
40  

 

 
Formand  
Hans Jørgen Nygaard 
Skævevej 86 
9352 Dybvad 
Tlf. 98 86 45 09 / 24 41 07 45 
hjnygaard@nordfiber.dk 
 
Næstformand  
Henrik Kuske Schou 
Ingelstrupvej 5 
4682 Tureby 
Tlf. 23 80 50 45 
henrik.k.schou@post.cybercity.dk 
 
Ole Færgeman 
Sibirien 19, Esby 
8420 Knebel 
Tlf. 75 27 90 72 / 29 44 25 88 
olefaergeman@gmail.com 
 
Jan Olesen 
Dyregårdsvej 19 
5591 Gelsted 
Tlf. 64 49 15 54 /  51 76 99 77 
janto@outlook.dk 
 
Ole Kjærulff Davidsen 
Ravnsøvej 24 
Jaungyde 
8680 Ry 
Tlf.: 96 28 90 90/ 26 84 90 90 
ole@davidsen.mail.dk 
 
Kristian Stokholm 
Ringsebølle Kirkevej 7  
Egeby, 4970 Rødby Lolland 
22 11 69 43 
stokholmkristian@yahoo.com 
 
 
 

 
Anders Hedegaard 
Lundergaardsvej 105b 
9490 Pandrup 
52 37 16 16 
aajs.hedegaard@gmail.com 
 
Tonny Klinch Hansen 
Gauerslund Skovvej 104 
7080 Børkop 
75 86 14 86 / 20 21 94 21   
skovdal@profibermail.dk 
 
Louise Lindbøg Hansen 
Lundergaardsvej 105b 
9490 Pandrup 
41 10 66 66 
louiselindboeghansen@gmail.com 
 
Suppleant 
Jens Peter Olesen 
Rolundvej 26 
5591 Gelsted 
Tlf. 64 49 26 65 / 50 94 93 54 
jpolesen@gmail.com 
 
Suppleant 
Alice Olsen 
Maglekildevej 13.tv. 

1853 Frederiksberg C 
21 43 04 80 
alice@hovedlus.dk 
 
Kasserer  & bladredaktør 
Anders Clausen 
Tranevej 288,Hulsig  
9990 Skagen 
Tlf. 98 48 71 18 / 22 33 88 50 
tranestedet@email.dk 

Oversigt over bestyrelsen m. fl. 

Læs mere:  
www.friebonderlevendeland.com  
www.facebook.com/levendeland 

 

   

  Årgang 15         Forsommer 2018                  Nr. 1 

Græssende får med Hulsig Hede i baggrunden.  
Ulvedebatten raser. Er det mon realistisk med får og ulve som naboer? 

      Se flere indlæg om ulve inde i bladet. 

Foto Anders Clausen 

mailto:tonny@hansen.mail.dk
http://www.friebonderlevendeland.com


2  

 

 

 

Medlemsbladet  

skal tjene kommunikationen  
mellem Foreningens ledelse og medlemmerne,  

samt medlemmerne imellem. 
Dette blad skal tillige være den platform,  

hvor Foreningens synspunkter og holdninger  
kommer til medlemmernes og offentlighedens kundskab. 

 

Redaktionen modtager indlæg fra alle parter  
også fra dem, der ikke måtte være enige med os.  

Men indlæg er for skribentens egen regning, således, at ikke alle  
synspunkter, som kommer til udtryk i blandet, er Frie Bønder-Levende Land´s. 

 
Eftertryk og anvendelse af bladets stof - er tilladt  

med angivelse af kilde og skribentens navn -  
når bladstoffet anvendes i et ikke kommercielt øjemed. 
I modsat fald kan der forhandles med en af redaktørerne  

om eventuelle betingelser. 

 

 

 

Ansvarshavende redaktør: Hans Jørgen Nygaard 
Bladredaktører:                  Anders Clausen og Karen Olesen 
Hjemmeside:                      www.friebonderlevendeland.com 
Facebook:                          www.facebook.com/levendeland 

Indholdsfortegnelse  

 
Side 2 ...... ............ Bladets formål og vilkår, deadline til næste blad samt indholdsfortegnelse 
Side 3-4……………………………………………..Formandsreplik v/ Hans Jørgen Nygaard 
Side 4-6 ……………Hvor tabte vi Grundtvig og...Aakjær v/ Jan H. Ingemann (Ref. Henrik) 
Side 6-10 ........................................... …………..Referat fra Landsmødet v/ Ruth Christensen 
Side 10-14 .. ............................................... Formandsberetning 2017 v/ Hans Jørgen Nygaard 
Side 16-18 . …………………...Visioner for en ny landbrugspolitik v/ NOAH og Frie Bønder 
Side 18-23 ........... Ulven er her. Hvem har ansvaret? Hvem løber risikoen? Hvem lider tabet? 
 ........................................................................................................ v/ Betty Steglich-Petersen 
Side 24-29 ...... Ulven er kommet, den har sin plads i den danske natur, og vi skal lære at leve  
 ......................................................................................... med den v/ Louise Lindbøg Hansen 
Side 30-32 ......................................................... Mennesker i et levende land v/ Ole Davidsen 
Side 33-34……………………… Vores holdning til ulve i Danmark v/ Hans Jørgen Nygaard 
Side 34-36 . ……………………………………………..Svinebundet v/ Jørgen Steen Nielsen 
Side 36-39………………………………………….Landbruget elsker mig!! v/ Søren Sørøver 
Side 40  .......................................................................................................... Bestyrelsen m.fl. 

 

Deadline for næste blad 1. nov. 2018  

 

 39 

Ja, der er altså lidt bump på vejen, 
før den der kotelet bliver efter mit 
hoved, men i det mindste så er det 
verdens bedste kotelet, der ligger 
der i køledisken. Nå nej, det er 
det måske ikke. I jagten på den 
mest effektive gris er det nemlig 
lykkedes jer at lave et stykke kød, 
der har samme kvaliteter som bøl-
gepap. Ja, man kan lave fine ski-
ver, der alle er ens, og det er jo 
også en kvalitet i sig selv for jer. 
Men i et køkken er denne udskæ-
ring blottet for smag af gris, og 
nej den smag af ammoniak, der 
ligger latent i alle staldgrise, er 
altså ikke noget, en gris skal sma-
ge af. Men hvordan kan den an-
det, når den er smurt ind i sin 
egen afføring det meste af sit liv, 
og når den indånder den tunge 
ammoniak fra gyllekanalerne un-
der spaltegulvet. Det sætter sig, 
tro mig! 
I har også fået avlet alt intramu-
skulært fedt ud af dyrene. Maget 
kød er jeres mantra. Og det giver 
da også mening, men mest fordi 
fedtet i en gris, der kun bliver 
fodret med korn og soja, er ligeså 
farligt for vores kroppe som at 
krydse motorvejen med bind for 
øjnene. Og det er jo lidt af en 
skam, når man nu ved, at godt 
animalsk fedt med den rigtige 
fedtsyresammensætning er tem-
melig sundt for os. Desuden sma-
ger godt fedt bare skide godt. Ik-
ke mindst det som sidder inde i 
muskulaturen, det der er med til 
at give en saftighed, som jeres 

kotelet aldrig opnår – aldrig, og  
det er sådan set ligegyldigt, at 
slagteriet behandler kødet på en 
måde, så det holder mest muligt 
på vandet, indtil vi har købt og 
betalt det. Der er mange penge i 
at sælge vand også i hygiejne-
bind.. 
 
Så kære landbrug og kære Land-
brug & Fødevarer – som kritisk 
forbruger er der lige et par små-
ting, jeg gerne ser, I retter op på 
ved koteletten. Og for at følge en 
god og af jer accepteret frem-
gangsmåde, vil jeg anbefale, at vi 
sætter bremsen i og undlader at 
købe verdens bedste kotelet. 
Kald det en boykot om I vil – jeg 
vil kalde det et kritisk forbruger-
valg. 
 
Søren Sørøver – der blot er glad 
for at kunne hjælpe. 
 
 
 
 

 

           
 
 
 
 
                         
 

 

 
 
 

http://www.friebonderlevendeland.com
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for lange transporter i tætpakkede 
biler til kæmpeslagterier, så er der 
også det med foderet. 
For de spiser en masse de grise, 
og her gælder det for alles skyld 
om at få de dyr til at vokse så hur-
tigt som muligt. Det er godt for 
miljøet, eksporten, og alle os der 
gerne vil have en bævrende hus-
blaserigeret kage hos bageren. Jo 
billig gris er en grundsten i vores 
samfund. Derfor bliver vi nødt til 
at fælde regnskov i Argentina, vi 
bliver nødt til at tungsprøjte mar-
kerne dernede, og ja det giver lidt 
fødselsdefekter i landsbyerne i 
sojaområderne, men i stedet for at 
klynke kunne de nu godt vise lidt 
taknemmelighed over, at vi beta-
ler deres løn; den er ikke høj, men 
den er der. Kære landbrug, det 
scenarie kunne jeg godt undvære. 
Ligesom langt størstedelen af je-
res søer godt kunne undvære de 
mavesår, de får af det stærkt for-
arbejdede foder. Det er gentagne 
gange bevist, at der blot skal en 
smule grovfoder til at afhjælpe 
problemet, men da det kan regnes 
som rent tilsæt, så er det bedre, at 
grisene har ondt i maven. For så 
længe der kan vristes 30-35 unger 
ud af dyret om året, så må det jo 
have det godt. I hvert fald godt 
nok. Mavesår er bare ikke noget, 
nogen bør have for andres skyld, 
heller ikke grisene. Udover regn-
skoven der ryger, de argentinske 
landboborgeres helbred, grisenes 
mavesår, så er der jo også det 
med, at 80 % af den danske  
 

landbrugsjord bruges til at lave 
mad til de grise. Korn og raps 
igen og igen. Sprøjtet igen og 
igen, på marker der kræver mere 
og mere gødning, da al humus 
stille og roligt går til grunde. En 
kultur der ikke kun lægger beslag 
på uendelig meget jord, men som 
også sikrer en tilbagegang af al-
verdens dyreliv. Der er ikke man-
ge dyr, der bryder sig om sprøjte-
gifte, der er ikke mange, der ser 
en kulturmark som et ynglested 
eller bryder sig om at løbe om 
kap med en mejetærsker. Bidød er 
en lidt uheldig bivirkning ved den 
kotelet. Det er heller ikke så hen-
sigtsmæssigt, at rådyrene får pro-
blemer med kobberforgiftning, 
når de græsser på de nyspirede 
hvedemarker. Mon de er de ene-
ste, der ikke kan tåle kobber? 
 
Jeg vil også gerne ønske, hvis jeg 
stadig har et par ønsker tilbage, at 
de store svinestalde ikke lagde 
landsbyerne øde, at gyllestanken, 
staldstanken , den evindelige skri-
gen, det elektriske lys døgnet 
rundt og lavfrekvent brummen fra 
ventilationen ikke var med til at 
sikre, at til salg-skiltene står, til 
de bliver grønne af den ekstremt 
høje ammoniakudledning fra svi-
nebrugene. Sidstnævnte slår en 
hel del mennesker ihjel om året 
uden at få meget opmærksomhed. 
Der er ikke mange små gårde til-
bage, ikke meget liv på landet. 
Strukturudvikling kalder man det. 
Her ligner det mere afvikling. 
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Formandsreplik 

Her i skrivende stund den 2. april 
er vi som bekendt gået over til 
sommertid, men der er ikke den 
mindste antydning af sommer – ja 
selv foråret, som burde have ind-
fundet sig, lader vente på sig. 
Det har dog ingen indflydelse på 
vores arbejde i Frie Bønder – Le-
vende Land. Vi har afholdt vores 
landsmøde i Rørup Borgerhus den 
24. februar, med rigtig god tilslut-
ning og oplæg af lektor Jan Holm 
Ingemann fra Aalborg Universitet 
over temaet: ”Hvor tabte vi 
Grundtvig, Aakjær og Husmænde-
ne?” Vi fik en rigtig god debat ud 
af oplægget. Se mere andet sted i 
bladet. 
Vi havde naturligvis også valg til 
bestyrelsen, hvor undertegnede 
blev genvalgt for en 2 årig perio-
de, hvilket vil blive min sidste 
som formand, det tilsiger både 
min alder og vedtægterne, for til 
den tid har jeg været formand i 8 
år. 
Vi fik heldigvis sænket gennem-
snitsalderen i bestyrelsen med val-
get af en yngre kvinde – Louise 
Hansen, som afløser Lone Vitus, 
der ikke ønskede genvalg. Som 
suppleant fik vi også en kvinde 
valgt – Alice Olsen, se referat fra 
landsmødet. 
 
