vi håber, at du vil være
interesseret i at deltage, og vi ser
frem til at høre fra dig.
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Der er begrænsede pladser, så
tilmelding er nødvendig.
Frist for tilmelding d. 27. oktober.

Med venlig hilsen
Natalia Lehrmann
og Ole Færgeman

Formandsreplik
Nu er høsten forhåbentlig overstået - og hvilken høst blev det så til?
- i hvert fald en meget besværlig
høst.
Jeg har her i mit område observeret rigtig meget lejesæd og jeg har
tænkt, at det er så konsekvensen af
landbrugspakken fra foråret 2015,
som nu helt og fuldt er slået igennem. Men selvfølgelig har vejret
også haft indflydelse på mængden
af lejesæd og ikke mindst besværlighederne med at få afgrøderne
bjerget.
Det charmerende ved høsten synes
jeg er helt fraværende i dag, hvor
de meget store maskiner kører
nærmest i døgndrift på de endeløse kornmarker, hvor de trækker
dybe hjulspor efter sig til stor skade for jorden og næste års afgrøde.
Men heldigvis kan man også på en
rundtur i landet træffe på mindre
marker med mindre maskiner og
meget større diversitet.
Her dyrkes bl.a. de gamle sorter
og her forekommer næsten ingen
lejesæd.

e

Jeg håber inderligt, at det må blive
den form for landbrug, der fremover vil genopstå.
Der er heldigvis stor interesse for
at dyrke jorden på en mere bæredygtig måde, til glæde og gavn for
natur, miljø, mennesker og dyr –
og uden brug af kemi!
Den 6. august afholdt vi et velbesøgt arrangement hos tidligere
Formand, Ole Davidsen. Ole og
Annette har en gård i det skønne
midtjyske højland, hvor de holder
får og fedekvæg.
Her mødtes vi ved bredden af
Ravnsø, hvor Ole fortalte om
gårdens historie og om områdets
storslåede geologi, hvorefter vi
grillede velsmagende bøffer af
kvæg, der udelukkende har levet
af græs.

Så mindes jeg tidligere tiders høst
med dens glæde over hver mark,
der blev ryddet; landskabets farvespil med kornstubbe – græsmarker
med køer og roemarker til vinterfoder.
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Invitation til workshop om
EU's landbrugspolitik og støtteordninger
Af Natalia Lehrmann og Ole Færgeman

Har du lyst til at deltage i en
workshop om bedre udnyttelse af
og bud på ændringer af EU's
landbrugspolitik og støtteordninger (CAP/Common
Agricultural Policy)?

plan på en konference på
Christiansborg eller i EuropaParlamentets hus i København
(Europa-Huset) i december for at
påvirke politikerne og den
offentlige debat.
Tilmeld dig workshoppen på
Jyderup Højskole her:
www.noah.dk/CAP/jyderup

Din deltagelse i workshoppen vil
kunne være med til at belyse,
hvorledes den eksisterende politik på området påvirker dig og
hvordan den kan forbedres.

Efter frokosten kørte vi over til
Ole og Annettes nabo Per Gullak
og hans kone Ardie, hvis gård
ligeledes har jord liggende ned til
Ravnsø.
Her fortalte Per den gamle gårds
historie og dens genopbygning
med nyt stuehus i hollandsk stil.
Han fortalte om den specielle
”stald” til deres Skotske Højlands
besætning, som går ude hele året
rundt og udelukkende lever af
græsfoder, og vi så deres folde,
hvor køerne græssede og hvor de
til enhver tid kan finde læ for vind
og vejr – et fantastisk smukt område.
4

Til slut fik vi serveret kaffe i deres
skønne have, hvor også vejret
viste sig fra den bedste side.
Herfra en stor tak til Per og Ardie
for deres gæstfrihed.
Og en tak til Annette og Ole for et
spændende og veltilrettelagt arrangement.
Vi er også gået i gang med vores
landbrugspolitiske arbejde her efter ferietiden.
Vi har som bekendt skrevet om
nødvendigheden af at oprette et
register, over hvem der opkøber
de kriseramte danske landbrug.

Frie Bønder - Levende Land og
miljøbevægelsen NOAH afholder en workshop på Jyderup
Højskole (Sjælland) den 3. november og på Vestjyllands
Højskole d. 6. november – begge dage kl. 13.30-18.30.
På workshoppen vil vi sammen
med landmænd og -kvinder samt
andre jordbrugere belyse og diskutere muligheder og begrænsninger ved CAP'en. (EU´s fælles
landbrugspolitik).
Programmet for workshoppen
fremgår efterfølgende.
Vi ønsker efterfølgende at bringe
diskussionen op på et politisk

og på
Vestjyllands Højskole her:
www.noah.dk/CAP/vestjylland

Har du ikke adgang til nettet kan
du tilmelde dig til:
Karen Olesen, tlf. 30 72 05 44
På www.levende-land.dk
og
Facebook: ”Frie Bønder” og
”Frie Bønders Forum Hjælp til
selvhjælp” kan du læse om
workshoppen.
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godt en tiendedel promille af
Danmarks landbrugsareal på
2.650.000 hektar.

Obs! E-mailadresse

I Danmark ejer staten mindre end
5% af Danmarks areal. I USA,
kapitalens højborg, er det knap
30%. Den borgerlige blok i Danmark er af frygt for kommunisme
(!) alligevel stærkt imod enhver
form for statseje af landbrugsjord. Det var Socialdemokratiet
af gode grunde ikke i gamle dage, fordi partiet var på det rene
med, at en statslig jordfond ikke
som private fonde skal tjene penge på at spekulere i stigning i
jordpriser.

Hvis du ønsker at få sendt
nyhedsbreve og andre meddelelser fra foreningen, er det vigtigt,
at vi har din e-mailadresse.
Der kan også være andre ting,
som vi kan sende til dig ad denne
vej.
F.eks. vil Oplægget til diskussion
på work shops på hhv. Vestjyllands og Jyderup Højskoler
og Folkeavisen for ”Det fælles
Bedste” blive udsendt som nyhedsbrev.

