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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.
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.

Som lovet til Landsmødet, kommer
der her en opskrift efter forespørgel:

1 håndfuld basilikumblade
2 spsk kapers
2 fed hvidløg
Rodfrugtsalat med kapersmarina- salt og peber
de
Skræl rodfrugterne og blancher dem
1 kg rodfrugter
i 4 min. Køl dem af.
(salaten til Landmødet bestod af
brccolistokke, gulerødder og selleri) Hak persille og basilikum fint og
vend sammen med resten af ingrediMariande:
enserne til marinaden.
1 dl olivenolie
1 spsk hvidvinseddike
Kort før servering vendes rodfrug1 håndfuld persilleblade
terne med marinaden.
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Flere af Tanjas skønne høns - sammen med hendes mand Lars, som er
vores kok på landsmødet og som har kreeret salaten.
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Det har ikke været et krav tidligere. Det knuste vores drøm om at
formidle velfærdsfjerkræ til en
lille lokal kundekreds, for vi ville
sætte penge til, hvis vi skulle betale over 1600 kroner om året for
at sælge 35 kyllinger fordelt over
tre slagtninger pr. år.
I 2013 blev loven for salg af æg
fra private, mindre hønsehold ændret. Der blev indført en bagatelgrænse, så hobbyhønseholdere
med maksimum 30 høns i haven,
nu kvit og frit kan sælge deres æg
til en "kendt kundekreds" uden
tilmelding til salmonellahandlingsplanen. Hvorfor er en bagatelgrænse for slagtekyllinger ikke
blevet indført?
Vores fødevareminister, Esben

Lunde Larsen, er blevet spurgt
om han mener, at der er plads til
små producenter af kvalitetsmadvarer i Danmark. Han har ikke
svaret, og manglende svar er som
regel lig med samtykke. Det er
meget trist for både dem der vil
levere den gode kvalitet og de der
ønsker at købe den. Vores lille
stalddørssalg på Undløse Overdrev fik kun godt et halvt år at
leve i før nøglen måtte drejes om,
og de faste aftagere vi allerede
har fået af vores la bressekyllinger er vi nødt til at skuffe.
Jeg kan kun trække på skuldrene,
ryste på hovedet og med et suk
(endnu engang) erkende: Det er
håbløst at være mikroproducent at
kvalitetsmadvarer i Danmark.

Formandsreplik
Her i skrivende stund har jeg mest
lyst til at komme udenfor og starte
på de mange opgaver der ligger og
venter. Nu hvor foråret for alvor
sætter ind med høje temperaturer
og grøde i alt levende, men formandsreplikken skal selvfølgelig
ud med forårsbladet – og forårsarbejdet når jeg nok!
Tiden efter nytår har for mig været
særdeles travl med foreningsarbejdet.
Vi holdt vores landsmøde den 18.
februar i Gelsted Forsamlingshus,
med 30 deltagere fra alle dele af
landet. Et rigtig vellykket arrangement, med foredrag af forfatter og
journalist ved dagbladet Information, Jørgen Sten Nielsen, som hovedsagelig arbejder med temaet
Klima – Bæredygtighed og Landbrug. Han har sidste år udgivet
bogen ”Hvad skal vi med Landbruget”, og det var ud fra bogen
han holdt sit interessante foredrag,
som I andet sted i bladet kan læse
et referat fra.
Vi havde selvfølgelig også valg til
bestyrelsen, nyvalgt blev Tonny
Hansen, som afløste Karl Mørk,
der ikke ønskede genvalg, Tonny
har stor erfaring med fra bestyrelsesarbejdet i
”Familielandbrugsregi”, så herfra
velkommen til Tonny!
Jeg har som nævnt tidligere haft
travlt med møder rundt i landet
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hen over vinteren. Møder som vi i
FBLL bliver inviteret til af vores
samarbejdspartnere og som er vigtige at deltage i.
Vi er i forbindelse med vores samarbejde med Praktisk Økologi blevet bevilget et støttebeløb fra Veluxfonden, som skal bruges i arbejdet med netværk for mindre landbrug og styrke indsatsen for at bevare de små brug.
Her i bladet kan I finde et uddrag
af en større rapport om fødevaresuverænitet, som Ole Færgeman er
forfatter til, den fulde rapport vil
blive udgivet senere i bogform.
Jeg nævner det for at illustrere noget af det arbejde, der bliver udført
og formidlet af foreningen.
Det sidste skud på stammen af vores aktiviteter er et samarbejde
med Projekt Kaninklar, som er et
projekt, der vil undersøge muligheder for en produktion af slagtekaniner. Det er Troels Lynnelse
fra Lolland og lektor ph.d Jan
Holm Ingemann fra Aalborg Universitet, der står bag projektet og
søger penge fra GUDP midler.
( Erhvervsstøtteordningen: ”Grønt
Udviklings- og Demonstrationsprogram”)
Som det fremgår, har vi rigtig
mange bolde i luften og det betyder meget arbejde for bestyrelsen.
Vi har derfor på sidste bestyrelses3

møde uddelegeret de forskellige
arbejdsopgaver imellem os – en
slags udvalgsstruktur, og forventer
at det vil effektivisere bestyrelsesarbejdet.
Og til slut en appel om fortsat
støtte til FBLL, for uden jeres /
vores medlemmers støtte, er der
ingen forening, vi har fortsat kun
medlemmernes kontingent at drive
foreningen for!
Men FBLL holder medlemstallet,
det gør de store gamle landboforeninger langtfra!
Venlig hilsen og godt forår
Hans Jørgen

Indkomne forslag:
Valg:
Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter
Revisor
Eventuelt
Valg af dirigent, skriftfører og
stemmetællere:
Anders Hedegaard blev valgt til
dirigent
Ruth Christensen blev valgt til
skriftfører
Jens Peter Olesen og Steen Jørgensen blev valgt til stemmetællere
Dirigenten konstaterede, at landsmødet var lovligt indkaldt
Formandens beretning:
Kære medlemmer og gæster!