Jeg håber, I vil syntes om vores 
nye brugervenlige hjemmeside, og 
orientere jer der igennem. 

Bestyrelsen har besluttet, at med-
lemsbladet fremover kun skal ud-
komme to gange om året. Vi vil 
derfor forsøge at holde hjemmesi-
den opdateret og i øvrigt underret-
te via de sociale medier.  
 
Vi har i foreningen mange skibe i 
søen. Det seneste er en henvendel-
se fra Husmændenes gamle parti 
Radikale Venstre, som ønskede 
input fra os til deres nye land-
brugspolitiske udspil. Det er vi 
selvfølgelig meget tilfredse med at 
få mulighed for at sætte vores 
præg på. 
Vi har før været taget med på råd 
af de små partier, men har stadig 
til gode at blive inviteret af de sto-
re partier. 
Dog har vi med stor tilfredshed 
konstateret, at vores forening er 
meget kendt – og anerkendt – i 
brede kredse som foreningen, der 
er fortaler for et landbrug med en 
struktur, som det store flertal af 
befolkningen ønsker. 
 
Vi har i det sidste halve år arbejdet 
med den kommende CAP ”EU's 
Landbrugsordninger”, som vi me-
ner, skal organiseres anderledes, 
således, at der udbetales et større 
beløb til de første ha. og der bliver 
indført en øvre grænse for, hvor 
mange ha den enkelte bedrift kan 
modtage støtte til. 
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Og til slut en appel om fortsat støt-
te til Frie Bønder - Levende Land, 
for uden jeres, vores medlemmers 
støtte, er der ingen forening. Vi 
har fortsat kun medlemmernes 
kontingent at drive foreningen for! 
Men Frie Bønder - Levende Land 
holder fortsat medlemstallet i 
modsætning til de store gamle 
landboforeninger! 
 
Hermed ønskes I en god sommer. 
 
Venlig hilsen 
Hans Jørgen 
 

 
 

 
 

Lektor, Cand. Oecon. og ph.d. 
Jan Holm Ingemanns indlæg 
ved landsmødet 
 
Af Henrik Kuske Schou 
 
”Hvor tabte vi Grundtvig,  
Aakjær og husmændene?” 
 
 
Hvad er problemet? 
Jan fortalte først om sin forskning 
omkring landbrugets strukturud-
vikling gennem de sidste 40 år. 
Han er enig med Frie Bønder - 
Levende Land om, at strukturud-
viklingen er forkert. Han bygger 
det blandt andet på en rapport, 
som overvismand Hans Solten  
kom med i 1976. Den konkludere-
de allerede dengang, at landbruget  

 
ikke tjener penge på primærdrif-
ten, og at man som udgangspunkt 
kun ønskede snablen ned i de of-
fentlige kasser. Vores indtræden i 
EF i 1973 medførte, at vi fik ad-
gang til forskellige støtteordnin-
ger. Landbruget ønskede at sætte 
produktionen op, og den er tredob-
let i perioden fra 1955 – 1990. Til 
gengæld er landbrugets bruttofak-
torindkomst i samme periode hal-
veret, og er stadig faldende. Det er 
en myte, at dansk landbrug har 
betydning for samfundsøkonomi-
en. Gælden vokser og indtjenings-
evnen falder.  
Til gengæld vil man i den største 
landbrugsorganisation ikke erken-
de dette forhold. Flere gange har 
man benægtet, at det forholdt sig 
sådan. Holm Ingemann har selv 
prøvet indirekte at blive truet via 

Jan Holm Ingemann 
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Nå, men noget at det, jeg bed 
mest mærke i, var, at formand for 
Landbrug & Fødevarer sagde og 
gentog gang på gang: Det bedste, 
vi kan få, er kritiske forbrugere – 
der er ikke noget, vi hellere vil 
have end kritiske forbrugere. Ja, 
jeg sad nærmest til sidst og blev 
helt varm om hjertet, for jeg hav-
de faktisk troet, at landbruget sy-
nes, jeg er lidt en torn i øjet, men 
det er åbenbart bare noget, der 
foregår i mit hoved og gud ske 
tak og lov for det. 
 
Som en god kritisk forbruger, der 
kan mærke kærligheden fra land-
bruget, er det kun naturligt lige at 
ryste lidt kritik ud af ærmet, du 
ved, bare for at glæde og give no-
get tilbage. 
 
 
Der er langt rundt om hele Martin 
Merrilds menighed, fødevare-
klyngen, så i dag holder vi os til 
svinekoteletten. Du ved den der 
centimetertynde skive kamsteg, 
der ligger så lyserød og fin på sit 
eget lille hygiejnebind i beskyttet 
atmosfære, lige klar til at vippe 
ud på en varm stegepande. Men 
behøver heldigvis slet ikke røre 
ved den. 
 
Ser I kære landbrug, den er jeg 
ikke så vild med, faktisk synes 
jeg, I skyder lidt over målet, når I 
udråber jer selv til verdens bedste. 
 
Jeg kunne godt ønske mig, at der 

ikke fandtes koteletter fra grise, 
som har levet i en lukket stald 
hele deres korte miserable liv. Jeg 
ved godt, at de bliver kastreret af 
nød, og at halen stort set selv fal-
der af og altid for dyrets eget bed-
ste, det siger sig selv. Her er det 
med loven, der brydes, lidt en 
skam. Både jeg og I ved jo godt, 
at de haleproblemer kun er et 
symptom på grisenes mistrivsel, 
og nej det er ikke en trivselspara-
meter, at grisene efter tvangsinse-
mination får 1/3 flere smågrise, 
end de har patter til. Det giver 
bare flere døde smågrise, det gi-
ver kortere diegivningstid, mere 
diarré og flere multiresistente 
bakterier i vores samfund. Ja, det 
er faktisk også skyld i den stærkt 
stigende miljøforurening, der fin-
der sted, når smågrisene tildeles 
zink og kobber mod diarréen. Det 
er nu indenfor en menneskealder, 
at en almindelig mark kan få så 
højt et kobberindhold, at den ikke 
må bruges til fødevareproduktion. 
Altså medmindre man hæver 
grænseværdien – det ville jo være 
belejligt. Men udover det med 
halerne, den bedøvelsesløse ka-
stration, de mange døde smågrise, 
svine-MRSA, tungmetaller på 
marken, de alt for trange levevil-
kår for grisene med 0,65 m2 til en 
gris på 100 kg, et liv på tremme-
gulve, ingen beskæftigelse eller 
mulighed for at udleve naturlige 
adfærd, født af en mor der er 
spændt fast måske med skuldersår 
som resultat og med udsigt til alt 
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dobbelt så mange grise i Dan-
mark,« sagde miljø- og fødevare-
minister Esben Lunde Larsen (V) 
for nylig under et besøg på Da-
nish Crowns store slagteri i Hor-
sens. 
På den anden side, med et andet 
verdensbillede, befinder sig man-
ge af svinefabrikkernes naboer og 
mange af forbrugerne. Her ople-
ver man en ubærlig udvikling: 
Bondegårde er blevet til industrier 
med lugtgener, ammoniak- og 
nitratforurening, belastning af 
drikkevandet med sprøjtegifte, 
risiko for MRSA-spredning, mar-
ker som monokulturer og stadig 
flere tunge transporter til og fra 
stedet med levende og døde grise, 
gylle og foder. Næsten alt sam-
men for at kunne producere svi-
nekød til andre lande, med Kina 
som næststørste modtager. 
 
Ligesom på Tuse Næs har naboer 
til svinefabrikker andre steder i 
landet protesteret mod fortsatte 
udvidelser, men er ofte blevet 
kørt over af kommunale myndig-
heder og efterladt stavnsbundet til 
deres boliger, som falder i værdi 
eller ikke kan sælges, fordi ingen 
vil være nabo til fabrikkerne. 
 
»Lovgivningen giver plads til at 
placere disse meget store anlæg 
lige op og ned ad stille og rolige 
mennesker, som egentlig bare 
gerne vil bo på landet. Der er in-
gen, der varetager borgernes inte-
resse. Landbruget tilgodeses, og 

vi andre må betale,« sagde nabo-
en til svinefabrikken på Tuse Næs 
her i avisen i torsdags. 
 
På begge sider af konflikten er 
der såmænd søde mennesker, men 
de lever i hver sin virkelighed, 
ude af stand til at høre og forstå 
hinanden. Derfor vokser forbitrel-
sen på begge sider. Hvis det kon-
ventionelle industrilandbrugs ud-
vikling fortsætter sin uholdbare, 
ikke-bæredygtige gang med sta-
ten i ryggen, kan det ende med 
ildevarslende konfrontationer. 
 
                 Jørgen Steen Nielsen 
 
 
 
 
 

 
Landbruget elsker mig!!  
18.10.2017 
 
- Søren Sørøver skriver: 
 
I aftes handlede ”Debatten” om 
landbrugets fremtid. Repræsente-
ret både af landbruget, det kon-
ventionelle, det økologiske, de-
battører, kokke og andet godtfolk. 
Der blev sagt en masse gode ting, 
og naturligvis en masse vrøvl, 
påstande og spin for galleriet – 
hvis du ikke så det, så giv det lige 
et skud her: 
https://www.dr.dk/…/debatt…/
debatten-tv/debatten-2017-10-
19… 
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bank, rektor og medier, da man 
fra Axelborgs side betragtede 
ham som utroværdig. Problemet 
er, at man i Landbrug & Fødeva-
rer tror, at bare vi bliver ved med 
at producere, så stiger indtje-
ningsevnen.   
 
Hvad er årsagen? 
Den primære årsag er den institu-
tionelle økonomi – altså sammen-
hængen mellem produktion, sam-
arbejde, afsætning mv. og så det 
økonomiske resultat. Mere pro-
duktion = mindre dækningsbidrag 
pr. produceret enhed. Her har or-
ganisationer spillet en væsentlig 
rolle, idet de har udstukket nogle 
spilleregler og normer. Man ofre-
de det mindre landbrug, og ud-
byggede produktionen på de sto-
re. Det kræver en ændring af or-
ganisationernes selvopfattelse og 
rolle, hvis man skal ud af dette. 
Spørger man Landbrug & Føde-
varer tror de stadig, at øget pro-
duktion er vejen frem. 
 
Grundtvig, Skjoldborg og Aak-
jær: 
Grundtvigs tanke var at give bøn-
derne uddannelse og dannelse. 
For på den måde kunne vi ændre 
normer og vaner, og opbygge en 
institutionel kapacitet. Vi fik op-
bygget højskolerne. Pludselig 
kunne bønderne tage ansvar og 
initiativ selv. De behøvede ikke 
længere vente på at herremanden 
eller ridefogeden satte dem i 
gang. 

Omkring 1860 blev landbruget 
ramt af kornsalgskrisen. Bortset 
fra lidt studeproduktion, var pro-
duktionen mest baseret på kornavl 
til eksport til blandt andet Eng-
land. Men sejlskibene gjorde det 
muligt for englænderne at frem-
skaffe billigere korn fra blandt 
andet Rusland.  Det ramte land-
bruget hårdt. Især da produktio-
nen skete på godser og herregår-
de. Det blev også en social kata-
strofe, da der ikke var råd til hus-
mænd og landarbejdere.  
Men så fandt husmænd, præster 
og arbejdere sammen, og fik op-
rettet andelsbevægelsen. I 1892 
kom det første andelsmejeri i 
Hjedding. Men da husmændene 
ikke kunne få lån, oprettede de 
andelskasser og sparekasser. På 
20 år fik vi 1200 andelsmejerier. 
Politisk skete der også ændringer, 
idet bønderne dannede Venstre og 
husmændene Radikale Venstre 
som en modvægt til Højre 
(herremændene). 
Der skete em omlægning til ani-
malsk produktion, primært mælk 
og svinekød. Senere også æg, 
som især kom fra de mindre brug. 
Skjoldborg var med til at danne 
den første husmandsforening. Og 
Aakjær var meget skarp politisk. 
Han var med til at bane vejen for 
oprettelse af nye husmandsbrug. 
Hidtil havde husmænd kun haft 
havelodder, en gris og lidt fjer-
kræ. Nu skulle brugene have en 
størrelse, så de slap for at gå på 
arbejde på herregården. De første 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Ftv%2Fse%2Fdebatten%2Fdebatten-tv%2Fdebatten-2017-10-19%23%21%2F&h=ATMz4OEBYEy_d3EgFuMzsGPfrWEneZp0jXRhRK7_L0r2UyAwjAY9IEHVRQp8oFK4jq2s1vz40RS0KxBC6X5UpAJ4CD2KWf-sMnvv598hzIC2oe02Eo5ufiP97c_83upvsQ7bTDPb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Ftv%2Fse%2Fdebatten%2Fdebatten-tv%2Fdebatten-2017-10-19%23%21%2F&h=ATMz4OEBYEy_d3EgFuMzsGPfrWEneZp0jXRhRK7_L0r2UyAwjAY9IEHVRQp8oFK4jq2s1vz40RS0KxBC6X5UpAJ4CD2KWf-sMnvv598hzIC2oe02Eo5ufiP97c_83upvsQ7bTDPb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Ftv%2Fse%2Fdebatten%2Fdebatten-tv%2Fdebatten-2017-10-19%23%21%2F&h=ATMz4OEBYEy_d3EgFuMzsGPfrWEneZp0jXRhRK7_L0r2UyAwjAY9IEHVRQp8oFK4jq2s1vz40RS0KxBC6X5UpAJ4CD2KWf-sMnvv598hzIC2oe02Eo5ufiP97c_83upvsQ7bTDPb
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udstykningsforeninger kom i 
gang, og i løbet af 40 år kom ca. 
100.000 nye landbrug til. Mange 
familier fik et selvstændigt, men 
til tider fysisk hårdt liv på de små 
brug. Men pludselig vendte det 
hele. 
 