Socialdemokratiet bør ikke lade
sig reducere til støtteparti for den
borgerlige regerings landbrugspolitik. Det bør, ligesom de Radikale, gøre sig klart, hvad det engang så godt forstod.

Anders Clausen
tranestedet@email.dk

Hans Jørgen Nygaard
og Ole Færgeman
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Kære medlem!

Ønsker du dette, så sendt venligst
adressen til:

/ eller:
Karen Olesen
gederams@gmail.com

Men den ide har mødt politisk
modstand i regeringspartierne og i
Landbrug & Fødevarer.
Vi har dog kunnet konstatere, at
der vil kunne skabes et flertal
uden om regeringen, hvis vi kan
få Socialdemokratiet med på ideen og formand for familiebruget,
Lone Andersen er også positiv
over for tanken om et register.
Jeg har anmodet socialdemokratiets landbrugsordfører Simon Kollerup om et møde omkring sagen,
men han har meldt tilbage, at han
ikke kunne afse tid til at mødes
med os.
Det er naturligvis beklageligt,
men vi opgiver ikke, vi er vant til
at møde modstand og tage kampen op - det vil vi fortsætte med!
Venlig hilsen
Hans Jørgen

Liv og hovedsag i Frie BønderLevende Land.
Af Gunnar Schmidt, medstifter af Frie
Bønder - Levende Land i 2003

Som bekendt lever vi i foreningernes land.
Danmark er en brugsforening,
hævdede historikeren Palle Lauring, og sandt er det, at vi nok har
en rekord i foreningsdannelse her
til lands.
Jeg vil gætte på, at der i dag er
mindst lige så mange udspaltninger fra foreninger, som der er foreninger skabt om en sag eller med
et bestemt formål.
Tænk blot på de politiske partier,
der omtrent alle er udspaltninger
fra andre.
I landbrugserhvervet kendes det
også, omend i mindre omfang, –
således også vores forening.
Og vi er heldigvis ikke blot en
udspaltning, der lægger vægt på
flere generelle landbrugsproblematikker, men også en forening,
der tør tage nye sager op og forsøge at vinde gehør herfor.
Blandt disse nye temaer er emner
som fødevaresuverænitet, udstykningsplaner af større landbrug,
sammenslutningen af verdens
småbønder og ejerskaber af dansk
landbrug. Emner, som jeg finder
det meget skuffende, at de større
landbrugsorganisationer ikke
interesserer sig meget for.
Det siger sig selv, at en så relativ
lille organisation som vores, ikke
kan mobilisere alle de kræfter, 5

der kunne være behov for, for at
fremme vores interesser. Derfor
er det vigtigt at trække på alle de
interesserede udenfor erhvervet,
som gerne vil give et nap med, og
her skorter det ikke på deltagere i
debatten om erhvervets miljøforhold.
Desværre er der alt for få der kæder disse forhold sammen med
landbrugsstrukturen. Den seneste
stordrift jeg hørte om for nylig,
havde en mark på 220 ha. I mine
øjne virker det nærmest uforstandigt at rydde så mange læhegn, miljømæssigt katastrofalt, og
man kunne overveje at foreslå en
begrænsning af rydning af
læhegn.
I princippet skulle stordrift jo ikke nødvendigvis være opskrift på
miljøforringelser på flora og
fauna.
Skovgård på Langeland er et eksempel på dette.
Men i det store billede er det generelt de store bedrifter der rydder hegn og lægger sammen, –
måske vil der være noget at hente
i penge, når robotterne tager over,
men miljømæssigt er det jo
katastrofalt.
Vores forening er næppe stor nok
til at tage “dag til dag sager” op,
men må derimod koncentrere sig
mere mod principielle sager og
større linier.
Det giver ikke megen omtale, po6

pularitet eller kendiseffekter. Ikke
desto mindre skal vi efter min
opfattelse stadig forfølge disse
mål, og sætte foden ned og reagere, hvor en given politik modarbejder vores hovedsag, den fortsat
urimelige strukturpolitik og de
ofte deraf følgende miljøproblemer.
I disse store spørgsmål er der så
mange svar, at de sikkert kunne
have potentiale til endnu flere
udspaltninger af både vores forening og andres. Det ville dog
være ærgerligt, om så skulle ske.

beslutningstagere op til kommunalvalget.
Har du lyst til at indgå i afholdelsen af et folkemøde, så tag endelig kontakt.
Vil du være aktiv, har du spørgsmål eller vil du melde dig til, så
kontakt Britta Edelberg på
29125234/ bried@vejle.dk.

Jeg syntes det var trist, at vi måtte
udspalte fra Familielandbruget, –
også trist, at Bæredygtigt Landbrug udspaltedes fra Landboforeningerne, men det er jo historie.

Socialdemokratiet og de
Radikales nye landbrugspolitik

Jeg håber således ikke, at vore
medlemmers driftsform får
afgørende betydning for foreningens formål, navn og vedtægter.

Læserbrev har været bragt i
Information 20. september 2017

Det afgørende må være vore
visioner for et fremtidigt
landbrugserhverv og bondeliv i et
livgivende samfund.
Dette og mere liv i landdistrikterne synes mere presserende end
nogensinde.
Og lad os så håbe, at selv vores
små hjul kan være med til at flytte
de store læs !
Gunnar O. Schmidt

Af Ole Færgeman og Hans Jørgen
Nygaard, hhv. bestyrelsesmedlem og
formand i Frie Bønder