Referat fra landsmøde i Frie
Bønder – Levende Land
lørdag den 18. februar 2017
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
Valg af dirigent, skriftfører og
stemmetæller
Formandens Beretning:
Fremlæggelse af det reviderede
regnskab
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Vi er nu i år 14 efter foreningens
dannelse, ja man kan sige, at den
har nået konfirmationsalderen eller skelsår og alder, med andre ord
– vi er ved at blive voksne, med
alt hvad det medfører.
Jeg føler vi er ved at finde vores
ståsted i den turbulente tid med
store forandringer i landbrugssektoren, vi har et bedre bud på fremtidens landbrug end de gamle organisationer kan præstere, og vi er
foreningen for dem, der har indset
nødvendigheden af at indtænke
miljø, klimaudfordring og sand
bæredygtighed i landbrugsdrift, så

meren 2016. Reglerne dengang var
til at overskue. Dyrene skulle slagtes under hygiejniske forhold og de
skulle sælges uåbnede, og dermed
ferske. Det var det.
De nye regler lagde op til, at vi måtte begynde at udtage dyrene, hvilket
kunderne efterspørger, for det er
ikke alle der har mod på at skulle
fumle med tarme og indmad hjemme på køkkenbordet. Stalddørspakken trak i langdrag, og gik helt i stå
efter regeringsskiftet. Pludselig
skulle det hele undersøges éen gang
til, selvom DTU (Danmarks Tekniske Universitet) havde givet grønt
lys for fødevaresikkerheden ved
salg af udtaget tamfjerkræ og kaniner ved stalddøren, ja faktisk gjorde
DTU opmærksom på, at fødevaresikkerheden ville højnes, når udtagningen foregik hos producenten,
frem for hos forbrugeren.
Efter lang tids venten kom der et
revideret forslag til de nye regler:
selve slagtningen kunne foregå
udendørs, men selve udtagningen
skulle foretages i egnede lokaler,
svarende til en slagterforretning,
dvs. med to håndvaske, gulvafløb
og vaskbare overflader, og der skulle tillige være egnede kølefaciliter.
Stalddørssælgeren skulle endvidere
registrere sig som detailproducent
og have et egenkontrolprogram.
Langt skrappere krav, end hvad der
oprindeligt havde været lagt op til.

nu skulle der pludselig også salmonellatest af dyreholdet, før der kunne sælges udtagede dyr. Det var her
vi opgav drømmen om at etablere et
mikro-stalddørssalg af udtagede
dyr, for med et salg på blot 10-12
dyr pr. slagtning, tre gange årligt,
ville vi aldrig kunne få en forretning
til at køre rundt. Hver test koster
nemlig 546 kroner og er kun gældende i seks uger, så vi måtte erkende, at vi fremover måtte fortsætte
med at sælge dyr som kunden selv
skulle åbne og rense.
Stalddørspakken trådte omsider i
kraft i efteråret 2016, og det er hermed muligt for primærproducenter
at sælge slagtede dyr, klar til at
komme i ovnen. Det er et rigtig godt
tiltag for dem der er tilpas store nok
til, at det kan løbe rundt økonomisk
og har tid og energi til udfylde papirer til egenkontrol osv. De mindste
stalddørssælgere, som os, måtte kaste en pind efter salg af udtagede
dyr, men vi kunne fortsætte med at
sælge vores dyr uåbnede, som vi
hidtil havde gjort. Ærgerligt, men
acceptabelt.

-Men så brast drømmen alligevel!
For en gennemgang af den nye bekendtgørelse afslørede nye regler
for uåbnede dyr. Selv om vi
(småproducenterne) havde fået lovning på, at vi kunne fortsætte som
hidtil, stod der nu pludselig sort på
hvidt, at salg af uåbnede dyr kun
kan ske, hvis primærproducenten er
Tiden gik, og der kom flere krav til: tilmeldt salmonellahandlingsplanen.
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Af Tanja Pedersen, Undløse
Overdrev

plement til de orme og kriblekrabler de selv finder i det høje
græs. Vi holder endda så meget af
vores slagtekyllinger, at vi sorterer hønnikerne fra og sælger som
havehøns, fordi vi ikke nænner at
slagte dem.

Lad mig begynde med at fortælle
om vores slagtekyllinger. De er af
den franske race la bresse, som er
kendt i hele verden for deres fantastiske kød. Kyllingerne lever i
fire måneder inden de slagtes på
gammeldags manér, hvor de tages
af pinden og får hugget hovedet
af ved solopgang, inden hansemand overhovedet når at opdage
hvad der skal ske. Vores kyllinger
vokser op med fri adgang til skov
og krat, lune redekasser foret med
hø og fede hvedekorn som sup-

I 2016 blev den såkaldte
"Stalddørspakke" godkendt, noget
stalddørssælgere og små primærproducenter landet over havde
ventet længe på, da ændringerne
ville åbne op for muligheden for
salg af udtaget tamfjerkræ og kaniner, noget der ikke havde været
tilladt før. Til gengæld var det, før
implementeringen af den nye
stalddørspakke, tilladt at sælge
dyrene uåbnede ved stalddøren i
begrænset mængde, noget vi begyndte på i det helt små, i som-

