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Deadline for næste blad 1. marts 2018 

 
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. 
 
       
     Ansvarshavende redaktør: Hans Jørgen Nygaard 
     Bladredaktører: Anders Clausen og Karen Olesen 
     Hjemmesideredaktør: Tanja Pedersen.      www.levende-land.dk 
     Facebookredaktør: Tanja Pedersen.           www.facebook.com/levendeland 

 

      
     Ansvarshavende redaktør: Hans Jørgen Nygaard 
     Bladredaktører: Anders Clausen og Karen Olesen 
     Hjemmesideredaktør: Tanja Pedersen.      www.levende-land.dk 
     Facebookredaktør: Tanja Pedersen.           www.facebook.com/levendeland 
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Frie Bønder´s Landsmøde 
 

Lørdag, den 24. februar 2017 
i Rørup Borgerhus 

kl. 9.30 -16 
 

 
Program: 

 
Kl. 9.30 Kaffe og rundstykker 
 
Kl. 10  Jan Holm Ingemann er oplægsholder.  
 
Jan Holm Ingemann er landbrugsøkonom ved Aalborg  
Universitet, og han kalder den nuværende gældskrise i  
dansk landbrug for en dødsspiral, der gør det umuligt for  
erhvervet at klare sig på sigt - ikke mindst i  
konkurrencesituationen overfor lavtløns-landbrugslande. 
 
Efter indledningen, som sædvanlig  - (livlig) - debat 
 
Kl. 12 Middag 
 
Kl. 13 Landsmøde i følge vedtægterne 
 
 

     
Der bliver udsendt udførligt program pr. mail 1. februar 

 
Tilmelding til frokosten  

senest den 16/2-2017 
til Karen Olesen  

75 38 95 54/ 30 72 05 44 
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lering og styring ikke alene af 
landbrugsdrift, men også af jord-
priser, af by- og landsplanlæg-
ning, inklusive ekspropriationer, 
vil komme til at forme sig som en 
evig og jævnlig tabt krig mod 
fondenes hærskarer af advokater. 

Det vil frem for alt tage noget 
stort og kosteligt fra os alle sam-
men. For glæden og stoltheden 
over vores land bygger på mere 
end dets æstetiske og historiske 
kvaliteter. Det er følelser der også 
beror på bevidstheden om at dette 
er vores land. Det er os der ejer 
det, og det er os der bestemmer 
over det. 

Vi har allerede ladet internationa-
le kapitalfonde overtage kontrol-
len med vores undergrund. Lad os 
nu gribe ind og sikre os at i det 
mindste overfladen kan forblive 
vores egen. Aage V. Jensens dan-
ske fonde har sørget for at store 
naturområder på én gang kan be-
vares og ligge åbne for os alle. De 
godt og vel 60 % af landet der 
anvendes til landbrug bør heller 
ikke hverken ødelægges eller gli-
de os af hænde, og det må vi i 
fællesskab forhindre. Samfundet, 
det vil her sige staten, må gå ind 
og opkøbe landbrugsejendomme 
for næsen af kapitalfondene. 

Der vil da kunne etableres land-
brugsbedrifter af passende størrel-
ser som kan forpagtes – gerne på 

livstid og med arveret – af unge 
landmænd. De vil kunne leve det 
liv de drømmer om, uden kon-
stante trusler om tvangsauktioner. 
Og vi andre vil kunne stille nogle 
krav til dem, om miljøhensyn og 
produktion af sunde fødevarer, 
som de endda med både fortjene-
ste og inderlig tilfredshed vil kun-
ne honorere. 

 

 Efterskrift 

REFLEKSIONER er 41 kritiske 
og underfundige tekster rundt om 
et forfatterskab: Om sproget og 
verden, ytringsfriheden, løgnen 
og den omsiggribende uvirke-
lighed. Om rigdom og forbrug, 
krig, kapitalisme og den livspul-
veriserende modernitet. Om fri-
hed, fællesskaber og individualis-
me, folket og eliten. Om angst, 
tillid og skam – og drømmen om 
et lidt enklere liv. 

JENS SMÆRUP SØRENSEN (f. 
1946) er romanforfatter og fik sit 
folkelige gennembrud med Mær-
kedage. Tidligere klummeskribent 
på Kristeligt Dagblad. Bogen kan 
købes i boghandlen eller  
direkte fra forlaget. 
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Formandsreplik vinter 2017 

Som sædvanligt her i årets sidste 
blad i 2017 vil jeg kigge tilbage på 
året og gøre status over vores akti-
viteter i Frie Bønder – Levende 
Land, men jeg vil starte med en 
betragtning over vejrliget, hvilket 
foreningen selvsagt ingen indfly-
delse har på! 
 