Skal det offentlige eje landbrugsjord eller medfinansiere unge
landmænds køb af landbrugsjord? Ja, det skal det offentlige af
grunde, som engang var selvfølgelige for Socialdemokratiet og
de Radikale. Nu indgår en statslig jordfond igen i de Radikales
tankegods, og det er godt. Et forslag om en sådan fond er nemlig
et af flere fine forslag i partiets
nye landbrugspolitiske udspil,
”Småt er godt.”
Men nu siger Socialdemokratiet

minsandten nej. Partiets landbrugsordfører, Simon Kollerup,
citeres i Information for at sige,
at ”vi går ind for jordbrugsfonde,
men vi mener ikke, det er noget
staten skal stå for.” Det var ellers
en arbejdsgruppe, nedsat af en
socialdemokratisk regering, som
i 2001 udarbejdede det hidtil
grundigste forslag til en statslig
jordfond. Det blev dog ikke til
noget, da Venstre vandt regeringsmagten senere samme år.
Socialdemokraterne støttede også
et forslag til en statslig jordfond
med en økologisk overbygning,
som Enhedslisten fremførte i
2010. Det forslag blev heller ikke
til noget, fordi den borgerlige
blok, herunder de Radikale, var
imod.
De Radikales nye udspil, som
Frie Bønder Levende Land vil
støtte så godt vi kan, er et lille
skridt i den rigtige retning. Forslaget indebærer, at der afsættes
40 millioner kroner til en statslig
jordfond, som kan bevilge penge
til 50% medfinansiering af køb af
en landbrugsejendom. Det rækker måske til medfinansiering af
4-6 mellemstore bedrifter. Det er
bedre end ingenting, men forslaget er beskedent, både når man
ser på kroner og på areal. Fyrre
millioner kroner er knap en tiendedel promille af den samlede
danske landbrugsgæld, og 6 mellemstore bedrifter på eksempelvis 6 x 60 = 360 hektar er kun
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samt globalt, ret til frisk luft, retten til rent vand, fokus på den
måde vi forbruger klodens resurser og det faktum, at hvis forbruget forsætter uændret, bukker
mennesket under.
Store visioner, som bæres at en
del grønne foreninger, som jeg
tror, vi på mange måder deler
ambitioner med, så for Frie Bønder er opgaven at fortælle historien om det gode liv på landet, at
vise at landbrug i Danmark handler om andet en vækst, - høj
gæld, - produktion som ene og
alene handler om profit.
Et af målene fra foreningen Det
fælleds bedste er mere økologi,
som der selvfølgeligt er forskellige holdninger til, men min indgang til det spørgsmål er, at økologi er den fornuftige og måske
også den eneste vej at gå.
I øvrigt deltog Økologisk Landsforening, som naturligt har en
interesse i at være til stede ved et
sådan Folkemøde og som jeg ser
det, en ganske god alliance for
Frie Bønder.
Ideen og projektet omkring Folkemødet ligger ganske godt i tråd
med Frie Bønder`s projekt ”Mad
Suverænitet”, som fokuserer på
bæredygtighed i alle led, og foreholder sig til de farer, der ligger i
den såkaldte moderne produktionsverden.
Som deltager havde Karen og jeg
ikke de vilde forventninger til
opgaven ”Folkemøde”, men den
22

gejst og indlevelse, der kom for
dagen, giver lyst til at give Folkemødet 2018 én på hatten og
fortælle, hvad Frie Bønder tænker om fremtidens landbrug.
Tonny Hansen

Om det øvrige samarbejde i
Det Fælles Bedste
Af Karen Olesen

I 2017 arbejdes der på at påvirke
beslutningstagerne frem mod
kommunalvalgene d. 21. november, blandt andet ved at udgive
en folkeavis, der skal inspirere
vælgere og beslutningstagere i en
bæredygtig retning.
Idéerne i folkeavisen udspringer
fra et møde, der blev afholdt på
Christiansborg i april, hvor over
20 grønne foreninger mødtes.
Avisen kan downloades på:
http://detfaellesbedste.dk/wpcontent/uploads/2017/09/
Folkeavisen-2017-Etbæredygtigt-Danmark.pdf
Derudover er det idéen, at der
skal afholdes folkemøder rundt
om i landet med fokus på grøn
omstilling og dialog med lokale

80-årig økolog bliver ved
til han er 100
7. september 2017 | Af Gustav Bech
Artiklen er bragt med tilladelse fra
journalist Ulla Skovsbøl og den grønne
netavis OrganicToday.dk.

ØKOLOGI – Hvis man først
skal til at nyde livet, når man
går på pension, har man valgt
et forkert arbejde, mener den
økologiske landmand Svend
Erik Hjuler Rasmussen. Han
har nydt at være landmand i 60
år og planlægger at blive ved,
til han er 100.

- Man skal aldrig spare sig selv!
Man skal bruge sig selv – hele
livet, siger Svend Erik Hjuler
Rasmusen.
Han står på sin trappesten og
kommer lidt møjsommeligt i
gummistøvlerne med hjælp fra et
hjemmelavet skohorn. Benene er
måske lidt stivere og ryggen lidt
svagere, end da han var 25, men
livsmodet og arbejdsglæden er det
ikke gået tilbage med. Tværtimod.
Svend Hjuler Rasmusen er født
på en gård og har selv været landmand i 60 år. De seneste 20 har
han drevet ejendommen Korsmedergård uden for Randers, som en
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økologisk gård med høns, frugt
og grønsager, og han har ikke den
fjerneste plan om at gå på pension. Han fyldte 80 i december, og
står det til ham selv, bliver han
ved til han er 100.
- Jeg har været konventionel landmand i 40 år, og jeg syntes, den
udvikling, jeg oplevede i dansk
landbrug i de år, var helt gal. Da
jeg var barn, før vi begyndte at
bruge sprøjtemidler, var der ørreder i bækken på mine forældres
gård, men i 1990erne ville ingen
tro, der nogensinde havde været
liv i den. Sådan er det gået mange
steder. Det var derfor jeg blev
økolog, og det vil jeg også gerne
være i 40 år, så jeg kan gøre skaden god igen, forklarer han med
et skævt smil ved tanken om,
hvor gammel han er til den tid.
Bliver Svend Erik Årets Økolog?
For tiden pryder Svend Erik Hjuler Rasmussens kontrafej store
plakater uden for landets Nettobutikker sammen med syv andre
landmandsportrætter: Han er én af
otte nominerede til supermarkedskædens pris som Årets Økolog.
Dén ære stiger ham dog ikke til
hovedet.
Jeg håber faktisk ikke at jeg vinder, for der er mange dygtige, unge økologer, som gør det bedre
end mig, siger han beskedent.
Den 80-årige landmand retter sig
op og skridter rask over gårds8