Nye regler for stalddørssalg gør
det svært for de mindste

foreningen har foran sig en kæmpe opgave at løse.
Vi har i bestyrelsen arbejdet seriøst og engageret i det forløbne år,
hvor vi har holdt 6 bestyrelsesmøder + landsmødet.
Nu vil jeg så gennemgå årets forløb.
Den 12. januar startede vi året
med et møde med Alternativet på
Christiansborg angående et evt.
samarbejde om en konference på
Christiansborg. Det er vi dog ikke
kommet videre med.
Dagen efter årsmødet i 2016
sendte vi den nye Miljø- og Fødevareminister et velkomstbrev,
hvor vi mindede ham om at fordeling af EU midler kunne være meget anderledes end den vi kender.
Vi gjorde ham opmærksom på, at
vi ønsker en fordeling til gavn for
de mindre landbrug. Det var han
som forventet ikke enig med os i,
med vi fik dog markeret os.
Den 8. marts var vi inviteret til
møde med rådmand i Aalborg –
Lasse PN Olsen, han har området
med drikkevand under sig og han
var meget bekymret over den nylig vedtaget landbrugspakke, med
øget tilførsel af gødning, og hvilke konsekvenser det kunne få for
drikkevandsindvindingen i det
geologisk sårbare område omkring Aalborg.
Vi var selvfølgelig glade for at få
mulighed for at redegøre for vo-
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res syn på landbrugspakken, og
fortalte ham om foreningen og
dens visioner.
Den 23. maj sendte vi et brev til
Mette Frederiksen med anmodning om et møde, idet vi forventer
at hun bliver den næste statsminister i DK. Vi ville gerne høre omsocialdemokratiets syn på landbruget og dettes struktur, samt
den enorme gæld der er oparbejdet, men Mette Frederiksen ønskede ikke at mødes med os, hun
henviste til partiets landbrugsordfører Simon Kollerup.
16. – 19. juli var Anders Hedegaard og jeg til folkemøde på
Bornholm, men mere om det senere.

Den 2. juli havde FB-LL arrangeret et besøg på Vester Hedegaard
i Pandrup. Det var hos Anders og
Mogens Hedegaard, som tog
imod os på fornemste vis, med
frokost og kaffebord.
Vi så deres noget utraditionelle
landbrug med korn- og frøavl af
gamle sorter fordelt i rigtig mange parceller. De har også skovdrift med eget savværk og er i
gang med at opføre eget mølleri –
en meget interessant dag.
Den 8. september tog Ole Færgeman og jeg igen turen til Christi-

5

ansborg, denne gang for at mødes
med socialdemokratiets landbrugsordfører Simon Kollerup, vi
fremførte igen vores syn på landbrugspolitikken og hvilke visioner FB-LL har for landbrugets
fremtid. Mødet foregik i en positiv ånd, der blev lyttet til os og
både Simon Kollerup og hans assistent stillede spørgsmål.
Vi gav dem det medbragte materiale og eftersendte relevante dokumenter om landbrugets nødvendige omstilling til en ny tid.
Alt i alt et positivt møde.
Den 24. september var vi til møde
med Praktisk Økologi på Kalø –
mere herom senere.
Den 6. oktober endnu en tur til
Christiansborg, nu for at mødes
med Dansk Folkepartis landbrugsordfører Lise Bech. DF har
jo stor indflydelse på hvad der
kan vedtages / fås flertal for i den
nuværende parlamentariske situation, så det var endnu et forsøg på
at påvirke det politiske system og
sikre, at vi også i DF- land vil være kendt som aktør på det landbrugspolitiske område. Vi var efterfølgende ikke så sikre på, om
Lise Bech overhovedet har nogen
gennemslagskraft på det landbrugspolitiske område, men hun
fik selvfølgelig vores materiale,
og desuden gav jeg hende et eksemplar af Kjeld Hansens bog
”Fra mark og stald”. Den lovede
hun at hun ville læse i efterårsfe6
rien.
Jeg håber hun fik det gjort –

det kunne hun lære noget af!
Den 10. december var vi til julemarked på Kalø, en rigtig god
dag. Markedet var arrangeret af
eleverne, og fra os deltog Karen
Olesen, Ole Færgeman og jeg.
Vi fik en del god snak og delt vores pjecer ud, men det var nu mest
markedet der fyldte.
Og så tilbage til Folkemødet på
Bornholm 16. – 19. juni.
Vi var to fra FB-LL, der deltog i
folkemødet, Anders Hedegaard
og jeg, vi havde i lighed med forrige år et samarbejde med JAK og
foreningen Gode Penge.
De havde sørget for indkvarteringsmulighed og booket en god
stadeplads på havnen i Allinge,
det var et sted, hvor der kom rigtig mange mennesker forbi. Det
var nogle rigtig gode samarbejdspartnere vi havde - folk som vi
har værdifællesskab med og som
trak mange mennesker til standen,
hvilket gav anledning til mange
gode snakke om landbrugsforhold.
Anders udfoldede sig på vores
event med peptalk, sang og musik
– godt gået Anders.

Retsforbundet havde inviteret mig
til at deltage i en debat med Bæredygtig Landbrugs formand
Flemming Fuglede Jørgensen, en