Husmandsbrugenes nedgang: 
Som følge af overproduktion i 
slutningen af 1950’erne, faldt 
landbrugets indtægter markant. Vi 
fik mekaniseringen med både 
traktorer og maskiner. De mindre 
brug blev nedlagt på stribe. Sene-
re også mange mellemstore land-
brug. Men produktionen blev 
øget, og det med støtteordninger, 
Først fra Staten, og senere EF 
(EU). Det har medført øget gæld, 
og en stor afhængighed af støtte. 
 
Løsningen – Fremtidens land-
brug. 
Skal vi have unge ind i landbru-
get, skal vi have en anden struk-
tur. De unge er så småt ved at op-
dage, at Kejseren, (Landbrug & 
Fødevarer), ikke har nogen klæ-
der på. Især når de fastholder 
budskabet med, at vi skal produ-
cere endnu mere.  Og de unge 
skal være parate til at tage sagen i 
egen hånd. Også selvom de kan 
rende panden mod en mur. Hvem 
siger det er muren, der holder?  
Holm Ingemann lagde i sit indlæg 

ikke skjul på, at han ser Frie Bøn-
der - Levende Land, som den ene-
ste sande arvtager til husmands-

bevægelsen, selvom han også på-

pegede et par problemer: Vi er for 
få, alderen på vi bønder er høj og 

vi mangler ressourcer. Men han 
ser Dalby-modellen som en mu-
lighed for at skaffe mere liv på 

landet.   

Ref. Henrik 

 

 

 

 

 

 

Referat fra landsmøde i Frie 

Bønder – Levende Land 

lørdag, den 24. februar 2018 

 

Dagsorden i henhold til vedtæg-
terne: 
1. Valg af dirigent, skriftfører og 
stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg: 

Formand 
Næstformand 
Bestyrelsesmedlemmer for 2 
år 
Suppleanter 
Revisor 

6. Eventuelt 
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Det lokale drama på den natur-
skønne halvø ved Holbæk, be-
skrevet i Information i torsdags, 
illustrerer den kollision af ver-
densbilleder, der præger forholdet 
mellem det industrialiserede stor-
landbrug og det omgivende sam-
fund. 
På den ene side har vi den flittige 
og stræbsomme bonde, der dybt i 
rygmarven har viljen til at få ting 
til at spire og vokse. Et urgam-
melt, sundt instinkt så længe det 
har handlet om at sikre til føden. 
Men i dag et instinkt, der er over-
skygget af en globaliseret konkur-
renceøkonomis krav om vækst og 
ekspansion for at sikre økonomisk 
afkast til betaling af voksende 
kapitalinvesteringer, kemiske og 
fossile hjælpestoffer, renter og 
afdrag på bankgælden. 
 
Svinebonden på Tuse Næs er en 
driftig iværksætter med produkti-
on af grise på 13 sjællandske går-
de, investeringer i rumænske 
landbrug og nu altså en plan om 
årligt at producere 27.000 slagte-
svin – det er én hvert 20. minut – 
på gården nær det fredede natur-
område ved Udby Vig på Tuse 
Næs. 
»Det er vilkårene for at være 
med,« siger han til Information og 
ser det som en nødvendig udvik-
ling, at der bliver stadig færre, 
stadig større svinefarme. Ifølge 
Landbrug & Fødevarer er antallet 
af svinebedrifter siden starten af 
1980’erne faldet fra ca. 55.000 til 
i dag under 3.000. Den enkelte 

sos produktion er til gengæld øget 
fra knap 20 smågrise om året til 
nu godt 32. Bare siden år 2000 er 
det gennemsnitlige antal svin pr. 
besætning mere end firedoblet, og 
i dag præsterer omkring hjemlige 
producenter mere end 50.000 svin 
om året. 
 
En af de allerstørste, selskabet 
DanPiglet med syv store gårde, 
laver 280.000 smågrise årligt. En 
anden, MLM Group med 30 be-
sætninger, producerer 160.000 
slagtesvin. En tredje, Eskelund, 
præsterer 130.000. En fjerde, Bre-
gentved Gods, er ved at gøre klar 
til 120.000 grise årligt med 28 
mio. kroner i offentlig støtte til 
opførelse af nye stalde. En femte, 
Hedegård med en produktion på 
25-30.000 slagtesvin årligt, gik 
konkurs sidste år og er nu af ban-
ken sat til salg for 185 mio. kro-
ner. 
 
På det internationale eksportmar-
ked for svinekød er de danske 
storproducenter oppe imod de så-
kaldte Global Mega Producers, 
hvoraf den største, amerikanske 
Smithfield, der i dag er kinesisk 
ejet, producerer over 15 mio. svin 
om året på bedrifter i en række 
lande. 
 
Det er inden for det paradigme, 
bondemanden på Tuse Næs ope-
rerer. Et paradigme, som regerin-
gen bakker helhjertet op om. 
»Jeg ser jo gerne, at vi producerer  
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kunne være ønskeligt. Det forhold 
har  
imidlertid nogle vigtige forklarin-
ger.  
 
For det første har vi flere forskel-
lige, men hver især grund-fæstede 
opfattelser af, hvad vi forstår ved 
ønskværdig natur, f.eks. om natu-
ren skal kunne rumme rovdyr som 
ulv, guldsjakal og løsgående hun-
de. For det andet fordrejes debat-
ten af underliggende gamle kon-
flikter mellem land og by, mellem 
jyder og københavnere, og mel-
lem landmænd og embedsmænd. 
 
Den til tider usaglige debat for-
stærker evt. mistænksomhed 
overfor hinanden. Selv fremtræ-
dende landspolitikere som næst-
formanden for Dansk Folkeparti 
lægger stemme til forestillinger 
om en sammensværgelse. Den går 
ud på, at ulve med vilje og i hem-
melighed er indbragt til og udsat i 
Danmark.  
 
I FBLL forholder vi os skeptisk 
til sådanne forestillinger, og indtil 
de måtte blive underbygget med 
ordentlig dokumentation, og de 
mu- 
ligt ansvarlige retsforfulgt, anbe-
faler vi at lytte til de oplysninger 
om ulvenes identitet og færden, 
som kan hentes på Nationalt Cen-
ter for Miljø og Energi (http://
dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/ 
 
 
 

Udgivelser/Noter_2018 Statusrap-
port_ulv_4kvar_2017.pdf) og på 
Naturhistorisk Museum i Aarhus 
(www.ulveatlas.dk). 
 
Vi opfordrer tillige til sandfærdig 
indrapportering af evt. ulvean-
greb, og såfremt veldokumentere-
de ulveangreb på husdyr tager til i 
et sådant omfang, at de overstiger 
angreb fra løsgående hunde, vil vi 
støtte bestræbelserne på at opnå 
EU tilladelse til mere omfattende 
regulering af ulven. 
 

 

 
 
 
Svinebundet  
 
Af Jørgen Steen Nielsen 
Leder bragt i Dagbladet Informa-
tion den  26. marts 2018 
 
På den ene side har vi den flittige 
og stræbsomme bonde, der dybt i 
rygmarven har viljen til at få ting 
til at spire og vokse, og på den 
anden side, med et andet verdens-
billede, befinder sig mange af svi-
nefabrikkernes naboer og mange 
af forbrugerne. 
 
Det er jo søde mennesker, siger 
de om hinanden, svineproducen-
ten på Tuse Næs, der vil seksdob-
le sin produktion – målt i såkaldte 
dyreenheder – og de omkringbo-
ende, der har organiseret sig for at 
forhindre det. 
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1. Valg af dirigent, skriftfører 
og stemmetællere: 

Tonny Hansen blev valgt til 
dirigent, og konstaterede, at 
landsmødet var lovligt indvars-
let. 
Ruth Christensen blev valgt til 
skriftfører. 
Jens Peter Olesen og Ole Da-
vidsen blev valgt til stemme-
tællere. 

 
2. Formandens beretning: 

Hans Jørgen Nygaard aflagde 
beretning. Han glædede sig 
over, at gode folk fra det sydjy-
ske for 15 år siden gik sammen 
og dannede foreningen,  
Frie Bønder – Levende Land. 
De valgte humlebien som logo. 
Den symboliserer, at den kan 
flyve, selv om de fysiske love 
siger, at det ikke lader sig gøre, 
–  at den flyver lystigt videre 
og breder Frie Bønder - Leven-
de Land’s budskab ud over he-
le landet – og videre ud i ver-
den!  
Han fortalte om et frugtbart og 
givende samarbejde med  
NOAH, der bl.a. havde resulte-
ret i en konference om madsu-
verænitet, 2 workshops om 
landbrugspolitik og støtteord-
ninger og en konference om 
landbrugsstøtteordninger frem-
over. 
Formanden fortalte, at der ar-
bejdes på at få oprettet et regi-
ster over, hvem det er der op-

køber danske landbrug. 
Formanden gav udtryk for øn-
sket om en anderledes forde-
ling af landbrugsstøtten, såle-
des at der bliver udbetalt et 
større beløb for de første ha, og 
et loft for antal ha, der kan ud-
betales støtte til. Det vil natur-
ligvis gå ud over de store med 
mange ha..  
Frie Bønder - Levende Land 
ønsker også, at fordelingen 
mellem søjle 1, – der er den 
direkte betaling – og søjle 2, – 
der er natur og landdistriktspo-
litikken (LAG mm), – bliver 
ændret, således, at flere midler 
tilfalder søjle 2. 
Formanden beklagede, at mid-
ler fra Den Europæiske Land-
brugsfond, hvis formål er at 
styrke livet og udviklingen i 
landdistrikterne, er givet til 
bl.a. modernisering og nyetab-
lering af store svinestalde og i 
den forbindelse fandt forman-
den en slående lighed mellem 
kvotekonger og industriland-
brug. 
Formanden udtrykte håb om, at 
der i 100 året for lensafløsnin-
gen kan påbegyndes en ny ud-
stykning, med Dalbyplanen 
som sigtelinje. 
Han sluttede sin beretning med 
at takke bestyrelsen for opbak-
ning og samarbejde, hvilket er 
en betingelse for, at foreningen 
kan fungere. Og en tak til fami-
lien på Rolundvej i Gelsted for 

http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Statusrapport_ulv_4kvar_2017.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Statusrapport_ulv_4kvar_2017.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Statusrapport_ulv_4kvar_2017.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Statusrapport_ulv_4kvar_2017.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Statusrapport_ulv_4kvar_2017.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Statusrapport_ulv_4kvar_2017.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Statusrapport_ulv_4kvar_2017.pdf
http://www.ulveatlas.dk
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at lægge hus til bestyrelsesmø-
derne. 
 

Debat: 
Flere pressemeddelelser frem-
over efterlyses. 
Medlemsbladet fremover 2 
gange årligt i stedet for 4 gan-
ge. 
Karen Olesen oplæste et brev 
fra bladredaktørerne – Anders 
Clausen og Karen Olesen 
Indlæg efterlyses til blad og 
pressemeddelelser. 
Der er en ny Hjemmeside på 
vej. – Louise Hansen arbejder 
på det. 
Ønskeligt at komme bredere ud 
med FBLL’s budskaber – fx på 
gymnasier 
Ideer til horisontalt landbrug, et 
by-fænomen – en ny kontekst. 
Oplysning til de unge – hvad 
vil der ske, når bierne uddør, 
hvordan kan produktion fort-
sætte uden bestøvning? 
Vigtigt at forklare betydningen 
af strukturudviklingen i land-
bruget for alle i by og på land. 
Vi skal fortsætte kampen – i 
Tyskland samles befolkningen 
i store demonstrationer mod 
industrilandbruget, det skal vi 
også forsøge, – det nytter at 
kæmpe. 
Et forslag om konsulentbistand 
til medlemmerne. 
En oplysende video i fælles-
skab med Levende Hav – 
”småt” kontra ”stort”. 
 