Det har været det mest ekstreme 
vejr med regn, regn og atter regn, 
– det var helt fint først på somme-
ren, græsset groede fantastisk, 
men da det så blev høst, og regnen 
fortsatte med kun korte ophold, 
havde vi virkelig store problemer 
med at få bjerget afgrøderne. 
Her i Østvendsyssel, hvor jeg bor, 
har det været særligt slemt. Ned-
børsstatistikken siger, at vi er det 
sted i landet, der ligger allerhøjest 
i nedbør og der er marker her, som 
aldrig blev høstet. 
Her har jeg bemærket industri-
landbrugets sårbarhed. Jeg ser her 
omkring, hvorledes jorden er mis-
handlet af den måde, den bliver 
dyrket på og varigt skadet af de 
stadig større og tungere maskiner. 
Det er, som om vejret ikke længe-
re er bestemmende for, hvornår 
der kan høstes, for kan maskinerne 
bare køre gennem pløret, så høstes 
der, så må det bære eller briste – 
og kornet tørres med hjælp fra 
oliefyret. 
 

Det er, hvad jeg har oplevet her på  
min egn, og jeg hører til dem der 
mener, at klimaforandringerne al-
lerede er en realitet. 
 
Og hvad har vi så bedrevet på for-
eningsbasis i det forløbne år? – Vi 
har som vanligt, via kontakter til 
politikere og presse, arbejdet på at 
få drejet landbrugspolitikken i den 
retning, som vi ønsker. 
Vi har også udgivet et hæfte om 
madsuverænitet i Danmark, som 
Ole Færgeman er forfatter på. Det 
er et meget stort og dybsindigt ar-
bejde. Tak for det Ole! – Vi kan 
desværre ikke sende det ud til alle 
medlemmer, omkostningerne vil 
med dagens portopriser blive for 
store. 
 
Den 6. august havde vi et vellyk-
ket sommertræf ved Ravnsø hos 
Anette og Ole Davidsen og hos 
Ardie og Per Gullak.  
Sommertræffet er beskrevet i det 
tidligere blad – efterår 2017 nr. 3. 
 
Vi har over efteråret afholdt 2 
workshop´s om EU’s landbrugs-
politik og støtteordninger, - den 3. 
november på Jyderup Højskole og 
den 6. november på Vestjyllands 
Højskole. Arrangementerne blev 
holdt i samarbejde med miljøorga-
nisationen NOAH og er beskrevet 
andet steds i bladet. 
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Efter de 2 workshop´s er der, lige-
ledes i samarbejde med NOAH, 
afholdt en konference på Christi-
ansborg med overskriften: 
”Hvordan får vi en grøn og retfær-
dig landbrugspolitik i Europa”. En 
interessant konference med indle-
dere fra EU, DK og Irland. Em-
nerne var landbrugsstøtten og den 
kommende CAP, - landbrugsstøt-
teordninger fra 2020 og 6 år frem. 
 
Vores samarbejde med NOAH har 
været frugtbart og givende, – jeg 
håber på en fortsættelse. 
 
Hvad angår den dybe krise land-
bruget befinder sig i, ser jeg ten-
denser i udviklingen, der går i den 
retning, som vi i Frie Bønder - Le-
vende Land arbejder for, med 
”mere jord på flere hænder”, så 
jeg håber, at vi i 2019, - 100 året 
for Lens-afløsningen, igen vil kun-
ne begynde en udstykning, denne 
gang af de fallerede industriland-
brug. - Så har vores arbejde båret 
frugt! 
 
Til slut vil jeg minde om, at for-
eningen fortsat er afhængig af en 
flok trofaste medlemmer, som 
støtter op om foreningen og forny-
er medlemskabet til nytår – og tak 
for jeres hidtidige støtte. 
 

Hermed vil jeg ønske alle en 
Glædelig jul og et godt nytår 

 
Venlig hilsen 
Hans Jørgen 

Urimelig fordeling af støtte-
midler til nye svinestalde. 
 
Af Henrik Kuske Schou 
 
Det undrer mig meget, at de til-
sagn på 297 mio. kr., som er givet 
til støtte af modernisering og ny-
etablering af svinestalde næsten 
uden undtagelse er gået til de stør-
ste bedrifter.  
Pengene udbetales af fødevaremi-
nisteren, som har hentet dem hos 
Den Europæiske Landbrugsfond, 
hvis formål er at finansiere og 
styrke livet og udviklingen i land-
distrikterne.  
 