forslag til Folketingsbeslutning i
2010. De borgerlige partiers
modstand byggede på mistillid til
statseje, herunder statseje af jord.
Det bemærkes, at i Danmark udgør statsejet jord ca. 5 % af landets areal. I kapitalens højborg,
USA, er det ca. 28 %.
Vi burde også
1. forlange, at staten hurtigst
muligt registrerer og offentliggør
registreringen af udenlandske
landmænds og selskabers opkøb
af dansk landbrugsjord
2. sørge for, via EU, at det igen
bliver tilladt at lade ejerskab af
dansk landbrugsjord forudsætte
dansk statsborgerskab
3. gennemføre en jordreform,
som indebærer udstykning af store bedrifter for at understøtte
småskala produktion, jf. Dalbyplanen (Frie Bønder Levende
Land)
genindføre små landmænds
”fortrinsstilling” til naboens jord,
hvis naboen gerne vil sælge den.
At købe tilgrænsende jord er god
arrondering (arrondering betyder
afrunding eller sammenlægning) , mens køb hvor som helst
er dårlig arrondering, fordi gårdens jordstykker kommer til at
ligge langt, evt. mange kilometer,
fra hinanden.
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Ledelsen af en udenlandsk kapitalfond eller et dansk aktieselskab, f.eks. en pensionskasse,
kan være nok så socialt ansvarlig, men dens primære ansvar er
at skabe overskud til selskabets
ejere, og den vil sælge gården,
hvis jordpriserne stiger så meget,
at aktionærerne kan få et større
udbytte. Spekulation i jordhandel
og risiko for endnu større landbrugsgæld blev derfor ikke forhindret ved lovændringerne.
Indtil videre kan imidlertid konstateres, at den danske stat ikke
har gjort noget væsentligt for at
nedbringe landbrugsgælden, som
undergraver suveræniteten over
produktion af mad.
Landbrugsjord er genstand for
spekulation i jordprisernes op- og
nedture, men landbrugsjord burde i stedet betragtes som den begrænsede ressource, jord vitterligt er. Ifølge det synspunkt har
landmanden ret til det fulde udbytte af sin arbejdsindsats, men
han eller hun skal ikke nødvendigvis kunne hverken tjene eller
tabe penge på de stigninger eller
fald i prisen på jord, som skyldes
samfundsudvikling. EUs landbrugsstøtte tjener som et godt
eksempel. Størstedelen heraf,
Søjle 1, udmøntes som en simpel
betaling per hektar jord. En sådan støtte øger naturligvis jordens værdi ved salg, dvs. at landbrugsstøtten ”kapitaliseres” i
jordpriserne.
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Tanker om fuld grundskyld, som
er en årlig skat på al jord, indgik
i udformning af tidligere jordbrugslovgivning, især i dansk
landbrugs storhedstid i begyndelsen af det 20. århundrede, men
de tanker er stort set gået i glemmebogen, selv blandt nutidens
socialdemokrater og de radikale.
I betragtning af bl.a. landbrugsgældens størrelse bør vi genoverveje de tilgrundliggende spørgsmål om ejerskab og beskatning af
jord.
I det mindste burde vi etablere en
statslig jordbrugerfond. som kan
købe fallerede landbrugsejendomme og udstykke og forpagte
dem, eksempelvis til unge landmænd, som kunne købe ejendommen af fonden, når fonden
og han eller hun har set, at han
eller hun magter opgaven. I modsætning til aktieselskaber og kapitalfonde behøver en statslig
jordbrugerfond ikke at se sig om
efter fortjeneste ved salg af et
landbrug.
Hvorledes en statslig jordbrugerfond kunne se ud blev beskrevet
af et Fødevareministerielt udvalg
i august 2001(9). Udvalget beskrev også, hvorledes selve loven
kunne se ud. Efter regeringsskiftet i november samme år blev
jordbrugerfonden imidlertid ikke
til noget, heller ikke i den udformning den fik i Enhedslistens

debat med ca. 40 deltagere – BL
folk er jo umulige at diskutere
med, men heldigvis havde jeg
støtte fra Danmarks Naturfrednings Forening.
Vi skiftedes til at bemande vores
stand, men i enkelte tilfælde deltog vi begge i debatmøder, blandt
andet deltog vi i et møde, hvor
Karen Hækkerup og Maria
Reumert Gjerding debatterede. På
det møde udtalte lokalvarechef
hos Coop Christian Christensen,
at det nu var på tide at få opsplittet de store industrilandbrug til
små håndværksbrug, der kan producere lokale økologiske fødevarer. Det var sød musik i vores
ører, og vi havde efterfølgende en
ordveksling med ham.
Jeg fik også lejlighed til at give
Karen Hækkerup en af vores pjecer med Dalbyplanen, med opfordring til at læse den hjemme hos
Landbrug og Fødevarer.
Netop Dalbyplanen havde vi stor
succes med at markedsføre, og vi
fik næsten ”udsolgt” det nyoptrykte oplag. Vi fornemmede på
vores stand en stor interesse for
vores ideer og vi fik også lavet en
aftale med socialdemokratiets fødevareordfører Simon Kollerup
om at mødes. Mødet har fundet
sted.
Vi vendte hjem fra Folkemødet
med gode oplevelser og en stor
tilfredshed.
Og tilbage til den 24. september,

hvor vi var til et heldagsmøde på
Kalø, det var arrangeret af Praktisk Økologi og vi var rigtig mange grønne og økologi interesserede grupper, organisationer og enkeltpersoner med, hensigten var
at skabe netværk omkring småskala landbrug og bæredygtig fødevareforsyning.
Vores samarbejde med PØ startede for ca. et år siden, og Ole Færgeman har været medskriver på
en ansøgning til Veluxfonden,
som Sandra Villumsen har været
hovedforfatter på. Det er faldet så
heldigt ud, (hvis det kun er held)
at Velux Puljen ”Brug af land”
har bevilget et større beløb til projektet – men Sandra er til stede
her i dag, og hun vil gerne orientere mere konkret om projektet.

Nu har jeg berettet om de mange
forskellige møder og arrangementer vi i det forløbne år har deltaget
i.
Men der er jo også sket rigtig meget på landbrugsfronten, ikke
mindst tilblivelsen af landbrugspakken, hvor også vi fik placeret
et indspark, som vi for øvrigt fik
stor respons på. Det var i tiden
omkring sidste års landsmøde, og
det var Henrik og Anders, der
skrev høringssvaret.
7

Det fik som bekendt ikke stoppet
processen med den famøse landbrugspakke, som på trods af al
virakken med ministerafgang og
trusler om valg, alligevel blev
vedtaget i næsten uændret form.
Det er urovækkende for de demokratiske beslutninger, når det viser sig, at eksempelvis Bæredygtig Landbrug havde skrevet dele
af kommissoriet til landbrugspakken, og forskeres viden på området blev forkastet. Men det er vel
det, der i nutidssprog kaldes for
”alternative fakta”.
Det fortsatte i samme spor fra
BL’s side, da det viste sig, at den
af dem bestilte CBS rapport åbenbart også byggede på ”alternative
fakta”.
Hele det mærkværdige forløb vidner om et usundt politisk klima og
et landbrugserhverv i dyb splittelse, og det er helt klart, at landbrugets økonomiske kvaler ikke er
blevet løst med den vedtagne
landbrugspakke, selv om landbrug/fødevarer skriver, at nu lysner det. Kæmpegælden er der stadigvæk, og det påtrængende problem med generationsskifte har L/
F ingen bud på, ud over at fortsætte i samme spor. Mere af det
samme - og hvordan kan de dog
tro at mere af det samme som har
skabt problemet også vil kunne
løse det.
Vi vil i FBLL også frem over i
8