Er Frie Bønder - Levende Land 
en almennyttig forening eller 
en interesseorganisation? – 
Overvej en selvforsyningsdel/
en erhvervsmæssig del. 
Alle forslag blev skrevet ned 
og bestyrelsen vil arbejde vide-
re med det. 
 
Herefter blev beretningen 
enstemmigt vedtaget. 
 
 
Formanden takkede Tanja og 
Lars for deres indsats mht. 
middagen og overrakte dem 
Kjeld Hansens bog ”Det store 
svigt” 

 
3. Fremlæggelse af regnskab: 

Da kassereren var forhindret i 
at deltage, var det Henrik Ku-
ske Schou, der omdelte det re-
viderede regnskab, der blev 
gennemgået og godkendt.  

 
4. Indkomne forslag:  

Der var indkommet et forslag 
fra Alice Olsen ” Forslag om 
øget medlems-dannelse m.m.” 
Da Alice havde meldt afbud 
pga. sygdom oplæste Henrik 
Kuske Schou forslaget, der 
blev gennemgået og drøftet, 
hvorefter forsamlingen opfor-
drede bestyrelsen til at tage det 
op på et bestyrelsesmøde,    
hvorefter bestyrelsen tilkende-
gav, at forslaget vil blive ind-
satsområde i 2018. 
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Vores holdning til ulve  
i Danmark. 
 

Af Hans Jørgen Nygaard 
Formand 

 
 
Frie Bønder – Levende Land er 
en forening af små landmænd, og 
som landmænd kan vi ikke være 
glade for, at ulven igen er kom-
met til Danmark. Den er et rov-
dyr, som lejlighedsvis angriber 
husdyr, først og fremmest får, og i 
Danmark levner industrilandbrug 
og infrastruktur alt for lidt plads 
til den natur, ulven fortjener. Ved 
lov er ulven imidlertid fredet, og 
lov skal holdes. 
I de danske nyhedsmedier er ul-
vens genkomst i Danmark gjort til 
et stort problem, men det er det 

ikke. Det fremgår af Louise Han-
sens udmærkede artikel andet-
steds i bladet.  
 
Artiklen er et partsindlæg, det er 
ikke udtryk for FBLLs holdning, 
men det påpeger vigtige, fagligt 
velunderbyggede elementer i de-
batten og konstruktive forslag til 
nogle af de nødvendige løsninger 
af problemet. Først og fremmest 
skal landmænd med husdyr, som 
vitterligt kan angribes af ulv, have 
hjælp til om muligt at beskytte 
dem, først og fremmest med 
hegn. Hvorledes det lader sig gø-
re, fremgår af en artikel, også i 
denne udgave af bladet. 
 
Debatten om de danske ulve er 
langtfra altid så saglig, som det  
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løbet helt af sporet. Naturen er 
historisk, i stadig udvikling og 
delvis menneskabt. Det betyder 
netop, at der er rigtig meget at 
diskutere, når det kommer til, 
hvilken natur og hvilket landbrug 
vi ønsker at have. Blandt meget 
andet bør man drøfte, hvordan 
man kan indrette et samfund, hvor 
menneskene får netop de erfarin-
ger med det øvrige levende liv, 
der skal til, for at de ikke tilføjer 
dette andet liv skade, men der-
imod beriger det.  
   Det er ikke vanskeligt at pille 
argumenterne for, at ulvens tilste-
deværelse skulle være uproblema-
tisk i et trods alt ret tætbefolket 
landbrugsland som Jylland, fra 
hinanden. Men uanset hvad moti-
verne end er, må man konstatere, 
at ulveelskerne elsker ulven. Og 
menneskers følelser skal man jo 
tage alvorligt. Så hvad skal vi gø-
re? 
   Først og fremmest skal vi bakke 
de jordbrugere, hvis eksistens er 
truet, op, og tilskynde dem til at 
holde ved. Deres kamp er vores 
kamp, og det gælder om at fast-
holde et landskab, hvor der er 
plads til, at mennesker bor. Sam-
tidig må vi støtte også de øvrige 
beboere i, at deres børn skal kun-
ne gå trygt til og fra skolebussen 
og rundt i det landskab, som det 
er deres ret at færdes i.  
   Herudover må vi kræve, at hvis 
der skal være ulv i landet, så må 
det defineres, hvor man vil have 
den og hvor mange, man vil have.  
 

Desuden må det kræves, at  
nødvendige foranstaltninger  
betales af andre end fåreavlerne, 
jægerne og den lokale befolkning, 
som generes, og at der gives an-
derledes rigelige kompensationer 
end hidtil. 
    Måske foreligger der dog en 
anden, supplerende udvej: Man 
kunne foranledige, at ulvetilhæn-
gerne kom på banen for alvor og i 
stedet for belærende, psedoviden-
skabelige bortforklaringer af reel-
le problemer begyndte at levere 
det, der måske kunne løse disse 
og bygge bro imellem de befolk-
ningsgrupper, som ulven hidtil 
har bidraget til at sætte op imod 
hinanden. Det kunne være kon-
tant i form af entréer, medlems-
kontingenter og crowdfunding, 
men også ved at levere arbejds-
kraft til at slå under hegnene, hol-
de nattevagt, styre dronerne, der 
skal overvåge ulvene, samt ikke 
mindst betale høje priser for den 
sunde delikatesse ”Lam fra Ulve-
land”! 
 - Urealistisk? Det kan være, men 
noget i denne retning er under de 
nuværende betingelser den eneste 
rigtig lykkelige udgang. 
      

Ole Kjærulff Davidsen 
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5. Valg af: 
Formand: Hans Jørgen Ny-
gaard blev foreslået og gen-
valgt 
Næstformand: Henrik Kuske 
Schou var ikke på valg 

Valg til bestyrelsen for 2 år:  
Jan Olesen blev foreslået og 
genvalgt. 
Anders Hedegaard blev fore-
slået og genvalgt. 
Louise Hansen blev foreslået 
og nyvalgt. 

Valg af suppleanter: 
Alice Olsen blev foreslået og 
nyvalgt. 

Valg af revisor for 2 år: 
Gunnar Schmidt blev foreslået 
og genvalgt.  

 
6. Eventuelt: 

Louise Hansen havde lavet et 
udkast til den nye Hjemmeside, 
som blev vist frem, kan ses på: 
www.friebonderlevendeland.com  
 

Den nye bestyrelse – forrest fra venstre: Næstformand Henrik Kuske 
Schou, formand Hans Jørgen Nygaard, nyt bestyrelsesmedlem Louise 
Hansen og bestyrelsesmedlem Tonny Hansen. Bagerst fra venstre: Sup-
pleant Jens Peter Olesen og bestyrelsesmedlemmerne Ole Færgemann, 
Jan Olesen, Ole Kjærulff Davidsen og Anders Hedegaard. Desværre 
mangler bestyrelsesmedlem, Kristian Stokholm og suppleant Alice Olsen 
på billedet. 

http://www.friebonderlevendeland.com
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Der har været problemer vedr. 
domænenavn mv.. Louise ar-
bejder på sagen. 
Louise vil gerne have en lille 
præsentation af bestyrelses-
medlemmerne på ca. 6 linjer 
tilsendt snarest og senest 1. 
marts.  
Relevante billeder er meget  
velkomne (tydelige, skarpe og 
uden ”blitzøjne”). 
 
Poul Hansen fra Landsforenin-
gen Levende Hav fortalte om 
foreningen, der blev startet i 
2000. 
Kjeld Hansen vil skrive en bog 
om husmandsbevægelsen i 100 
år – hvem er ”husmændene” i 
dag og i fremtiden. Bogen for-
udsætter fondssøgning, - opfor-
dring: ”Find relevante emner 
og kontakt Henrik”. 
Herefter takkede formanden 
kasserer Anders Clausen for 
det store arbejde han har ydet 
som kasserer, samt en tak til 
afgående bestyrelsesmedlem 
Lone Vitus. - Begge fik ”Det 
store svigt”, Kjeld Hansens 
bog.  
Han takkede Karen Olesen for 
hendes store hjælpsomhed og 
familien på Rolundvej for hus-
ly og overrakte dem hver en 
lille gavekurv.  
 

Referatet er godkendt af dirigenten 
Referent Ruth Christensen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formandsberetning for 
2017 

 
Kære medlemmer og gæster! 
 
15 år er der gået siden gode folk i 
det sydjyske gik sammen og dan-
nede foreningen Frie Bønder – 
Levende Land og vi har den glæ-
de at flere af dem er til stede her i 
dag. 
Humlebien blev valgt som logo, 
den symboliserer, at man kan fly-
ve selv om de fysiske love siger 
at det ikke lader sig gøre, og jeg 
er glad for, at det i disse tider med 
insekt-/ og bi-død ikke har ramt 
vores humlebi. Den flyver  lystigt 
videre og breder vores budskab 
ud over hele landet – og videre ud 
i verden! 
 
Foreningen får hvert år nye med-
lemmer og medlemstallet er det 
seneste år vokset, selv om der na-
turligvis er nogle, der falder fra. 
I en tid hvor strukturudviklingen 
har reduceret antallet af såvel sto-
re som små landbrug, - og det 
drastisk - til stor skade for livet i 
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organisation tiltænker det mindre 
landbrug i fremtiden. Svaret er: 
”Ingen”, hvilket rimer fint med 
udtalelser fra DN om, at man helt 
har opgivet det mindre landbrug 
som en seriøs medspiller (Således 
DNs landbrugspolitiske senior-
rådgiver Rikke Lundsgaard under 
et møde på Christansborg, d. 09-
12 2016 og efterfølgende udtryk-
keligt gentaget for undertegnede).  
   Spørgsmålet om ulv er altså i 
høj grad også et spørgsmål om 
strukturudvikling, og her skal vi 
gøre os klart, hvem der er med os, 

og hvem der er imod os. Det er 
her afgørende, at FBLL fastholder 
sin modstand imod den skarpe 
zonering, og at man desuden gør 
det i sammenhæng med en tydeli-
gere formulering af det natursyn, 
som hele tiden har været vores: 
Vi betragter ikke Naturen som en 
absolut størrelse, men vi opfatter 
tvært imod et skånsomt landbrug 
som en del af naturen, sådan som 
den har udviklet sig her i landet 
igennem de sidste omkring 6000 
år, hvor udviklingen først de sid-
ste godt et halvt hundred år er  
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Mennesker i et levende 
land? 
  
Af Ole Kjærulff Davidsen. 
Bestyrelsesmedlem i Frie Bønder. 
  
Indlægget er alene udtryk for skri-
bentens personlige holdning. 
 
     
Ulv eller ikke ulv, det er spørgs-
målet som deler vandene, også i 
Frie Bønder. Der er imidlertid sket 
en vis bevægelse i argumentatio-
nen, specielt fra tilhængernes side: 
Det er på vej til at blive bredt aner-
kendt, at tilstedeværelse af ulve i et 
område er til ulempe for beboerne, 
fordi det tvinger dem til at tage 
visse forholdsregler. Specielt er det 
efterhånden blevet tydeligere, at 
det er endog særdeles vanskeligt 
for navnlig fåreavlere at undgå ul-
veangreb. 
   Det er formentlig blot et spørgs-
mål om tid, før det ikke længere 
står til diskussion, at sameksistens 
mellem fastboende ulv og fårehold 
ikke er realistisk. Således oplyser 
ulveforsker ved Aarhus Universitet 
Peter Sunde i en mail til underteg-
nede, at de fleste af de tilfælde, 
hvor de såkaldt ulvesikre hegn har 
svigtet, ikke kan tilskrives mislig-
hold eller andet svigt fra fåreavler-
nes side, men derimod at hegnene 
løbes ned af hjortevildt. Det er an-
tagelig også dette, der for nylig har 
fået samme Peter Sunde til at udta-
le, at det er en realistisk løsning på 
problemerne at flytte fårene. 
 