pladsen og ned mod grønsagsmarken, hvor græskarstængler snor
sig i et virvar mellem de orange
hokkaidoer, og de bordeauxrøde
grønkål strutter triumferende over
at have klaret sig gennem en hel
sommer uden nævneværdige angreb af lus og larver.
Købte sin første gård i 1965
Svend Erik Hjuler Rasmussen
havde ikke erfaring med hverken
grønsagsproduktion eller økologi,
da han købte Korsmedergård for
20 år siden. Men landbrug havde
han til gengæld et solidt kendskab
til.
- Jeg var allerede landmand, da
jeg gik i skole. Det var godt nok
kun på deltid, men heldigvis gik
man jo ikke så meget i skole dengang, siger han.
Da han slap ud efter 7. klasse
kunne han helt og fuldt hellige sig
sin passion fuldt ud først som ansat, og i 1965 købte han sin egen
kvæggård i nærheden af Grenå.
Besætningen voksede med årene
til 100 køer. Og selv om det er
fysisk hårdt at passe køer, og selv
om han gik konkurs med sin første ejendom i 1990, elskede han
arbejdet lige så meget dengang
som nu:
- Det er så sundt og så godt at arbejde med landbrug. Vi har jordens bedste og frieste job, og en
gård er en utrolig dejlig base at gå
ud fra i livet, siger han. At det

intet at høste! Jeg har sat 4 tråde
med strøm op - ca. 250 m over
mod naboen. - Den første aften
kom dyrene ca. ½ time efter solnedgang. De gik 10 min. på vejen og kiggede på hegnet, - inden
de gik tilbage på græsmarken,
hvor de kom fra.
De følgende nætter løb de hegnet
ned flere gange, men det er begrænset hvor meget skade, de har
gjort.
At de er glade for hvede, skyldes,
at den ikke har hasser - sammenlignet med byg, - Man kan jo sige, at vi bare kunne så byg, men
på grund af EU regler er vi tvunget til at have 3 forskellige afgrøder.
Middagshvil.

Mens jeg sidder og skriver, er det
overhovedet ikke høstvejr. - Vi
må bevæbne os med tålmodighed! - Sidste år høstede vi det
sidste den 8.9.!
Hanne & Steen B. Jørgensen

Folkemøde og
Det fælles bedste.
Tonny Hansen, bestyrelsesmedlem Frie
Bønder

Overstående er overskrifter fra et
møde, - (omtalt ovenfor), - som
Frie bønder var inviteret til, og
fra foreningen deltog undertegnede og Karen Olsen.
Folkemøde er relativt nyt og afvikles for 3. gang i 2018 og værten er Vejle. Det første Folkemøde blev afholdt på Samsø, inspireret af øko-projekt Samsø. Det
andet Folkemøde foregik omkring Roskilde, hvor Lejre kommune var inspirator. Folkemøder
afholdes i lige år, med forskellige
destinationer i det ganske land.
Ideen omkring Folkemøderne er
at skabe fokus på bæredygtighed
hele vejen rundt, det vi spiser,
måden vi producerer på, energiforbruget, både privat-offentlig21

der skal slagtes og 1 kvie der
ikke havde kælvet. inden vi tog
på ferie.
Vi kom hjem fra ferie den 14.7. og den havde stadig ikke kælvet,
men søndag den 30.7. om morgenen kunne jeg se,at der var ved at
ske noget. - Det så ikke så godt
ud! Jeg fik mærket til kalven. Den lå på siden og der var ikke
meget plads. - Jeg prøvede et
stykke tid og syntes jeg havde
fået kalven vendt rigtigt, men der
var stadig for lidt plads. - Dyrlægen blev hidkaldt. - Jeg havde
sagt til hende, at vi nok skulle
have den slagtet! - Da hun kom
ville hun prøve, men der var ikke
noget at gøre: Den var ikke til at
rokke! Kalven var for længst
død! Attest blev skrevet og slagteren blev bestilt! Det er første
gang, vi har slagtet et kreatur
p.g.a. kælvning! Ærgeligt!! Kvien var 2½ år, vejede 345 kg
slagtet, kalven vejede 50 kg.
En mistet ko og en slagtet kvie det har vi aldrig prøvet indenfor
det samme år!
Så er det blevet den 18.8. - Vi
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har høstet 7 ha vårbyg. - Det gav
rigtig godt og vi kørte det halve
ind på loftet. - Der var også et
godt lag halm, men det ligger på
marken endnu. - Vi skal gerne
have 150 bigballer halm i hus, så
vi skal ud og købe en del.
Der er rigtig godt med græs i år,
så køerne kan få kød på kroppen
og kalvene vokser godt til. – Jeg
synes de kalve der er født i februar og marts bliver de bedste. Jeg tror det er fordi de kan tage
godt for sig af det super nye græs
og få en masse mælk af koen, der
jo sætter ydelsen betragtelig op
af alt det gode græs.

også er hårdt og slidsomt arbejde,
er ikke en tankegang, der vækker
genklang hos den gamle bonde.
- Nej, arbejdet er ikke hårdt. Jeg
føler faktisk, jeg har fri altid, for
jeg gør lige det, jeg har lyst til,
siger han.
Lyst til jord, planter og dyr
Og det, han har lyst til at arbejde
med er jord, planter og dyr. Han
har 60 hektar til gården og dyrker
grønsager på næsten halvdelen af
arealet. Han har æbleplantage og
solbærbuske, en ny hal med
12.000 æglæggende høner, ægpakkeri og en kæmpe hønsegård,
hvor de kan gå frit i skyggen af
frugttræer.
Han har også fire fuldtidsansatte,
to ekstra medarbejdere i sommerhalvåret plus en flok unge, der
ekspederer i hans gårdbutik eller
hjælper til i grønsagerne om sommeren.