samarbejde med andre ligesindede organisationer arbejde på at
sikre mere jord på flere hænder.
Det kan f.eks. gøres ved at oprette
en statslig jordbrugsfond. En ide
der var fremme under Nyrupregeringen i 90-serne, men som
siden ikke har kunnet samle politisk flertal. Det håber jeg vil ændre sig efter næste valg.
Det er nu nødvendigt, at hele befolkningen inddrages mest muligt
i hvad der sker udenfor byerne,
og der kan efterhånden konstateres en udbredt skepsis i befolkningen mod industrilandbruget. Et
landbrug uden opbakning i befolkningen har ingen fremtid for
sig.
Derfor er netværk og samarbejde
meget vigtigt for formidling af
ideer til, hvordan vi skaber fremtidens landbrug.
Til sidst vil jeg sige tak for et
godt samarbejde i bestyrelsen –
og en særlig tak til Ole Færgeman
for det store arbejde du har lagt i
at repræsentere FBLL i La Via
Campesina og i den forbindelse
rejst rundt i Europa.
Også en stor tak til familien på
Rolundvej i Gelsted for deres
gæstfrihed ved vores bestyrelsesmøder.
Beretningen blev enstemmigt
godkendt

Landbrugsjorden og landbrugsgælden
Den samlede danske landbrugsgæld er på næsten 380 milliarder
kroner, et stort problem for hele
det danske samfund, især når
renten igen stiger. Andre europæiske lande har ikke dette problem. Det er et dansk problem,
skabt af uforsigtige landmænd,
pengeinstitutters og brancheforeningens uansvarlige rådgivning,
og mange års landbrugs- og skattepolitik, som bl.a. har medført
vældige stigninger og fald i prisen på jord. Jordprisstigningerne
frem til 2008 (http://
www.statistikbanken.dk/
LPRIS35) blev omsat til kapitalflugt fra landbruget, når et landbrug blev solgt til søn eller datter, eller handlet på anden måde.
Næsten halvdelen af landbrugsgælden skyldes iflg. Natur- og
Landbrugskommissionen denne
”nettolåneoptagelse i forbindelse
med ejerskifte” (http://
www.naturoglandbrug.dk/Files/
Filer/NLKOM/Publikationer/
statusrapport_med_links.pdf).
Med en ændring af landbrugsloven i 2015 søgte man at nedbringe gælden ved at lette adgangen
til penge fra danske eller udenlandske aktieselskaber, erhvervsdrivende fonde, kapitalfonde,
mm. ved at fjerne det som Naturog Landbrugskommissionen havde kaldt ”landbrugslovens barrie-

rer for selskabsdannelse.”
For det første skulle små landmænd ikke længere have
”fortrinsstilling” til naboens jord,
hvis naboen gerne ville sælge
den. Denne fortrinsstilling blev
med rette kaldt den lille landmands sidste bastion, men den
lille landmands interesse i at få
lidt mere jord, der grænser op til
hans egen jord, måtte ikke stå i
vejen for det store aktieselskabs
interesse i at købe jord hvor som
helst det kunne.
For det andet skulle landmanden
i et evt. aktieselskab ikke længere have bestemmende indflydelse. Antagelsen var, at en investor
ville se sig om efter noget andet
at sætte sine penge i, hvis ikke
han kunne bestemme, hvorledes
landbrugsbedriften skulle drives.
Af mange grunde har lovændringen ikke nedbragt landbrugsgælden. Som sagt har tab af kapital
fra landbruget i forbindelse med
ejerskifte været den vigtigste enkeltårsag til den store landbrugsgæld, og lovændringen opmuntrede netop til spekulation i stigning og fald i priser på jord, fordi
investorers interesse i landbrug
først og fremmest er udsigten til
at realisere kapitalgevinster.
Landbrugsbedriften i sig selv
medfører erfaringsmæssigt sjældent noget større overskud.
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landbrugsjord. Den danske stat
har således ikke sat sig i stand til
at følge med i, hvad der foregår.
Det bemærkes, at udenlandsk
landbrugsindustris og udenlandske finansinstitutioners opkøb at
dansk landbrugsjord sker med
støtte fra politiske partier, som
bryster sig af at værne om det
danske.
Det er muligt, at den danske stat
har bedre overblik over det modsatte fænomen. Den støtter i det
mindste danske landbrugsindustriers opkøb eller forpagtning af
landbrugsjord i udlandet, bl.a. i
det østlige Europa. Industrilandbruget og den danske fødevareindustri modtager således støtte fra
den danske stat, fra EU og fra
Verdensbanken til ekspansion i
udlandet. Det sker eksempelvis i
form af garantier fra Statens Eksportkreditfond, og Verdensbankens International Finance Corporation har ydet lån til Arlas
ekspansion i Sydamerika (http://
ifcextapps.ifc.org/ifcext%
5Cpressroom%
5Cifcpressroom.nsf%5C0%
5C99495DE257CAC9FF85257E
90005159CD).
Danske investeringer i form af
køb eller leje af landbrugsjord i
udlandet er temmelig omfattende
(www.landmatrix.org) og indtil
videre dermed formentlig langt
større end udlændinges opkøb af
landbrugsjord i Danmark. De fal16

der endvidere utvetydigt ind under begrebet “land grabbing”,
som i første omgang blev møntet
på udlændinges opkøb / forpagtning af store landbrugsarealer i
udviklingslandene(6).
Alle former for koncentration af
ejerskab af landbrugsjord, herunder den koncentration som følger
af “land grabbing”, undergraver
vores muligheder for demokratisk kontrol med produktion af
mad, det vil sige det den internationale bondebevægelse, La Via
Campesina, kalder “food sovereignty” eller “madsuverænitet”(7):
desto færre mennesker, som ejer
landbrugsjord, desto mindre kontrol har befolkningen med hvad
og hvorledes landbruget producerer mad.
Men “land grabbing” illustrerer
også det fænomen, som på engelsk kaldes “commodification,”
dvs. at gøre noget til en handelsvare. Ligesom landbrugets råvarer og andre fysiske ressourcer,
er landbrugsjord blevet en international handelsvare, takket være
den deregulering af markeder,
som også har gjort det lettere at
spekulere, såvel i landbrugets
råvarer som i landbrugsjord.
Spekulation er den vigtigste årsag til den ustabilitet i priser på
råvarer og jord, som skaber hungersnød og truer tilværelsen for
landmænd (8).