(Se:  https://www.dr.dk/nyheder/
indland/forsker-foraeldreulve-
foerer-i-drab-paa-husdyr ). Lignen-
de ræsonnementer har fået politi-
kere til at ville hegne ulvene inde 
og fået naturelskere som Rune En-
gelbreth Larsen til at foreslå opret-
telse af vidtstrakte, mennesketom-
me naturområder i Nord- og 
Vestjylland (I:  https://
www.altinget.dk/artikel/rune-
engelbreth-ulveproblemet-kan-
blive-en-berigelse-af-dansk-
natur ).   
   Med disse forslag til 
”kompromiser” nærmer vi os sa-
gens kerne, nemlig at ulvens gen-
indvandring er velkommen ikke 
blot blandt naturentusiaster, men 
også for bestemte politiske og er-
hvervsmæssige interessenter, nær-
mere bestemt industrilandbruget 
og dets forbundsfæller.  Udbredel-
sen af det fredede rovdyr trækker 
stærkt i retning af virkeliggørelsen 
af en drøm, som Landbrug og Fø-
devarer deler med den del af Dan-
marks Naturfredningsforening, der 
i dag er blevet toneangivende, 
nemlig en skarp zonering af land-
skabet, som man ønsker opdelt i 
dels ægte natur, dels landbrugsjord 
reserveret produktionsformål.  
   Der tegner sig således et billede 
af et slutspil om landbrugslandet, 
hvor de sidste rester af småland-
brug forsvinder, idet de stærke in-
teresseorganisationer deler rovet i 
porten.  
    Måske vil nogen undre sig over 
min vurdering af DN, men prøv at 
se efter, hvilken rolle denne  
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landdistrikterne, - er vi vist den 
eneste landbrugsrelaterede for-
ening, der har formået at få frem-
gang i medlemstallet. 
 
Jeg føler, at vi har stor bevågen-
hed i befolkningen, og befolknin-
gens accept af den måde et land-
brug drives på, er forudsætningen 
for succe. Det er et problem indu-
strilandbruget ikke har fået løst. 
I bestyrelsen har vi arbejdet seri-
øst og engageret i det forløbne år, 
hvor vi har holdt 6 bestyrelsesmø-
der + landsmødet, og det med god 
tilslutning trods de store afstande. 
 
Nu vil jeg så gennemgå årets for-
løb: 

1 
Den 18. februar holdt vi Lands-
møde i Gelsted Forsamlingshus, 
med forfatter og journalist Jørgen 
Sten Nielsen som oplægsholder 
over temaet ”Hvad skal vi med 
landbruget”, som er titlen på hans 
seneste bog – og som Alice Olsen 
så rigtig skrev i sit referat: ”Den 
bog bør være pligtlæsning for po-
litikere af alle farver – også for 
journalister og samfundsinteresse-
rede borgere”. 
Den 3. maj holdt vi i samarbejde 
med NOAH en konference på 
Christiansborg med temaet 
Madsuverænitet. Her blev vores 
hæfte ”Madsuverænitet i Dan-
mark” præsenteret. – Dets hoved-
forfatter er Ole Færgeman.  
Hæftet er blevet rigtig godt mod-
taget, det har jeg erfaret ved posi-

tive tilbagemeldinger fra dem, jeg 
har givet det til. 
 
I maj måned fik vi en kedelig 
melding fra Lone Vitus, hun øn-
skede desværre at udtræde af be-
styrelsen på grund af manglende 
tid. 
Vores 1. suppleant Jens Peter 
Olesen fungerede herefter som 
medlem af bestyrelsen. 
 

2 
Vi havde planer om at deltage i 
Naturmødet i Hirtshals den 18. - 
20. maj, men det lykkedes ikke at 
få etableret en stand grundet 
manglende tid til bemanding. I 
stedet deltog Anders Hedegaard 
og jeg ved at gå rundt og besøge 
de forskellige stande og promove-
re vores forening på den måde. 
 
Den 24. juni var jeg af Enhedsli-
stens nordjyske afdeling i Aal-
borg inviteret til et sommertræf, 
de afholdt i Store Vildmose – 
Vildmoseporten. Jeg fik her lej-
lighed til at fortælle om Frie Bøn-
der-Levende Land og vores tan-
ker om et anderledes landbrug. 
 
Den 8. juli deltog jeg ved den  
officielle indvielse af den nye 
melmølle på Vester Hedegaard 
hos Anders og Louise – også her 
var der mulighed for at markeds-
føre foreningen. 
 
Den 6. august inviterede Frie 
Bønder-Levende Land til  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsker-foraeldreulve-foerer-i-drab-paa-husdyr
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsker-foraeldreulve-foerer-i-drab-paa-husdyr
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsker-foraeldreulve-foerer-i-drab-paa-husdyr
https://www.altinget.dk/artikel/rune-engelbreth-ulveproblemet-kan-blive-en-berigelse-af-dansk-natur
https://www.altinget.dk/artikel/rune-engelbreth-ulveproblemet-kan-blive-en-berigelse-af-dansk-natur
https://www.altinget.dk/artikel/rune-engelbreth-ulveproblemet-kan-blive-en-berigelse-af-dansk-natur
https://www.altinget.dk/artikel/rune-engelbreth-ulveproblemet-kan-blive-en-berigelse-af-dansk-natur
https://www.altinget.dk/artikel/rune-engelbreth-ulveproblemet-kan-blive-en-berigelse-af-dansk-natur
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sommertræf ved Ravnsø i det 
midtjyske højland, et vellykket og 
velbesøgt arrangement med grill 
ved søen og besøg hos Ole og 
Anettes naboer, som har et lidt 
utraditionelt landbrug med Skotsk 
Højlandskvæg, – omtalt i som-
merbladet. 
Vi har i efteråret afholdt 2 work-
shop om EU’s landbrugspolitik 
og støtteordninger – den 3. no-
vember på Jyderup Højskole og 
den 6. november på Vestjyllands 
Højskole. Arrangementerne er 
holdt i samarbejde med miljøor-
ganisationen NOAH og blev be-
skrevet i vores vinterblad. 
 
Efter de 2 workshops er der, lige-
ledes i samarbejde med NOAH, 
afholdt en konference på Christi-
ansborg, med overskriften 
”Hvordan får vi en grøn og ret-
færdig landbrugspolitik i Euro-
pa”.  
En interessant konference med 
indledere fra EU, Danmark og 
Irland, her var emnerne land-
brugsstøtten og den kommende 
CAP – landbrugsstøtteordning fra 
2020 og 6 år frem. (Se senere i 
bladet) 
 
Vores samarbejde med NOAH 
har været frugtbart og givende, – 
jeg håber på en fortsættelse. 
Vi indledte i 2016 et samarbejde 
med Praktisk Økologi for at dan-
ne et netværk for mindre landbrug 
og styrke indsatsen for at bevare 
de små brug. Der blev udarbejdet 

en projektansøgning til Veluxfon-
den og i første udmelding fra fon-
den forlød det, at vi ville få et 
større beløb til at gennemføre 
projektet, men i sidste ende blev 
bevillingen helt afvist. 
 
Vi har også arbejdet på at få op-
rettet et register over hvilke uden-
landske pengemænd/kapitalfonde 
det er, der opkøber danske land-
brug. 

3 
Vi blev bekendt med, at Lone An-
dersen fra familiebruget også er 
interesseret i oprettelse af et så-
dant register. Jeg talte med hende, 
og sammen ville vi tage et møde 
med socialdemokraternes land-
brugsordfører Simon Kollerup. 
For hvis vi kan overbevise social-
demokraterne om det nødvendige 
i at oprette et sådan register, vil 
der være flertal for det i folketin-
get. 
 
Jeg anmodede derfor Simon Kol-
lerup om et møde omkring sagen, 
men han meldte tilbage, at han 
ikke kunne afse tid til at mødes 
med os. Det er naturligvis bekla-
geligt, men vi opgiver ikke, vi er 
vant til at møde modstand og tage 
kampen op. – Det vil vi fortsætte 
med! 
I det forløbne år har vi haft stort 
fokus på EU’s landbrugsstøtte-
ordninger, hvorledes disse bliver 
fordelt og især, hvordan den kom-
mende CAP bliver udformet. 
Vi har som tidligere omtalt holdt 
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de mindre fårehold. Ligeledes gør 
færre hegnsmeter det lettere at 
udføre den vedligeholdelse af 
hegnet, som er nødvendig for, at 
det fungerer optimalt, og det vil 
også være lettere at holde øje med 
sine dyr og f.eks. at lukke dem på 
stald om natten. 
 
Til sidst er der naturligvis den 
almene utryghed eller frygt, som 
nogle mennesker uden tvivl be-
sidder i forhold til ulven. Den 
skal vi heller ikke sidde overhø-
rig. Den skal tages alvorligt, og 
det er vigtigt at forsøge at udbre-
de større viden om ulven, og 
hvordan man forholder sig til den, 
så denne frygt kan mindskes mest 
muligt. Men samtidig mener jeg 
helt klart, at hverken frygt og 
utryghed eller økonomiske argu-
menter skal være årsag til, at vi 
ikke skal have ægte vild natur, 

inklusive ulven, i Danmark.  
 
 
 
 
 
 
Kilder: 
www.ulveatlas.dk 
www.mst.dk 
http://ulveidanmark.ku.dk/ 
http://mst.dk/…/eu-direktiver/
naturbeskytte…/bilag-iv-arter/ 
Ulve (Canis lupus) i Danmark 
2012-2017: Oversigt og analyse 
af tilgængelig bestandsinformati-
on 
 
 
 

 
 
 



28  

 

Støtten til hegnet hører under 
den såkaldte ”de minimis-
statsstøtteordning” og er fastsat 
til 12 kr./m. Man kan også få 
støtte til f.eks. vogterhunde, men 
dette fremgår på ingen måde ty-
deligt i den nuværende vejled-
ning til husdyrholderne på Miljø-
styrelsens hjemmeside. 
 
Her mener jeg, at alle husdyrhol-
dere i Jylland, på nuværende 
tidspunkt bør have mulighed for 
proaktivt at søge om støtte til 
hegning for bedre at kunne sikre 
deres dyr, så angreb, ikke blot 
fra ulven, men også fra løse hun-
de, guldsjakaler mv., i langt hø-
jere grad vil kunne undgås. Hvis 
ulven kommer til øerne, skal det 
samme naturligvis også gøres 
gældende der. Der ud over bør 
støtteordningen tages ud af de 
minimis, idet de minimis har et 
loft på 105.750 kr. over tre år, 
hvori eventuel anden de minimis 
støtte skal modregnes. Det vil 
sige, at en husdyrholder, som har 
fået udbetalt de minimis stats-
støtte i andre sammenhænge, 
måske kan komme til at stå i en 
situation, hvor han ikke kan få 
støtte til ”ulvesikkert” hegn. Li-
geledes bør det fremgå langt ty-
deligere af Miljøstyrelsens støt-
tevejledning, at støtte også kan 
gives til f.eks. vogterhunde og 
andre vogterdyr, såsom æsler og 
lamaer. 

Jeg er klar over, at det for min-
dre husdyrholdere med relativt få 
dyr vil være dyrere at etablere en 
”ulvesikker” indhegning, fordi 
der i en lille fold vil være flere 
hegnsmeter pr. indhegnet dyr. 
Derfor mener jeg personligt, at 
en graduering af tilskuddet er 
ønskelig, således at der gives et 
højere tilskud til de første 500 
meter hegn.  Endvidere bør ulve-
sikkert hegn i forbindelse med 
afgræsning af Statens egne area-
ler dækkes 100% af Staten selv. 
Dette kunne være noget, som 
Frie Bønder – Levende Land 
eventuelt kunne arbejde aktivt 
for. 
 
Sluttelig kan jeg konstatere, at 
selv om der er i forhold til det 
økonomiske omkring ulvesikring 
af en indhegning er visse udfor-
dringer, så har mindre husdyr-
holdere også en række fordele i 
forbindelse med beskyttelse af 
deres husdyr i forhold til ulven. 
Først og fremmest er det, som 
tidligere nævnt, de store folde 
med et stort antal dyr, der er i 
størst risiko for angreb fra ulven. 
Her mener jeg, at der skal laves 
nøjagtige tal på, hvor mange dyr, 
der i alt er i de indhegninger, 
som er så uheldige at blive udsat 
for angreb en eller flere gange, 
både med henblik på en mere 
effektiv beskyttelsesstrategi og 
på at skabe tryghed hos flere af 
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2 workshops i efteråret, hvor Pe-
ter Anderson fra Landbrugsstyrel-
sens rådgivning gjorde rede for de 
nuværende regler og gav et bud 
på den kommende CAP’s ud-
formning. 
Vi har i FBLL et ønske om en 
anderledes fordeling af land-
brugsstøtten, således at der bliver 
udbetalt et større beløb for de før-
ste ha, og et loft for antal ha, der 
kan udbetales støtte til, det vil 
naturligvis gå ud over de store 
med mange ha. 
Disse ønsker er blevet pure afvist 
af Landbrug – Fødevares top. 
 