Som jæger, har jeg aldrig troet at
vi skulle sætte hegn op for krondyrene, men da vi kom hjem fra
ferie, - var de begyndt at gå i
vores vårhvede. - Vi har 4 ha.
De første par aftener kom de 3
voksne hinder og 2 kalve. Det kunne ikke gå helt galt! Men de følgende aftner kom der
15 - 20 stykker,- mere! - Da vores nabo forrige år havde
vårhvede, åd de alt! - Der var

- Det gode ved at have sit eget
landbrug er jo, at man kan skære
ned, hvis man ikke kan overkomme det hele, eller man kan ansætte nogen til det, man ikke selv kan
klare. Som lønmodtager skal man
bare rette ind, og hvis man ikke
lever op til kravene, er det bare ud
til højre. Her bestemmer jeg selv,
konstaterer han.
Arbejdede gælden af
Lønmodtagerlivet har Svend Erik
Hjuler Rasmussen dog også prøvet. Da økonomisk krise og kon-

kurs tvang ham væk fra den første
gård efter 25 år, tog han alt det
arbejde, han kunne få. Han blev
husbondafløser, passede svin, og
tog job på et fjerkræslagteri, for
han var fast besluttet på, at han
skulle videre.
- Der var nok nogle, der syntes,
jeg var tosset, og jeg arbejdede
også lidt meget, siger han. Jeg har
aldrig tjent andet end mindsteløn,
men hvis man har mange timer og
passer på sit forbrug, så bliver det
jo også til en del.
På seks år lykkedes det ham at
betale, hvad han skyldte efter
gældssanering af den konkursramte gård og tilmed spare trekvart million sammen til udbetalingen på den nye. Dermed kunne
han i en alder af 60 år igen kalde
sig gårdejer, og han er sig fuldt
bevidst, at det ikke er helt almindeligt:
- Vi ser jo tit, at folk i 50-60 års
alderen begynder at snakke om at
trappe ned, for nu skal de til at
nyde livet. Men hvis man først
begynder at nyde livet, når man er
60 år, så har man haft et forkert
job. Man skal da nyde at leve,
mens man arbejder, siger han.
- Det var uhyggeligt at gå konkurs. Men der er ikke noget, der
er så galt, at det ikke er godt for
noget, og hvis det ikke var sket,
ville jeg aldrig være kommet i
gang med det her, siger han, og
9

det liv han har fået som økologisk
landmand drømmer han ikke et
øjeblik om at bytte ud med en lænestol.
Korsmedegård er den bedste gård
i Danmark
Tilbage på gårdspladsen er der
travlhed. Der er kommet kunder
butikken, som mere ligner en velassorteret økologisk købmandsforretning end et simpelt gårdudsalg. Den lettiske hønsepasser
holder middagspause, de 12.000
høner koncentrerer sig om at lægge æg og gokke rundt i hallen og
hønsegården, og det rumænske
ægtepar Ilinca og Ion Vasilie har
et par ting at ordne i et af drivhusene.
- Korsmedergård er den bedste
gård i Danmark, og Svend Erik er
vores anden far, siger Ilinka Vasilie.
- Ja, han minder faktisk noget om
min far, konstaterer hendes mand
Ion.
Parret arbejder kun i Danmark om
sommeren, men har været på
Korsmedergård i flere omgange,
og deres børn på tre og ni, som
ellers er hjemme i Rumænien, har
været på sommerferie på gården.
Forholdene er familiære på den
gammeldags måde. Hønsepigen
Vita er husholdersken, der står for
maden, og de udenlandske medhjælpere bor på gården. Mens
mange andre enlige mænd på 80
10

sidder alene med den kommunale
vakuummad, er der som regel 4-5
personer omkring middagsbordet
her foruden husbond selv. Hverdagslivet med de langt yngre
medarbejdere, kontakten med
kunder og kolleger og det fysiske
arbejde holder ham i gang.
- Man skal aldrig spare sig selv,
siger han igen, for man får flere
kræfter af at bruge dem.
- Da jeg købte gården, havde min
nabo gartneri. Vi er lige gamle,
men han stoppede som 60-årig, da
jeg begyndte at lægge min gård
om. Han bor her stadig, men kan
ikke rigtig klare noget mere. På
gode dage kan han tage turen ned
til postkassen med sin rollator.
Selv vil han helst dø midt arbejdet, når den tid kommer – uanset
om han er blevet 100 eller ej.
Jeg håber, jeg kan sætter træskoene i hønsegården eller under et
æbletræ, siger han.

FAKTA: Korsmedergård ved
Randers
• 12.000 æglæggende høner
• ægpakkeri
• 8 ha hønsegård
• 5 ha skov og sø
• 25 ha økologiske grønsager
• 4 ha solbær

distributionsled. En kylling i plasticwrap i fryseboksen i supermarkedet, kan være klækket i
Holland, opvokset i Tyskland,
slagtet i Polen, fragtet til en importør i Danmark, kørt ud til en
distributør og videre til supermarkedet. Det er i disse lange
distributionskæder det er vigtigt
med sporbarhed og kontrol, ikke
hos en ganske almindelig hobbyavler: Jeg tror nu nok mine høns
ville flygte til alle sider hvis der
kom en "rummand" fra Fødevarestyrelsen ud med sit rullende
laboratorie for at indsamle hønseprutter, fjer og blod fra min
hyggelige, fredsommelige hønseflok!
Indførelse af en bagatelgrænse
vil gøre det langt nemmere for de
mindste stalddørssælgere at opstarte en lille produktion af slagtekyllinger til lokalt salg. Som
reglerne er nu, kan kun ganske få
af de mindste producenter tilbyde
slagtede kyllinger ved stalddøren, pga. omkostningerne til en
kontrol, der reelt set ikke er nødvendig og ikke gavner andre end
industrien, og det er rigtig ærgerligt for både forbruger og stalddørssælger.