Herefter et indlæg fra Ole Færgeman og et fra Sandra Villumsen.
Ole Færgeman orienterede om en
La Via Campesina konference,
der havde været i Rumænien. Det
handlede om madsuverænitet, et
emne der bør introduceres og implementeres i den hjemlige landbrugsdebat.
Sandra Villumsen fortalte om et
projekt, hvor FBLL har været
medansøger. Projektet er finansieret af Velux Fonden med 7 mil.
kroner og løber over 4 år, med en
årlig evaluering. Betingelsen er,
at projektet handler om partnerskab. Bl.a. at organisere de små
landbrug, havedyrkere samt andre
interesseorganisationer
Mange foreninger er gået sammen
og der samarbejdes også med
bl.a. højskoler og universiteter.
Der var en del spørgsmål til Sandra.
Fremlæggelse af regnskab
Da kassereren var forhindret i at
deltage, var det Henrik Kuske
Schou, der omdelte og gennemgik
det reviderede regnskab – herunder at foreningen havde sendt
Kjeld Hansens bog ”Fra mark og
stald” som en julegave til alle
medlemmer. Herefter blev regnskabet godkendt.
Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag

Valg af:
Formand for 2 år: formanden var
ikke på valg
Næstformand for 2 år: Ole Færgeman ønskede ikke genvalg som
næstformand
Valg til bestyrelsen for 2 år:
På valg er:
Kristian Stokholm
Henrik Kuske Schou
Ole Davidsen
Karl Mørch – ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen
En deltager ønskede skriftlige forslag til 5 b) og 5 c), hvorefter generalforsamlingen blev suspenderet i 10 minutter, derefter blev
sedler til forslag omdelt.
Punkt 5 b) Næstformand: Der var
1 forslag – Henrik Kuske Schou
Punkt 5 c) Valg til bestyrelsen:
der var 5 forslag – Kristian Stokholm, Ole Davidsen, Ole Færgeman, Tonny Hansen og Aage Dissing. Aage Dissing ønskede ikke
at stille op.
5 b) Hermed var Henrik Kuske
Schou valgt til ny næstformand
5 c) Hermed var Kristian Stokholm, Ole Davidsen, Ole Færgeman og Tonny Hansen valgt
til bestyrelsen
Valg af suppleant for 2 år:
Der var ingen, der ønskede skriftlige forslag til suppleant og revisor
Jens Peter Olesen blev foreslået
og genvalgt
Valg af revisor for 2 år:
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Egon Kjær Sørensen blev foreslået og genvalgt

Petersen, Stadebjerggård, Løgumkloster, brevet bliver bragt i næste
nummer af medlemsbladet.

Eventuelt:
Anders Hedegaard fortalte om en
bestyrelsesbeslutning. Frie Bønder – Levende Land vil ikke være
repræsenteret på Folkemødet på
Bornholm 2017, 3 dage er for
omfattende for 2 personer, og ret
omkostningstungt. I stedet er det
hensigten at deltage i
”Naturmødet” i Hirtshals, det er
mere overkommeligt – også økonomisk! ( naturmoedet.dk/ )

Poul Hansen fra Levende Hav
fortalte om foreningen, foreningens formål og aktiviteter såsom
“Naturskånsomt Kystfiskeri efter
Jomfruhummer”. Projektet består
i at introducere fiskeri af jomfruhummer med tejner som alternativ til det på flere måder miljøbelastende jomfruhummerfiskeri
med bundtrawl. Han fortalte også
om kutteren Anton.

Ole Davidsen oplæste et brev fra
medlem nr. 1, Andreas Åbling

Referatet er godkendt af dirigenten.

Den nyvalgte bestyrelse.
Stående fra venstre: Formand Hans Jørgen Nygaard, Anders Hedegaard, Jan
Olesen, Kristian Stokholm, Ole Færgemann og Lone Vitus.
Siddende fra venstre: Næstformand Henrik Kuske Schou, Tonny Hansen
og Ole Kjærulff Davidsen.
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se, f.eks. en bedre traktor. De kan
derfor bringe flere produkter på
markedet, og priserne falder derefter hurtigt på grund af landbrugsprodukters lave priselasticitet. Nogle af de langsomme landmænd, som ikke har investeret i
ny teknik, går derfor konkurs, deres jorde opkøbes af deres hurtigere kolleger, og der kommer
færre produkter på markedet. Priserne stiger på ny, og hurtige
landmænd får råd til endnu en
omgang i trædemøllen, stærkt
hjulpet af skattereglerne for fradrag af udgifter til anskaffelse af
maskiner.
Hertil kommer dog en anden forklaring, nemlig den politiske. Den
koncentration af ejerskab af landbrugsjord, som til dels skyldes
den teknologiske trædemølle, omsættes i talrige forskellige former
for politisk indflydelse og magt
(4). De store landmænd får bedre
muligheder for at påvirke lovgivningen. Hertil kommer de mekanismer, som ligger til grund for
øget økonomisk ulighed: vi tjener
flere penge ved at have penge end
ved at arbejde, fordi forrentning
af kapital er en eksponentiel funktion(5).
Ligesom i flere andre lande har
man i Danmark gradvist liberaliseret de love, som regulerer handel med landbrugsjord. Hverken
bopæl eller uddannelse indgår nu
i ufravigelige krav til ejerskab af