I Frie Bønder-Levende Land øn-
sker vi også, at fordelingen mel-
lem søjle 1, – der er den direkte 
betaling – og søjle 2, – der er na-
tur og landdistriktspolitikken 
(LAG mm), – bliver ændret såle-
des, at flere midler tilfalder søjle 
2. 
 
De afholdte workshops blev af-
rundet på en konference den 7. 
december i samarbejde med NO-
AH, her var temaet ”Den kom-
mende CAPS udformning” 
Partiernes landbrugsordførere var 
inviteret og Erling Bonnesen fra 
Venstre kom lige forbi, hvorimod 
Søren Egge Rasmussen fra En-
hedslisten deltog i konferencens 
afslutningsdebat. 
 
Vi har også i det forløbne år væ-
ret vidne til, hvordan det altid er 
de store brug, der bliver tilgodeset 

fra regeringens side. Det er dem, 
der får mulighed for at søge støtte 
til nye tekniske muligheder i pris-
klasser, hvor små brug ikke kan 
være med, herunder det helt store 
tilsagn på 297 mio. kr., der er gi-
vet til modernisering og nyetable-
ring af svinestalde, og ud af de 
297 mio. kr. løb et af landets aller 
største godser alene med de 28 
mio. til opførsel af 4 nye svine-
stalde, vel at mærke med hver 
deres CVR nummer.  
 

4 
Pengene kommer fra Den Euro-
pæiske Landbrugsfond, hvis for-
mål er at finansiere og styrke livet 
og udviklingen i landdistrikter. 
Det er svært at se, at den slags 
tilskud vil gavne landdistrikterne.  
Det leder mine tanker hen på den 
slående lighed mellem kvotekon-
ger og industrilandbrug. 
 
Udviklingen understreger, hvor 
stort et behov, der er for at forkla-
re befolkningen vores synspunk-
ter på landbrugsdrift. Jeg oplever 
i tiden, hvordan skillelinjer mel-
lem befolkning og bønder – og 
bønder imellem – bliver trukket 
hårdere og hårdere op. De sociale 
medier bærer ved til bålet og en 
hadsk tone florerer, men forhå-
bentlig kan vi navigere udenom.  
 
Det er mit håb, at vi med Dalby 
 
planen som sigtelinje og politisk 
fodarbejde sammen med de  
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mange, der sympatiserer med os, 
formår at lægge kursen i retning 
af et reelt bæredygtigt landbrug, 
sådan at vi i 100 året for lens af-
løsningen kan påbegynde en ny 
udstykning, gerne hjulpet på vej 
af en statslig jordbrugsfond. Det 
kræver støtte fra regeringen og 
derfor må vi have tålmodighed til 
flertallet på borgen har indset, at 
den kurs, Landbrug – Fødevarer 
har udstukket, er forkert. 
 
 
Til slut en stor tak til hele besty-
relsen for jeres opbakning og det 
gode samarbejde, jeg føler vi har 
haft, hvor I alle har lagt et stort 
arbejde i at få bestyrelsen, – ja, 
hele foreningen, til at fungere. 
Også en stor tak til familien på 
Rolundvej i Gelsted for deres 
gæstfrihed ved vores bestyrelses-
møder. 

Tak alle sammen! 

Visioner for en ny  
landbrugspolitik 
 
Alarmerende behov for ny-
tænkning af EU’s landbrugspo-
litik og forvaltning af land-
brugsjorden 
 
Tekst: Natalia Lehrmann, decem-
ber 2017, for NOAH og Frie Bøn-
der – Levende Land 
Tak til Ole Færgeman, Inger Ve-
del og Henrik Kuske Schou og 
Werner Hedegaard for kommen-
tarer  
 
Vi bør have ret til et landbrug, 
der passer på naturen, og som 
landmanden kan leve af! 
 
Vi bør have ret til sund mad og 
rent vand – også i fremtiden!  
Vi bør have ret til mangfoldige 
landområder og et mangfoldigt 
dyre- og planteliv! 
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undersøgelser og erfaringer påvist 
en tydelig sammenhæng mellem, 
hvor godt husdyrene beskyttes, og 
hvor stor mængden af ulvens fo-
retrukne byttedyr er i det pågæl-
dende område, samt at en stor del 
af angreb på husdyr er gentagel-
ser.  Altså at det typisk er de sam-
me folde, ulven går efter hver 
gang. Erfaringer fra blandt andet 
Tyskland, Norge og Sverige viser, 
at såkaldt ”ulvesikre”, strømfø-
rende hegn har en betydelig effekt 
i forebyggelsen af ulveangreb, og 
at såkaldte vogterhunde eller al-
ternativt æsler og lamaer, som går 
sammen med fårene eller kvæget 
kan medvirke til en endnu mere 
effektiv beskyttelse.  
 
Som det ser ud i dag kan man via 
Miljøstyrelsen få tilskud til et så-
kaldt ”ulvesikkert hegn”, hvis 
man har været udsat for et formo-
det ulveangreb, eller hvis man bor 
i en udnævnt ulvezone. Sidst 
nævnte har vi kun én af i øjeblik-
ket, nemlig i området omkring 
Stråsø Plantage, hvor det første 

registrerede ulvepar har valgt at 
slå sig ned. 
 
 
Et ”ulvesikkert” hegn beskrives af 
Miljøstyrelsen som følgende: 
 
”Et hegn bestående af eltråde 
eller eltråde i kombination med et 
ikke elektrisk hegn. Nederste el-
tråd placeres ca. 20 cm over jor-
den og er på intet sted mere end 
30 cm over jorden. Øverste eltråd 
placeres minimum 110 cm over 
jorden. Afstanden mellem neder-
ste eltråd og næstnederste hegns-
tråd (eltråd eller flethegn) må 
ikke være mere end 20 cm og af-
standen mellem øverste og næst-
øverste hegnstråd (eltråd eller 
flethegn) må ikke være mere end 
30 cm. Ydermere må afstanden 
mellem de midterste tråde ikke 
overstige 30 cm. Spændingen i 
hegnet skal være mindst 4500 
volt, og hegnet må ikke indeholde 
åbninger, hvorigennem ulven frit 
kan passere.” 
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ening og Danmarks Jægerfor-
bund, lavet en velovervejet for-
valtningsplan, som blandt andet 
giver mulighed for at fjerne deci-
derede ”problemulve”. En proble-
mulv defineres som en ulv, som 
mangler instinktiv skyhed overfor 
mennesker, som gentagne gange 
aktivt har opsøgt områder med 
mennesker (f.eks. gårdspladser 
etc.), som udviser truende irratio-
nel adfærd (f.eks. syg af rabies), 
som gentagne gange har angrebet 
husdyr trods relevante og rimelige 
afværgeforanstaltninger, eller 
som gentagne gange har angrebet 
hunde. Den eksisterende forvalt-
ningsplan er i øjeblikket under 
revidering for at se, om den kan 
gøres endnu bedre. 
 
På baggrund af ovenstående er 
det min helt klare holdning, at 
ulven har en plads i den danske 
natur. Da det i øvrigt er et faktum, 
at ulven er her, og at vi ikke kan 
bortskyde den eller hegne den 
inde, fordi den er fredet, synes jeg 
også, at den hidsige debat, som 
især igennem det seneste års tid 
har fyldt rigtig meget både i me-
dierne og på de sociale medier, 
har et helt forkert fokus. I stedet 
for at handle om, hvorvidt ulven 
skal være her i landet eller ej, bur-
de debatten handle om, hvordan 
vi forholder os til ulven og lærer 
at leve side om side med den, 
uden at der opstår alt for mange 
konflikter.  
 

Her mener jeg, at beskyttelsen af 
vores husdyr klart er den største 
og vigtigste opgave, fordi vi alle-
rede nu ved, at det er her, det stør-
ste problem med ulven ligger, og 
naturligvis er det på ingen måde 
acceptabelt, at ulven angriber og 
nedlægger eller skambider vores 
husdyr. Der ud over er det vores 
pligt som husdyrholdere at sikre 
vores husdyr jævnfør Dyreværns-
loven, som alle med dyr skal 
overholde. 
 
Idet ulvens tilbagekomst til den 
danske natur stadig er relativt ny, 
er vi nødt til at læne os op af erfa-
ringerne fra vores nabolande, som 
har levet længere tid med ulvene, 
primært Tyskland hvorfra ulvene 
er indvandret til Danmark, og 
Sverige.  Det vurderes, at der i 
Tyskland, hvor ulven indvandrede 
omkring år 2000, pr. 1. marts 
2017 var registreret 70 ulvepar/
ulvefamilier, og tyske erfaringer 
viser, at den største risiko for ul-
veangreb er i perioden november 
til marts/april måned og typisk på 
store folde med mange dyr på lidt 
mere øde naturarealer. Man ved 
også, at de mest udsatte husdyr 
her i Europa er får, selv om geder 
og kvæg også i enkelte tilfælde 
angribes. Angreb på heste fore-
kommer yderst sjældent. Indenfor 
de seneste 10 år er der ikke kon-
stateret ulveangreb på heste i 
Tyskland, og i Sverige er 4 heste 
dræbt og en enkelt såret indenfor 
den samme periode.  Desuden har 
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Ja tak til madsuverænitet og 
agroøkologi! 
 
Nej tak til det industrielle land-
brug! 
 
Nej tak til et ødelæggende for-
brug af animalske produkter og 
uretfærdigt landfodaftryk uden 
for Europas grænser! 
 
 
 

Landbrugets miljøbelastning må 
stoppe 
 
Den dominerende landbrugsmodel 
har bevirket, at jordens frugtbar-
hed og mangfoldigheden af dyr- 
og planter er faldet voldsomt. 
Forskning viser, at mere end 3/4 af 
de flyvende insekter er forsvundet 
fra Tysklands natur i løbet af de 
seneste 27 år. Forklaringen på den 
dalende biodiversitet og frugtbar-
hed er store marker med monokul-
turer, luft- og vandforurening, og 
landbrugsmetoder, der medfører 
erosion, jordpakning og mindre 
organisk materiale i jorden, 
samt sprøjtegifte, der dræber 
dyr og planter, og er til fare for 
både menneskers og dyrs sund-
hed. 
 
Luften forurenes med ammoni-
um, metan og nitritter fra hus-
dyrgødning og kunstgødning til 
 skade for biodiversiteten. Vand 
overforbruges og forurenes med 
blandt andet kvælstof og fosfor. 
Den animalske produktion er 
især et problem, fordi den står for 
70 procent af EU’s landfodaf-
tryk (landbrugsprodukters areal-
forbrug). Cirka 80 procent af 
Danmarks landbrugsland benyt-
tes til at dyrke foder til animalsk 
produktion. 
 
”Det tager 1.000 år at danne tre 
centimeter [muldjord], og hvis 
ødelæggelsen fortsætter med den 
nuværende fart, vil hele verdens 

 
Frie Bønder - Levende Land 
samarbejder med miljøorganisati-
onen NOAH i flere sammenhæn-
ge. 
 
I det efterfølgende indlæg har de 
to foreninger formuleret en fælles 
holdning til EU’s landbrugspoli-
tik, den såkaldte CAP, som står 
for ”common agricultural poli-
cy”.  
 
Teksten er udgivet i en folder 
med støtte fra Europa-Nævnet. 
 
 
En anden vigtig samarbejdspart-
ner er La Via Campesina som er  
en international organisation for 
små naturvenlige landbrug. Orga-
nisationen repræsenterer omkring 
200 millioner medlemmer fra 150 
medlemsorganisationer i 70 lande 
– således også Frie Bønder’s 
medllemmer. 
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øverste jordlag være væk om 60 
år.”  
Udtalelse fra en ledende FN-
embedsmand til Reuters. 
 
En anden landbrugsmodel er 
nødvendig 
 
FN-eksperter peger på, at miljø-
problemerne er: 
“[…] specifikt knyttet til 
’industrilandbruget’: De input-
intensive monokulturer af afgrø-
der og de intensive kvægbrug, 
som i dag dominerer landbrugs-
landskabet. Den ensretning, der 
er kernen i disse systemer, og 
deres afhængighed af kunstgød-
ning, pesticider og forebyggende 
brug af antibiotika fører syste-
matisk til negative resultater og 
til sårbarhed” og at 
“Dokumentation for, at et grund-
læggende skift er nødvendigt, er i 
dag »overvældende«”. The Inter-
national Panel of Experts on Sus-
tainable Food Systems (IPES). 
Ikke desto mindre lægger Europa-
Kommissionens nye udspil til en 
landbrugsreform op til fortsat 
fremgang for de store, industrielle 
landbrug og firmaer – på bekost-
ning af de små – og til fortsat stor 
animalsk produktion. Det er til 
stor skade for miljø og klima. 
 