Lidt dagbog fra vort lille
landbrug i Vestjylland:
Af Hanne og Steen Jørgensen, Henne

Høsten er så småt gået i gang. –
Jeg har hentet 15 bigballer, vårbyghalm, købt af anden landmand.
Jeg plejer at tage korn ind på loftet til et års forbrug. - Det er fra
ca. 6 ha korn - ca. ½-delen af vores korn til modenhed.
Vi har taget 4½ ha til helsæd. Der var lidt for meget grønt i. Jeg havde sået 90 kg byg. - Tit
kan det være nok, men i år havde
det ikke bredt sig så meget, men
det blev høstet den 24.7. - Der
var et meget fint kløverudlæg,
men det har jo heller ikke manglet vand.
Dagen efter fik vi lavet 53 wraprundballer af anden slæt. - Det
var godt!
Vi havde i alt 8 ha, hvor vi tog 1.
slet. Ved 2. slæt tog vi wrapballer på halvdelen. - Den anden
halvdel blev køerne sat på. - Det
var ca. 10 dage før - og de var
vilde med det! - Det er dyrene,
der går på de 33 ha vedvarende
græs. - Her går 40 dyr i alt. - De
øvrige 24 dyr, der går på græs, går hjemme, hvor jorden bliver
gødet. - Det har fået 3 gange indtil nu. Vi har 3 dyr på stald. - 2 kvier,
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gjort det nemmere for de lidt
større stalddørssælgere at sælge
fjerkræ der er udtaget. Det var
nemlig ikke tilladt før, men det er
det blevet nu, og det er kun godt.
Politikerne der drøftede og vedtog stalddørspakken lovede, at
der ikke ville ske ændringer i
lovgivningen, der ville gøre det
sværere for de mindste producenter af fjerkræ at sælge fjerkræprodukter ved stalddøren, men de
lovede for meget.
Uden nogen blev adviseret om
det, blev lovgivningen omkring
stalddørssalg af slagtede kyllinger strammet, og krav til salmonellatest af selv de mindste hobbyhønsehold indført. Noget der
aldrig har figureret før, og som
ikke er nødvendigt. Nu er det
pludselig ulovligt at sælge en
friskslagtet hanekylling til sin
nabo, venner eller familie, fordi
en salmonellatest af hønseholdet
ikke kan fremvises. Det er her vi
små avlere gerne vil have ændret
på lovgivningen, og have indført
en bagatelgrænse for slagtefjerkræ, for ingen små hønseavlere
med et minimalt salg af kyllinger, kan få økonomien til at hænge sammen, hvis der skal betales
over 500 kroner i gebyr til salmonellatest pr. slagtning. For
øvrigt skal ænder og gæs ikke
salmonellakontrolleres før slagt,
kravet er kun gældende for kyllinger og kalkuner. Der er ligeledes heller ikke krav til salmonel18

latest af nedlagte vilde hønsefugle som fx agerhøns og fasaner.
Naturligvis er fødevaresikkerhed
vigtigt og skal tages alvorligt,
men der skal ses med fornuft på
tingene. Et lille salg af kyllinger
på fx 30 slagtede dyr pr. år, burde kunne indføres under en paragraf om bagatelgrænse, fuldstændig som der er med æg. Her bliver hønseavleren ikke gjort kriminel, hvis der sælges overskudsæg til naboen, og hønseholdet ikke overstiger 30 høns. Der
er ingen krav til salmonellatest,
så længe salget sker til en kendt
kundekreds, og ikke ved en vejbod. En lignende lovgivning omkring salg stalddørssalg af kyllinger burde nemt kunne implementeres.
Hvad er så grunden til, at der
pludselig er kommet krav om
salmonellatest af uåbnede dyr
ved stalddøren? Kort og godt:
Der er ingen saglig grund til det.
Sporbarheden ved salg af kyllinger i stalddøren er 100%. Dyrene
skal sælges lokalt og med en indførelse af en bagatelgrænse, ville
salget aldrig blive særligt stort.
Der er ingen grund til at indføre
flere restriktioner for hønseavlere
og unikaproducenter af madvarer
i Danmark. Det er ikke her fødevaresikkerheden er i fare. Produkterne sælges direkte fra producent til forbruger. Der er ingen

• ca. 20 ha bortforpaget
• i alt 60 hektar afgrøder
• alle slags kål
• hokkaido
• aspargs
• jordskokker
• jordbær
• asier
• drueagurker
• … og meget mere

En spændende dag
Af Karen Olesen

Det danske sommervejr holdt en
lille pause og lod meddele, at det
var ved at løbe tør for vand. Det
kunne ikke blive ved med at levere regnmålerne fulde længere.

Derfor var den absolut velvalgte
fod-/ og kropsbeklædning
gummistøvler og regntøj, da en
snes frie bønder fandt vej fra alle
verdenshjørner over stok og sten
ad kringlede veje, mens de
gentagne gange tænkte: ”Nej, nu
er vi da kørt forkert!”
Men inden de vendte og kørte
hjem igen, fik de øje på nogle
pæle med et skilt, hvor der stod:
”Frie Bønders sommertræf. Du
skal ikke parkere her. Kør mindst
1 km endnu!” – Her kom de så til
en udsigt på højre hånd, hvor de
kunne se en sø, en campingvogn
og, - hvis de fulgte en ”vej” tværs
over en mark og stoppede, før de
kørte i søen holdt de på en slagleslået plads mellem græs og
lysesiv.
Jamen, her stod jo Ole og Anette,
Per og Ardie med tændte grill og

Tankene var tomme!
Alligevel hidsede direktøren for
de grå skyer og blæsten sig fra
morgenstunden op og sugede
kinderne ind for så at komme
med et kæmpepust, hvor blæst og
regn fløj ud over landet.
”I skal ikke tro, at jeg er blevet en
træt gammel, mand!” sagde han.

lækkert mad: Kalvekød, farverig
salat, Oles morgen-bagte boller
og Pers sprøde, lækre oksekødspølser.
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Snakken gik, som havde alle
kendt hinanden fra barnsben og
den fortsatte ved bordene.

ter Furesøen.
Anette og Oles gårds historie kan
føres tilbage til, at den har hørt
under Øm Kloster.
Den lille, hyggelige landsby Javngyde er ikke blevet udskiftet
og gårdene ligger tæt.