landbrugsjord, og der er ikke længere loft over, hvor megen jord en
enkeltperson eller selskab kan eje.
Såvel udenlandske som danske
aktieselskaber eller kapitalfonde
kan endvidere købe landbrugsjord
i Danmark, og med de sidste ændringer af den danske landbrugslov i 2015 bortfaldt kravet om, at
en uddannet landmand skulle have bestemmende indflydelse på
en gård, som eksempelvis ejes af
en udenlandsk kapitalfond. På
grund af relativt høje jordpriser
har udlændinges opkøb af landbrugsjord i Danmark tidligere antagelig været relativt beskedent,
men jordpriserne er nu faldet, og
udenlandske investorers interesse
for køb af dansk landbrugsjord er
stigende (http://
www.agrimoney.com/news/
news.php?id=10427).
Der hersker imidlertid en besynderlig usikkerhed om omfanget af
udenlandsk opkøb af dansk landbrugsjord. I modsætning til mange andre stater har den danske
stat, takket være omfattende offentlige registre, særdeles gode
muligheder for at følge med i omfanget af udenlandske opkøb. Ikke desto mindre har statens Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
(tidligere NaturErhvervstyrelsen)
netop ikke et sådant overblik, idet
styrelsen hverken registrerer
udenlandske enkeltpersoners eller
selskabers direkte eller indirekte
(via stråmænd) opkøb af dansk
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mere omkring end det, jeg her har
uddraget. Men har du endnu ikke
læst hans lille bog, så se at få det
gjort- den er meget oplysende.

Om ejerskab af landbrugsjord
Af Ole Færgeman
Resume af den rapport som er
Frie Bønders bidrag til en større
rapport fra ”Forum for Madsuverænitet”
Hvis du er interesseret i hele Frie
Bønders rapport på 24 sider så
mail eller ring til Anders:
tranestedet@email.dk 22338850
- 98487118

Siden århundredeskiftet har ejerskab af den danske landbrugsjord
undergået væsentlige ændringer,
som er sket stort set uden at være
genstand for offentlighedens eller
mediernes interesse eller alvorlige
politiske diskussioner. De vigtig14

ste ændringer er koncentration af
ejeskab til jord og deregulering af
ejerskabsforhold, således at landbrugsjord, også den danske, er
blevet en handelsvare på internationale markeder.
Antallet af landbrugsbedrifter i
Danmark er faldet fra ca. 200.000
midt i det 20. århundrede til ca.
35.000, og centrale aktører ønsker, at denne ”strukturudvikling”
resulterer i kun 1.000 store industrilandbrug(1), det vil sige omtrent samme antal store landbrug
som i det 18. århundrede. Dengang tilhørte de fleste fæstegårde
kun 700 store godser(2). Magten
over landbrugsjorden er således
på vej til at blive ligeså koncentreret som i perioden før Danmark
i det 19. og 20. århundrede gradvist blev mere demokratisk.
“Strukturudvikling” er den pseudotekniske betegnelse for koncentration af ejerskab af landbrugsjord, og der er mindst 2 forklaringer på landbrugets strukturudvikling.
Den første er ”landbrugets trædemølle,” et begreb formuleret i
1958 af Willard Cochrane, som
var amerikansk landbrugsøkonom
(3). En omgang i trædemøllen,
som oprindeligt formuleret, indledes med, at nogle få landmænd
får større udbytter, fordi de hurtigt tager en ny teknik i anvendel-

Biolog og journalist Jørgen Steen kontrast til nutidens landmænd, der
Nielsen holdt oplæg på Landsmø- er gældsslaver med en gældsbyrde
det.
på samlet 379 milliarder, og dette
på trods af de årlige 10 milliarders
Her referat og kommentarer af
store EU-tilskud. Forgældede danAlice Olsen
ske landmænd som bliver handlingslammet af bankerne, kreditgiJørgen Steen Nielsen (JSN)
vernes trumfen af egne ønsker om
betegnede sig selv som ’Krise’større produktion, udvidelser og
journalist ved Dagbladet Informati- yderligere gældsætning, og deres
on.
manglende interesse for omlægning
f.eks. til mere samfundsnyttig og
Oplægget tog udgangspunkt i hans rentabel økologisk produktion.
bog: Hvad skal vi med landbruget? Mens den nuværende animalske
– Bogen er en debatbog om dansk
produktion ikke giver primærprodulandbrug, som er fanget i en døds- centen andet end i bedste fald stor
spiral, hvilket kræver, som han fore- arbejdsmængde og skindet på næslår, en omlægning via en jordsen, så ses de industrielle komplekbrugsfond. Bogen er let læst og op- ser omkring landmændene med siksummerer mange af de forhold, der kerhed at tjene penge: Grovvareselnødvendiggør omlægning af landets skaber, kemikaliefirmaer, Monsanto
konventionelle landbrug, af økono- & Bayer, samt gødningsproducenter
miske, nationale, menneskelige, dy- og landbrugets ’egne’, Arla og Darevelfærdsmæssige, af klima, natur- nish Crown. Disse ønsker blot mere
og miljømæssige årsager. Bogen er af det samme, skønt markederne er
udgivet på Informations forlag i
mættet. - Der skal løbes endnu stær2016, ISBN:978-87-7514-5645. Bo- kere i primærproduktionen, til skade
gen bør være pligtlæsning for politi- for arbejdsmiljø, dyrevelfærd, klikere af alle farver, for journalister
ma, natur og miljø.
og samfundsinteresserede borgere. Men landbrugsproduktionen burde
Oplægsholder JSN var meget ydforegå samfundsansvarligt mht. at
myg overfor forsamlingen af FBLL- reducere energiforbrug, med lukkefremmødte, som han mente måtte
de stofkredsløb og med focus på
være læremestre i den nødvendige udslip af klimagasser som methan
omstilling af konventionelt dansk
og lattergas, med mere vegetabilsk
landbrug - FBLL’ere har fødderne i og mindre animalsk produktion. Davirkeligheden.
gens landbrug har ikke lukkede næSom i bogen omtaltes i oplægget,
ringskredsløb men helt uacceptable
hvordan de mindre selvstændige og åbne: Kvælstof-salte som udvaskes i
diverse landbrug i 1960’erne var
åer, søer og fjorde eller udvaskes til
selvkørende uden tilskud. Dette i
giftigt grundvandsnitrit, fosfater
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som tabes til vandmiljøet. Den
organiske fraktion i jorden burde
opbygges i madjorden, men i stedet nedbrydes den med de konventionelle dyrkningsmetoder,
pesticidanvendelsen og de tunge
markredskaber, hvorved bonitet
og også vandbindingsevnen forringes.
Fra landets 30 millioner konventionelle svin spredes svinegylle på
agerjorden, som dermed tilfører
zink- og kobbersalte i bekymrende mængder. Får, rådyr, harer er
særligt følsomme for disse metaller og mennesker, - sikkert også?
Heldigvis er der ved at blive
bremset op for dette misforhold
fra EU’s side, hvor medicinsk
zink, som udgør 1/3 af forbruget,
nu forbydes. De 2/3 andele zink
som bruges via foderet indgives
som zinkoxid. Zink tilsættes for at
modvirke diarré hos smågrise, der
fravænnes efter blot 4 uger, hvor
deres maver ikke er klar til tørkost. Økologiske smågrise fravænnes først efter 7 uger og har
derfor ikke behov for zinktilsætning, - og så er svineMRSAmiseren ufortalt!
Som en lille krølle på denne
uhyggelige historie om zink og
kobber i gyllen, kan jeg så fortælle at ’mit’ gasselsskab HMN har
en annonce for biogas i deres nyhedsblad MaGASinet marts 2017
p5, hvor det hedder: Få varme
med grøn samvittighed - og der
står videre: -med HMN Biogas
erstatter du med 100% danskpro12