Fordele ved økologi 
Økologi forbedrer jordens sund-
hed og kvalitet – bl.a. ved at lagre 
kulstof og kvælstof, mindske ero-
sion, modvirke støv og øge jor-

dens næringsindhold – og kan 
bidrage til øget produktion. Der-
udover betyder økologi, at vi und-
går forurening af overfladevand 
og grundvand, og økologi øger 
biodi- 
versiteten, modvirker skade på 
bestøvere, mindsker risikoen for 
at mennesker og dyr udsættes for 
giftstoffer, bidrager til biologisk 
kontrol af skadedyr og kan bidra-
ge til levesteder for vilde dyr og 
planter.  
 
Tid til et retfærdigt landbrug! 
Tre procent af gårdejerne ejer 
over halvdelen af EU’s land-
brugsland, mens 75 procent ejer 
blot 11 procent af jorden. Det sid-
ste årti har EU mistet en tredjedel 
af de små landbrug, fordi EU’s 
politik fremmer de store, industri-
elle landbrug. I samme periode er 
arealet anvendt af store landbrug 
steget med 15 procent. EU under-
støtter dette. 80 procent af EU’s 
landbrugsstøtte går til 20 procent 
af landbrugene. 
For at afhjælpe dansk landbrugs 
enorme gæld vedtog man i 2015 
en ændring af landbrugsloven, der 
blandt andet har gjort det muligt 
for udenlandske kapitalfonde at 
købe dansk landbrugsjord. Det 
indgår i en større tendens til, at 
landmænd mister kontrollen med 
landbrugsjorden. Overalt i Europa 
sker der en koncentration af jord-
besiddelser, og i visse lande end-
da ”land grabbing”, hvor småbøn-
der må afstå deres jord til  
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er det naturligt at spørge, hvor 
farlig er den? Både forskning og 
erfaring fra hele Europa har vist, 
at ulven ikke udgør nogen større 
fare for mennesker. Igennem de 
seneste 100-150 år er der kun 
konstateret i alt 9 angreb fra ulve, 
som ikke har været ramt af rabies, 
og i alle tilfælde har der været 
tale om såkaldt ”habituerede ul-
ve”, dvs. ulve som har ændret ad-
færd og mistet deres naturlige 
skyhed overfor mennesker. Siden 
1974 er der ikke konstateret no-
gen dødelige angreb overhovedet. 
Grå ulve er generelt meget sky 
overfor mennesker, og selv om 
unge ulve kan være nysgerrige, 
vil langt de fleste ulve fange fær-
ten af menneske og være væk, før 
man overhovedet har nået at op-
dage, at den var der. Støder man 
på en nysgerrig ung ulv, der ikke 
flygter lige med det samme, vil 
denne dog også nemt kunne 
skræmmes bort med larm og fag-
ter. Dette betyder ikke, at ulve 
ikke kan ses tæt på f.eks. bygnin-
ger og køretøjer, da disse blot 
fremstår som ”støj” i landskabet 
for ulven. 
Mens ulven er relativt ufarlig for 
mennesker, udgør den imidlertid 
en vis risiko for husdyr, primært 
får, og løse hunde i skoven. Hus-
dyr er ikke ulvens foretrukne fø-
de, men det sker, at den passerer 
en fold med eksempelvis får og 
benytter muligheden for et nemt 
måltid, hvis den uden problemer 
kan komme ind. Hunde ser ulven 

ikke som potentielle byttedyr, 
men hvis hunden løber løs ind på 
ulvens territorium, vil ulven i 
nogle tilfælde opfatte den som en 
potentiel rival og dræbe den. Der-
for er det en god idé at holde sin 
hund i snor, når man færdes i en 
skov, hvor der er ulv. 
 
Skal ulven være i Danmark? 
Det korte svar er: Ja! Ulven er 
fredet som bilag IV art under 
EU’s habitatdirektiv. Det vil sige, 
at det er forbudt at skyde den, og 
det er også jævnfør samme habi-
tatdirektiv forbudt at hegne den 
ind og dermed stoppe den naturli-
ge faunapassage, som skal sikre 
en sund bestand. Der er desuden 
gode argumenter for, ud fra et 
rent naturmæssigt synspunkt, at 
ulven på sigt er en gevinst for den 
danske natur. Som et stort rovdyr, 
kan ulven blandt andet medvirke 
til at regulere vores støt voksende 
hjortevildtbestande samt holde 
dem sunde. Samtidig kan ulven 
være med til at give konkurrence 
til og dermed holde bestanden af 
f.eks. ræv i skak, ligesom de åds-
ler, ulven efterlader i naturen, vil 
tjene som føde for både mindre 
rovdyr og fugle. Sidst, men ikke 
mindst, er ulven naturligt genind-
vandret til Danmark. Der er i for-
bindelse hermed efter anbefalin-
ger fra den danske ulvegruppe, 
som består af eksperter og repræ-
sentanter fra interesseorganisatio-
ner som Landbrug & Fødevarer, 
Danmarks Naturfredningsfor-
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Ulven er kommet… den 
har sin plads i den danske 
natur, og vi skal lære at le-
ve med den. 
 
Af Louise Lindbøg Hansen 
 
Indlægget er alene udtryk for 
skribentens personlige holdning. 
 
 
Ulve i Danmark efter 200 år – 
hvad er de for nogle, og hvor 
kommer de fra? 
Den ulv, vi – efter knapt 200 års 
fravær – har fået tilbage i den 
danske natur, er af arten Canis 
Lupus, eller i daglig tale den grå 
ulv. Igennem de seneste ca. 30 år, 
har den centraleuropæiske be-
stand af ulve spredt sig gennem 
Frankrig, Schweiz, Polen og 
Tyskland til Belgien, Holland og 
Danmark. Den første ulv her i 
landet blev konstateret i 2012, 
hvor den først blev fotograferet af 
en gruppe ornitologer og blot en 
måned senere fundet død i Thy 
Nationalpark, tæt ved Nors Sø. 
Denne ulv, som fik navnet ”Thy-
Ulven”, var indvandret til Dan-
mark fra Tyskland, og takket væ-
re grundige DNA-analyser og et 
tæt samarbejde med forskere i 
Tyskland, fandt man ud af, at den 
var født i 2009 i en kendt ulvefa-
milie i delstaten Sachsen. 
 
Siden Thy-Ulven er der doku-
menteret i alt 8 andre ulve i Dan-
mark, som alle er indvandret fra 

Tyskland. Hovedparten af disse 
har været enlige hanulve. Af disse 
oprindeligt 8 indvandrede ulve, er 
der i dag kun tre tilbage, en ha-
nulv og en hunulv som har bosat 
sig i Stråsø Plantage syd for Hol-
stebro og en enlig hanulv, som er 
svømmet eller vandret over Lim-
fjorden til Vendsyssel. Ulveparret 
i Stråsø fik i 2017 et kuld på 8 
hvalpe, som så vidt vides alle le-
ver endnu. Dermed er den danske 
ulvebestand anno 2018 på 11 do-
kumenterede ulve, samt muligvis 
en enkelt strejfer eller to, som 
endnu ikke er dokumenteret. 
 
Det er Naturhistorisk Museum i 
Aarhus og Aarhus Universitet, 
som står for monitorering og 
forskning i forbindelse med de 
danske ulve, og hvis man ønsker 
at vide mere om disse, eller hvis 
man ønsker at indmelde en mulig 
observation af ulv i sit område, 
kan man gøre dette på projektets 
hjemmeside www.ulveatlas.dk. 
Her vil jeg gerne på det kraftigste 
opfordre til at indmelde alle ob-
servationer, da det er på denne 
måde, vi får det bedste overblik 
over de ulve, som lever i landet 
og deres bevægelsesmønstre, 
samt fordi monitoreringen via Ul-
veatlas vil være en stor del af det, 
som lægges til grund for den revi-
derede forvaltningsplan for ulven, 
der i øjeblikket er under udarbej-
delse. 
 
Hvor farlig er ulven? 
Ulven er et stort rovdyr, og derfor 
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kapitalstærke investorer. 
Som tingene er nu, begunstiger 
EU’s landbrugsstøtte de store 
landmænd, fordi den tildeles pr. 
hektar (”direkte betalinger”). For 
at skabe en mere retfærdig forde-
ling bør man indføre et loft på 
eksempelvis 500.000 kr. over, 
hvor meget den enkelte landmand 
kan modtage. Derudover bør 
Danmark udnytte EU’s omforde-
lingsordning. Ordningen gør det 
muligt at afsætte 30 procent af 
EU’s direkte landbrugsstøtte spe-
cifikt til landmændenes første 30 
hektar. Det vil kunne hjælpe næ-
sten 80 procent af de danske land-
mænd. 
 
Forslag til reform af EU’s land-
brugspolitik 
NOAH – Friends of the Earth 
Denmark – og Frie Bønder – Le-
vende Land mener, at der er akut 
behov for, at der sker markante 
ændringer i forvaltningen af land-
brugsjorden. EU’s landbrugspoli-
tik bør: 
- skabe incitament til levering af 
offentlige goder og betale land-
mænd ud fra høje, obligatoriske 
miljø- og dyrevelfærdsstandar-
der. Landmænd, der ikke lever 
op til kravene, bør ikke kunne 
modtage støtte.  

reducere betalingen pr. land-
brug i takt med, at størrelsen 
stiger – således kan man bevare 
jobs og liv på landet: omforde-
ling og et loft over hvor meget 
de store landbrug kan modtage 

i landbrugsstøtte.- udfase den 
direkte og indirekte eksport-
støtte samt støtte til fødevare-
forarbejdnings- og -
eksportfirmaer, der sælger 
usunde varer.- øge støtten til 
økologiske landbrugspraksisser 
– og praksisser som permakultur 
og biodynamik – og udbredelse 
af deres produkter og understøtte  
landbrug i at droppe kemiske in-
puts og importeret foder. 

- skabe incitament til økologiske 
proteinprodukter, mindre ani-
malsk produktion og mere ve-
getabilsk produktion. Støtte op 
om, at dyrene kommer på græs. 

- bakke op om naturbevarelses-
støtte for specifikke landbrugs-
regioner med høj naturværdi. 

- målrette støtte til unge og de 
mindre landbrug. 
 
EU’s landbrugsstøttes fleksibili-
tet skal ikke være ensbetydende 
med, at medlemslandene kan 
vælge laveste fællesnævner, men 
skal i stedet dreje sig om fleksibi-
litet i forhold til, hvordan kra-
vene implementeres. 
 
 
Vi bør bevæge os væk fra EU’s 
opdelte tosøjlesystem og grad-
vist udfase de direkte betalinger 
baseret på hektarstøtte for i stedet 
at sammentænke  
søjle 1 (”direkte betalinger”)  
og søjle 2 (”landdistriktsmidler”)  
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på en måde, så søjle 1 ikke  
ugyldiggør søjle 2’s miljøtiltag..  
 

Politikerne og EU bør tage an-
svar! 
EU’s forbrug af landjord er halv-
anden gange så stort, som det til-
gængelige areal i EU (især på 
grund af import af genmodificeret 
soja til foder, men også på grund 
af f.eks. import af palmeolie). 
Over hele verden forringes land-
brugsjorden, samtidig med at der 
inddrages endnu mere jord til fø-
devareproduktion – og derfor bør 
EU tage ansvar. Da den animal-
ske produktion forbruger så me-
get landbrugsjord og tegner sig 
for så meget forurening og så sto-
re udledninger af drivhusgasser, 
må vi snarest sørge for at reduce-
re den animalske produktion mar-
kant. Her må politikerne også 
komme på banen! 
En retfærdig landbrugspolitik skal 
skabe lokalt ejerskab over pro-
duktionen og forbruget, et lokalt, 
bæredygtigt forbrug af ressourcer 
frem for overudnyttelse af andre  
Landes ressourcer og samtidig 
gøre det muligt at leve af at være 
bonde, der passer på naturen og 
producerer mad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulven er her.  
Hvem har ansvaret?  
Hvem løber risikoen?  
Hvem lider tabet? 
 
Af Betty Steglich-Petersen,  
Cand.jur. Jerup, Vendsyssel 
 
Indlægget er alene udtryk for 
skribentens personlige holdning. 
 
Et simpelt juridisk spørgsmål. 
For snart 2 år siden afholdt Natur-
styrelsen, Miljø og Fødevaremini-
steriet, et orienteringsmøde i 
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rettere – værre. 
 