Medlemmer af Frie Bønder er
robuste folk og fuldstændig ligeglade med, at ind imellem stak
blæsten af med en hat eller et par
tallerkener med mad. Eller, at
grillen blev væltet, da blæsten
rasende over, at ingen tog notits
af den, med et tog sig sammen og
pustede sig op i en sidste anstrengelse.
Da alle var faldet til ro ved maden stod Ole op og gav en forklaring på, hvor vi egentlig var havnet. (Se billedet på forsiden).
Det smukke landskab og søen er
formet af istiden. Søens navn,
Ravnsø, er afledt af ordene ravn
og sø, i 1683 Rafnsøe og er
opstået som et ”dødishul”.
Søen har tilløb fra nærliggende
Veng Sø og afløb til Knudsø og
dermed Gudenåsystemet.
Søen er med sine 34 m´s dybde
den næst-dybeste i Danmark ef12

Efter den lækre frokost og oprydningen gik turen til nærliggende
Skovbakkevej, hvor Ardie og Per
gæstfrit bød på rundtur på deres
ejendom, som de har forvandlet
fra det, de så, da de kom til stedet, - en meget gammel bindingsværksgård, der havde været
i samme slægts eje i, - jeg tror,
Per sagde, - 7 generationer, - og
som nu - i den grad, bar præg til
Ardie og Pers dygtige, men også
følsomme hænder.
Det kan fortælles, at Ardie kom
til Danmark fra Holland for 40 år
siden. Hun og Per har behandlet
både bygninger og omgivelser
med stor respekt.
Under rundgangen fortæller Per
mange gange om genbrug og ombygning, hvor god byggeskik er i
højsædet.

Jeg synes disse eksempler er
grelle, og desværre har jeg flere
på lager. Nu er billederne jo ikke
fra i år, så de kan ikke bruges til
så meget. Men min hensigt er
helt klart, at følge op på dette
fremover, med henvendelser til
rette vedkommende, hvis det ses
igen.
Med hensyn til vejene, er et godt
sted at starte vel, at finde ud af
hvilke veje, der er udmatrikulerede. Og så bliver det interessant
at se om afgrænsningen er tydelig, og om det er muligt at finde
et måleblad, der er retvisende.
Men dette skulle vel være en
kommunal tilsynsopgave, om ikke
-pligt?

Bagatelgrænse for salg af slagtet fjerkræ ved stalddøren
Af Tanja Pedersen, Undløse Overdrev

En friskslagtet hanekylling, købt
ovre ved naboen der har høns til
selvforsyning. Det er lækkert,
nemt og du ved hvordan kyllingen har levet. Det har fungeret på
bedste vis på denne måde altid.
Ingen har tænkt det store over at
der måske var en lovgivning på
det område, men det var der, og
det er der.
Indtil efteråret 2016 måtte hønseavlere sælge et begrænset antal
fjerkræ ved stalddøren om året

Er der nogen derude, der har en
mening herom, og evt. egne erfaringer med, hvordan den slags
kan tackles?”
Her slutter Carsten Friagers hjertesuk.
Jeg ville meget ønske at han, vi
og mange andre formåede at få
regeringen til at vågne og se, at
vores natur forarmes i denne tid
og at det er på høje tid, hvis vi vil
vende udviklingen.
Karen Olesen

uden salmonellakontrol. Eneste
krav var, at fjerkræet ikke var
udtaget, dvs. indvoldene ikke
fjernet. Det skulle køberen selv
sørge for. Sælger måtte gerne
plukke dyret og skære hoved og
fødder væk.
I efteråret 2016 trådte den nye
"stalddørspakke" i kraft. Den har
17

En anden ting er, at to biler mange steder ikke kan passere hinanden, uden at køre ud i blød pløjemark, med fare for at køre fast.
I svaret fra kommunen skrives
bl.a.:
”Der kan ikke gives nogle faste
mål på vejanlæggets rabatter, da
terrænnets karakter på et givet skrænter, lavninger m.m. - har
indflydelse på vejanlæggets udformning, hvilket medfører at der
forekommer varierende bredder”.
Jeg synes det er meget mærkeligt, hvis der ikke findes mere
præcise regler end det, især for
vejforløb, hvor det er helt uproblematisk at have grøftekant/
vejrabat. Jeg kan jo godt forstå,
at der nogle steder kan være
forhold, der vanskeliggør sådanne.
Her er vi på en anden vej. Borte
har taget vejrabatten, og du skal
køre ud i kornet, hvis du møder
en anden bil.
Der dyrkes helt ud til asfalten, så
tæt det er muligt. Hvor er vejrabatten, og hvor er der plads til et
minimum af natur? Varevognen
på billedet holder med det ene
hjulsæt på det yderste af asfalten
for at vise hvor asfalten går til,
og vejens bredde er ikke stor nok
til to biler, især ikke, hvis den
ene f.eks. er en lastbil.
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Det er mange steder beskrevet,
hvor vigtigt det er, at bevare vores grøftekanter og vejrabatter.
Både af hensyn til vejene, men
også af hensyn til flora og fauna.
Og jeg har læst et sted, at vores
grøftekanter udgør 50% af det
samlede overdrevsareal. Det siger noget om, hvor trængt vores
natur er i Danmark – og om vigtigheden i, at bevare det vi har, i
det mindste.
Ved kysterne er den også gal, her
pløjes nogle steder helt ud til
kanten af klinterne.
Jeg synes ikke, at det er noget
kønt syn. En ting er, at havet og
vejrliget nedbryder vores klinter,
men landmanden gør altså også
sit dertil.
Og det er da mærkeligt, at en
landmand ikke vil passe bedre på
sin mark, for på denne måde mister han jo land og sin mark meget hurtigere end kun ved naturlig påvirkning.