duceret CO2-neutral varme - og
du sparer klimaet for ca. 4 ton
CO2 om året. Biogassen koster ca.
195 kr. mere om måneden ----! Vi
skal som forbrugere være med til
at finansiere biogasproduktion af
de uhyrlige mængder gyllenæringsstoffer og giftige metaller.
Hvor skal kulstofkilden komme
fra? Brugerbetalt biogas-trylleri
kunne man sige. Men de afgassede rester forgifter stadig vor agerjord uopretteligt med zink- og
kobbersalte.
JSN fortalte, hvordan det nuværende landbrug, med den nuværende landbrugslovgivning, den
uhyggelige konkursfrekvens og
de aldrende ejere, ikke vil være
flere enmandsejede megalandbrug
om blot et tiår- Noget må gøres
og en omlægning er påkrævet, der
må omlægges fra en animalsk til
mere vegetabilsk fødevareproduktion, til produktion i pagt med
natur og miljø og ikke i modsætning til.
Til denne omstilling vil EUstøtten kunne medvirke. Ved at
omlægge fra ren ha-støtte til støtte til landbrug, der er lokalt forankret og samfundsunderstøttende.
Med fokus på produktion mod
bedre miljø, større mangfoldighed
i naturen, bedre dyrevelfærd, flere
lokale arbejdspladser og evt. også
støtte til skånejobs. Inden d. 1-8
2017, kan vi ønske en fordobling
af EU-støtten, der ellers blev udbetalt som ha-støtte gives til mere
samfundsnyttende projekter.

JSN foreslår et statsligt jordbrugsfond, SJF, som det var ved at blive vedtaget i 2001 af Poul Nyrups
regering, men skrinlagt, da Fogh
overtog regeringsmagten. SJF
må genopfindes, bankerne må
tage deres share af tab på deres
ukløgtige investeringer i samfundsskadeligt dansk konventionelt landbrug. Fonden må udleje
jorde til økologisk drevne brug.
Alternativet er at kæmpe arealer
af dansk agerjord sættes til salg,
som det sker nu i udenlandske
tilbudsaviser- En absurd situation,
når vi ellers end ikke må sælge
danske sommerhuse til udlændinge.
JSN ser rigtig mange tegn på at
befolkningen tager afstand fra
konventionelt landbrugs ageren
og drejer deres indkøb i retning af
mere lokal forankring. Forbrugerne ønsker dyrevelfærd, dyr på
græs, økologiske pesticidfrie produkter, flere vegetabilier og færre
animalske fødevarer. Rigtig mange tiltag ses for øjeblikket, der
afspejler denne tendens, JSN
nævnte en række eksempler, nogle få skal omtales her:
DN’s naturfond, Samsø Ydons
have -køb af 14 ha for 3.5 mill.
kr. af et produktionsfællesskab,
Brinkholm ved Karise, siden
2001 med 500 andelshavere til
5000 kr. indskud. Egholm Folkefarm, Westergård planteskole,
Topkærgård og Østagergård.

Samme tendens, at forbrugerne
tager affære ses også i andre lande: Norge har f.eks. 63 fødevarefællesskaber, og UK har 100 og
Frankrig 150 stk. med forskellige
ejerformer. Dette også ud fra ønske om større robusthed i fødevareforsyningen. Omstillingen ønsker også at reducere afhængigheden af multinationale firmaer.
En samlet vurdering af indtjeningen i 2015 viste, at der var en højere fortjeneste for alle afgrøder
på de økologiske produktioner,
måske kartofler undtaget? Til
sammenligning tjentes der 279 kr.
pr økosvin, mens der var en tilsætning på 10 kr. pr svin ved konventionel produktion.
JSN kom også ind på, hvordan
landbrugets forskellige organisationer har været og måske stadig
er, bundet af fortidens sandheder,
landbruget har ikke længere befolkningens støtte. Befolkningens
flertal mistænker med landbrugspakke og laksebrug i rum sø, at
det er egeninteresser frem for
samfundsinteresser, der er drivkræfter hos konventionelt landbrugs fortalere, mest bramfrit
fremsat af ”Bæredygtigt Landbrug”, BL. JSN nævnte i øvrigt,
at han var skuffet over, at bogen,
der var tilstræbt som et debatindlæg og bestemt også så situationen fra landmandens vinkel, var
blevet sablet ned af BL.
Det var en rigtig interessant formiddag med Jørgen Steen Nielsen’s foredrag. Han kom meget
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