Ansvaret er ministerens – og for-
nøjelsen er hans mange hånd-
gangne mænds og de lystige ulve-
entusiasters,  der kører rundt i 4-
hjuls-trækkere med kikkerter og 
helt uden personligt tab eller risi-
ko får én på opleveren.  Risikoen 
– det er vores – fæstebøndernes, 
der ud af egne lommer betaler 
hele gildet og må leve med ang-
sten og smerten. 
 
Tristest er nok den disresprekt vi 
direkte læser og hører, overfor 
mennesker, der lever og bor i Ud-
kantsdanmark og som skaber det 
landbrug, vi alle med rette er stol-
te af – som yder en daglig indsats 
for at give gode naturlige vækst-
betingelser til deres husdyr, som 
byboerne forresten rigtigt godt 

kan lide at sætte tænderne i – lige 
som ulven kan. 
Aldrig har der vel været længere 
afstand imellem storbyfolk og 
bonderøve. 
Jeg håber, at ministeren besinder 
sig snarets muligt, inden det går 
rigtigt galt – ellers frygter jeg, at 
vi opgiver fæstet og landet hen-
ligger i unatur – med dyr på stald 
og ikke på mark. 
For derom står valget. 

 
Betty Steglich-Petersen, 
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hvor de er. De avlere og dyrehol-
dere, der skal leve med dens  
besøg, er imidlertid retsløse og 
kan blot iagttage den tæt på hegn 
og beboelse samt rydde op efter 
dens rasen. 
 
Ministeren vender bevisbyrden 
Ministeren/Ministeriet søger be-
hændigt at unddrage sig det direk-
te ansvar ved at opfinde et be-
greb, der hedder ”problemulv”. 
Dermed vender man pludselig 
bevisbyrden, så vi borgere altså 
først skal påvise, at den er et pro-
blem, og hvornår er den det? 
Hvor mange får skal den tage? Er 
det 1? Eller 21? Hvor tæt skal den 
på beboelse, skoler, dyrehegn 
osv. osv. Det er argumenter, jeg 
med beklagelse må kalde rene 
prokuratorkneb 
Og krumspring med at overføre 
diverse værneforanstaltninger til 
husdyrholdernes ansvar og udfø-
relse er nærmest skændigt. 
Kan man i et samfund have en 
retstilstand, hvor skadevolder er 
ansvarsfri eller slipper billigere, 
fordi man er lovgiver, minister for 
den udøvende myndighed? Eller 
offentligt udøvende myndighed i 
form af forskere, styrelser eller 
diverse råd? Absolut ikke – i 
hvert fald ikke, hvis man vil kalde 
sig et retssamfund. 
Hvis ministeren, som repræsen-
tant for den udøvende myndig-
hed, vil have totalfredet ulv, skal 
han også påtage sig det hele og 
fulde erstatningsansvar og kan 

ikke ”knibe på vægten” og bare 
betale pr kulance eller dyrets for-
sikringssum. Det omfatter hele 
hegningen, pasning, slåning og 
evt. vogterhunde eller hvad ek-
sperterne er så raske med at anbe-
fale de sagesløse husdyrholdere at 
anskaffe og i øvrigt passe sam-
men med alt det andet. 
På Enevældens tid var retstilstan-
den tankevækkende således: 
 
I hele den enevældige periode 
var der ingen adskillelse mellem 
regeringen, administrationen og 
lovgivningen. 
 
Enevældens genindførelse og 
fæstebønder. 
Jeg sidder med den ubehagelige 
tanke, når vi nu skal tvinges et par 
hundrede år tilbage, at jeg er sik-
ker på, at herremændene morede 
sig vældigt med parforcejagterne 
på ulv hen over fæstebøndernes 
jorder og hvis der smuttede et par 
får eller en røgterdreng bekymre-
de man sig sikkert ikke meget 
herom – men udbetalte sikkert en 
bette kulanceerstatning til de 
elendige. 
Måske er det ikke helt tilfældigt, 
at ulven endeligt forsvandt fra 
vores lille land kun et par årtier 
efter stavnsbåndets ophævelse og 
vi blev frie bønder. 
Jeg kan ikke helt slippe den tan-
ke, at stavnsbåndet er genindført 
med adel og fæstebønder og at 
ansvaret, risikoen og tabet er lige 
så ulige fordelt som dengang eller 
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Brovst om ulven i Danmark. 
Styrelsen slog straks fast: 
”Ulvenes tilstedeværelse er ikke 
til diskussion – det er et EU-
habitatsdirektiv, så det vi skal tale 
om er, hvordan vi lever med dem. 
Ulvens retsstilling som totalfredet 
er heller ikke til diskussion ”. 
En lavmælt beretning fra en tilste-
deværende landmand med en ul-
vedræbt kalv, over hundrede bis-
sende Angus, der havde sprængt 
alle hegn og i øvrigt var blevet 
rigtigt vilde – uden at en ENE-
STE fra de grønne organisationer 
eller lokale  
ulveentusiaster havde ”tid” til at 
bistå ham med indfangning – rør-
te ikke andre end os med dyr på 
store arealer.: 
Det der ryster mig mest i ulvede-
batten er den åbenbare afgrunds-
dybe foragt, hvormed man ser på 
os, der bor på landet og frister 
skæbnen midt ude i den rigtige 
natur sammen med vore husdyr, 
dyre avlsdyr eller børns kæledyr. 
Ulven har været fraværende i 200 
år, men erklæres nu pludselig for 

hjemmehørende. 
 
Kulanceerstatning for hvad? 
Der er ingen tvivl om, at ministe-
riet har påtaget sig et vist ansvar 
for de skadegørende handlinger 
ulvene forvolder, idet skønsmæs-
sige erstatninger anerkendes i be-
grænset omfang. Hvorfor gør mi-
nisteriet det, hvis den er indvan-
dret af sig selv? 
Det er fordi ministeriet har be-
skyttet den med en totalfredning! 
Det betyder, at den både som 
øverst i fødekæden og øverst i 
hierakiet står med maksimal mini-
steriel retsbeskyttelse – EU habi-
tatsdirektiv eller ej. Det er stadig 
en ren dansk vurdering, at man 
overhovedet accepterer dens til-
stedeværelse i vores lille bitte tæt 
befolkede land – og dansk lov og 
erstat 
ningsret, der danner grundlag for 
forholdet mellem ansvar og risi-
ko, tab og erstatning. 
Ingen andre end ministeriets folk 
må anfægte ulvens frie færden. 
Gør nogen borgere det, ifalder de 
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strengeste straf. 
Det kan betyde tab på flere  
hundrede tusinder kroner for drab 
eller lemlæstelse af for eksempel 
dyre avlsføl, der endnu ikke er 
forsikrede. Ligesom man fra Sve-
rige ved, at heste, der oplever ulv 
– bliver ubrugelige som ride-
køredyr. 
 For den omtalte landmand betød 
det, at han kun fik halvdelen af 
kalvens reelle værdi og næppe for 
anvendt tid på indfangning og nye 
hegn – og selvfølgelig slet ikke 
for den tort og svie det er at få 
ødelagt en flok køer. 
  
Dette for at slå fast, at ansvaret i 
et vist omfang anerkendes, men at 
tabet ikke, hverken materielt eller 
reelt, dækkes blot tilnærmelses-
vist. 
 
Var borgerne bedre beskyttet 
under Enevælden? 
Det erstatningsretlige grundlag. 
Når man præsenteres for, at ulven 
er ”hjemmehørende”, efter 200 
års fravær, er det naturligt, at se 
på retstilstanden på det tidspunkt, 
hvor den var hjemmehørende 
sidst. 
Alle, der har læst erstatningsret, 
er på et tidligt tidspunkt stødt ind 
i  
Danske Lov af 1683. Den er ikke 
ophævet og danner udfyldende 
fortolkning, retssædvane og ana-
logi på områder, hvor senere lov-
givning ikke konkret har erstattet 
den. 

Alle kender fx DL 3-19-2, hus-
bondansvaret, som er det ansvar 
arbejdsgiver ifalder for medarbej-
deres skadegørende handlinger, 
uanset om arbejdsgiver har glemt 
at tegne forsikring. 
Hundelovens objektive ansvar er 
en direkte videreførelse af DL 6-
10-2 ” Fanger mand Skade af an-
den Mands Hors, eller Nød, eller 
noget andet Fæ, eller Hund, som 
gaar løs, og den, som Skaden fik, 
ikke selv foraarsagede det, da skal 
den, som Fæet, eller Hunden, 
ejer, give Badskerløn. End fanger 
hand Lyde deraf, da bøde den, der 
Fæet, eller Hunden, ejer, Lyden 
efter Sagens Beskaffenhed.” 
Det er derfor, vi har en ufravige-
lig lovpligtig hundeforsikring og 
derfor er det, at der er objektivt 
ansvar ved løsgående hundes ska-
deforvoldelse på andre dyr eller 
på mennesker. 
Derfor er det i øvrigt også, at vi 
har landboforsikring på vores 
husdyr og at mennesker med en 
enkelt eller et par heste har dem 
omfattet af deres øvrige ansvars-
forsikring – ellers bør de gøre 
klogt i at have en. 
I relation til løsgående hundes 
angreb på hegnede husdyr ville 
man aldrig begynde at diskutere, 
hvorvidt husdyrejeren havde heg-
net tilstrækkeligt til at holde na-
boens strejfer ude. Vel? 
 
Opdræt og hold af vilde dyr. 
Danske Lov 6-10-4:” Føder mand 
vilde Diur op, som ere Ulve, eller 
Biørne; Hvad Skade de giøre,  
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derfor bøder Ejermanden og den, 
som dem i Hævd haver, ligesom 
hand den selv giort hafde.” 
Man ser her et yderligere skærpet 
ansvar i forhold til Danske Lovs 
erstatningsfastsættelse for løse 
hunde, nemlig at den ansvarlige – 
både (ejer), men også forvalteren 
for det vilde dyr ”skal bøde som 
om han selv havde begået hand-
lingen”. 
Det er et såkaldt udvidet objektivt 
ansvar – som rækker til det direk-
te personligt fulde ansvar. 
 Jeg synes godt nok, det er både 
dristigt og ”modigt” af ministeren 
og hans folk at berolige den un-
drende landbefolkning, der har 
ulven luskende om hushjørnet, 
med at den er sky og ikke angri-
ber mennesker eller dyr. 
 Vi har fulgt ulvens udbredelse, 
færden og angreb i det øvrige 
Skandinavien og vi deler absolut 
ikke ministeriets optimisme og 
det hjælper ikke, at diverse mere 
eller mindre selvbestaltede ulve-
entusiaster ”taler ulven op”, som 
man siger på ministeriesprog. 
Det udvidede objektive og per-
sonlige ansvar er relevant i for-
hold til Ministeriet, Ministeren og 
de offentligt ansatte forskere og 
vildtkonsulenter, fordi man pro-
aktivt har valgt at totalfrede den. 
Det er et reelt ansvarspådragende 
valg, henset til man kunne have 
afvist at totalfrede den med be-
grundelse; at Danmark er for lille 
og for tætbefolket til at yde den 
plads, der er afgørende nødvendig 
for, at ulven kan forblive vild ulv 

og leve i overensstemmelse med 
sin udmærkede ulvenatur. Eller 
man kunne have fastsat jagttider, 
som for ræven. Der er måske en 
sammenhæng imellem, at ræven 
ikke er nær så fræk på landet som 
i byerne, hvor den hurtigt lærer, at 
den ingen fjender har. 
Når man således har aktivt valgt 
at totalfrede ulven – så hænger 
ministeren altså på det fulde an-
svar! 
Det svarer jfr bestemmelsen i DL 
til, at et ulveangreb på husdyr 
nærmest lige så godt kunne være 
begået af ministerens håndgangne 
mænd og kvinder – som om de 
havde forceret hegn, ødelagt dem, 
angrebet får, kalve, dræbt skam-
bidt eller skræmt dem til ubruge-
lighed. For ikke at tale om den 
svie og tort familier skal gennem-
leve ved at finde deres dyr i den 
forfatning. 
Uden at vide det med sikkerhed er 
jeg sikker på, at cirkus og zoolo-
giske haver betaler store summer 
i ansvarsforsikringer og at de ikke 
diskuterer med det omliggende 
samfund, om man har beskyttet 
sig godt nok, såfremt en ulv eller 
bjørn kommer på visit. 
Det er helt relevant, at analogisere 
til, at ministeriet reelt optræder 
som opdrætter/forvalter, når man 
forlener ulven med den maksima-
le retsbeskyttelse og ulvetællin-
ger, spildprøver og den omfatten-
de ulvetracking fortæller os oven 
i købet, at ulveforskerne, Styrel-
sen og ulveentusiater ved lige 
præcis, hvor mange der er og 