Mark, skov og indhegninger er
under nænsom pleje, hvilket
imellem kræver berettiget
”kamp” med uforstående teoretikere og stive regler. F.eks. får
grupper af birketræer, der giver
dyrene skygge på en græsmark
vurderingen ”buskads” i forbindelse med markvurdering, hvilket giver fradrag i tilskud.
Dyrene, skotsk højlandskvæg,
lever et liv som industrilandbrugs dyr kun kan drømme
om.
Tre grise med krølle på halen og
høns med solcellestyret indgangs
-lem og fuld sikret voliere, giver
gæsterne glæde ved at se, hvor
godt de har det, - men også sorg
ved tanken om alle de dyr, der
ikke oplever dette.
Også den nødvendige aflivning,
når et dyr skal slagtes, gøres
ordentligt og i respekt for, at det
er levende væsener. Hvis det
gælder et kreatur, sker det, mens
det står det stille og roligt i en
fang-fold og æder, en dyrlæge
kontrollerer, at det er sundt og
rask og en medbragt skytte skyder dyret, som så køres til et
slagteri indenfor få kilometer.
Alle, der har med lovgivning
vedrørende landbrug burde sendes på kursus her.
Tilbage ved gården, hvor de
kønne bygninger fortæller videre
om sans for harmoni og æstetik.
Byggestenene er hjembragt fra
Holland og er meget smukke.

Lysthuset i haven
- også af genbrugsmaterialer!

Besøget slutter i en flot, blomsterglad have, hvor Ardie byder
på kaffebord med alt godt, inklusiv lækker kage bagt efter hollandsk tradition.
Det skal retfærdigvis tilføjes, at
vejret havde opgivet både regn
og vindstød, så den dejlige udflugt kunne slutte i det smukkeste
solskin.
Selv vejrguderne var vist blevet
formildet af dagens herlige oplevelser og lod solen stråle fra en
klar himmel over kaffekopper og
glade gæster.
Jeg tror, at vi alle tog hjem med
følelsen af at have mødt to
familier, der er repræsentanter
for et godt liv på landet. Hvis
mange børn og unge kunne få
fornøjelsen af en lignende
harmonisk tilværelse, uden
stressende og hektiske omgivelser, så kunne mange beroligende
piller spares og megen glæde og
ro spredes.
Karen Olesen
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Hvad tænker du, når du ser disse navne?
Blåklokke, græsser, syre, pileurt, ranunkel, kørvel, torskemund,
potentil, storkenæb, vikke, kællingetand, kløver, krageklo, visse,
brunelle, snerle, burresnerre, vejbred, blåmunke, blåhat, skabiose,
djævelsbid, baldrian, tidsel, mælkebøtte, stolt henrik, følfod, bynke,
kamille, røllike, regnfang, okseøje, gåsehøgeurt, svinemælk, kongepen, høstborst, kornblomst, hønsetarm, aftenpragtstjerne, blæresmælde, stenurt, pimpinelle, stenbræk, mjødurt, sødskærm, vild gulerod,
døvnælde, agermåne, sneglebælg, stenkløver, astrangel, perikum, kodriver, kongelys, høstborst, høgeurt, tjærenellike, gøgeurt, valmue,
bibernelle, krageklo, storkenæb, engelsk græs, hanekro, tandbæger,
musevikke, ensian, læbeløs, brunelle, sankt hansurt, ærenpris, museurt, bynke og mange flere.
Jeg tænker:
Hvor blev vejgrøfterne af?
Hvad bliver vores børn
og børnebørn snydt for?
Af Karen Olesen

Jeg kan høre, at Hans Jørgen har
et lille suk over minderne om
høsten i hans barndom.
Jeg sukker over det tab, der er
sket i vejgrøfterne. Alle de forskellige arter af blomster og
græsser, der groede her, da jeg
var lille, er væk.
Min mor kendte de fleste af de
mange sjove og mærkelige navne
og kunne lære mig dem. Hun
blev glad, når jeg plukkede en
buket til hende der ude fra.
Jeg lagde hurtigt mærke til, at
farverne altid harmonerede.
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Hun lærte mig også at holde om
blæresmældens blomst og så give
den et hurtigt slag. Så kunne det
høres, hvorfor den hed dette
mærkelige navn.
Det hjælper jo ikke, at sætte et
surt gammel-kone-fjæs op.
Men vi har virkelig tabt noget.
Ikke blot er blomsterne sprøjtet
væk.
Også vejgrøfterne er pløjet væk.

Her stødte jeg på en artikel fra
Kristeligt Dagblad,
”Grøftekanternes blomsterflor”, skrevet af Michael Stoltze,
- godt nok i 2009, men stadig
højaktuel. Link til artiklen:
https://www.kristeligtdagblad.dk/danmark/gr%C3%
B8ftekanternes-blomsterflor

På siden:
www.naturtanker.dk
fandt jeg, at på Langeland har
Carsten Friager spurgt, om det
samme og efterlyst lovgivning
om pløjning ud til vej og kyst.
Carsten Friager skrev:
”Mangelfuld lovgivning om
pløjning ud til vej og kyst?
På Langeland pløjes grøftekanter væk – og klinter ned
Her på vejen er der ikke megen
grøftekant tilbage.

Forleden tænkte jeg: Der må da
være love og regler for, hvor
bred en vejgrøft/ rabat skal være.
Hvad gør man så?
Googler selvfølgelig.
Her så jeg, at andre også har haft
de samme tanker.

Ikke godt - må man det?
Jeg undrer mig over den måde
der pløjes på nogle steder her på
Langeland.

Har længe gået og ment, at der
må være lovgivning og regler for
det, og at der mindst skal være
halvanden meter fra vejkant til
pløjet mark. Men det ser ud til, at
jeg må tro om igen.
Vi har i Naturfredningsforeningen (DN) taget sagen op i kommunens grønne råd. Men her er
beskeden, at der ikke findes lovgivning om, hvor tæt der må pløjes til vej og kyst. Og det tyder
ikke på, at det er noget man har
lyst til at beskæftige sig med på
kommunalt plan.
Selv har jeg rent privat skrevet til
kommunen og spurgt, med hensyn til pløjning til vejkant.
Fordi jeg tænker, at det da må
skade vejene og deres fundament,
at der pløjes så tæt på. Og det
kan blive en dyr affære for borgerne, når vejene skal repareres.
Når fundamentet er pløjet væk,
trykkes asfalten ned – vejen ødelægges. Og i forvejen er de små
veje nok slet ikke dimensioneret
til de store tunge landbrugsmaskiner, der kører på dem nu til
15
dags.