Der er givet tilsagn til 139 svine-
producenter, men de er alle næsten 
uden undtagelse ejere af store svi-
nefabrikker, der hverken styrker 
livet eller udviklingen på landet. 
Det er velkendt, at netop de store 
fabrikker er afhængige af billig 
arbejdskraft fra udlandet.  
 
Det er ikke mindst forunderligt, at 
en enkelt ansøger får næsten 10% 
af puljen. Det er Bregentved Gods 
ved Haslev, der har fået tilsagn om 
28 mio. kr. fordelt på 4 lokationer 
med en årlig produktion af 
120.000 slagtesvin. Det virker be-
synderligt, at en enkelt ejer blot 
ved at oprette 4 CVR-numre kan 
øge sandsynligheden for at få fire-
dobbelt støtte. Betyder det, at en 
enkelt ejer kan få tidobbeltstøtte, 
hvis blot han opretter 10 CVR-
numre?  
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for internationale kapitalfonde at 
opkøbe danske landbrugsejen-
domme i stor stil. 

Mange beskæftiger sig manisk 
med indvandring, det vil sige 
modstanden mod den. Et engage-
ment som i sig selv kan gøre det 
vanskeligere at løse problemerne 
med at integrere de flygtninge der 
nu engang er kommet hertil, og 
som fortsat vil komme. Hvor ud-
over det naturligvis gør sit til at 
mørklægge den gavn vi – nu som 
altid før – vil kunne få af tilflytte-
re. 

Mange er som bekendt også hård-
nakkede modstandere af at lade 
udlændinge købe sommerhuse her 
i landet. Selv om de er helt med 
på at vi selv kan købe ferieboliger 
alle andre steder. Skønt mange af 
de steder i forvejen er nærmest 
overbefolkede, mens tilbageven-
dende gæster fra udlandet her hos 
os tværtimod ville bidrage til at 
de få fastboende ved vores smuk-
ke strande kunne blive boende. 

Begge hold hævder at tale ud af 
fædrelandskærlige hjerter. Jeg 
betvivler det ikke – er bare slet 
ikke enig i at deres strategier kan 
bidrage til nationens overlevelse. 
Jeg vil endda være så frimodig at 
bede dem give mig ret, når jeg 
mener at det massive opkøb af 
landbrugsjord vil kunne skade 
både vores suverænitet og vores 

velfærd ganske anderledes alvor-
ligt end indvandring og uden-
landsk sommerhusopkøb tilsam-
men. 

Ulykken for landbrugserhvervet 
er iøjnefaldende. Magtfulde uden-
landske kapitalfonde opkøber går-
de for hundredvis af millioner 
kroner – den nøjagtige rækkevid-
de af deres landgang er ukendt, 
idet den ansvarlige minister – Es-
ben Lunde Larsen – uhyre liberalt 
har afvist al registrering. Med det 
blotte øje ser man dog at de vold-
somt forstærker tendensen til 
sammenlægning af allerede meget 
store godser og dermed til affolk-
ning af landområderne. Blok-
vognslandbrug tager til – med 
transporter fra sted til sted af ma-
skiner og arbejdere. Til de laveste 
lønninger noget menneske på 
kontinentet vil gå for. Og mono-
kulturerne udpiner de enorme 
marker på tværs af alle jordbunde, 
og levende dyr bliver stuvet sam-
men i lastvogne og kørt så langt 
som til det slagteri som disse fon-
de har kunnet få krammet på. 

Danske landmænd bliver smidt ud 
af erhvervet. For alle unge med 
mod på og lyst til det fag og den 
livsform vil det i al fremtid stå 
som en håbløs drøm. 

Politisk og for landet som helhed 
vil det få højst uheldige konse-
kvenser. Ethvert ønske om regu-
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Med tilladelse fra forfatteren 
Jens Smærup Sørensen er det 
en stor fornøjelse at præsentere 
dette kapitel fra hans seneste 
bog, Refleksioner, der udkom i 
oktober i år. God fornøjelse! 
 
 - skriver journalist, Kjeld Han-
sen, der har bragt den på sin 
hjemmeside www.gylle.dk 
(Levende Land har også tilladelse 
fra denne) 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er Danmark? – Det er en 
stat, et demokratiseret kongerige, 
og det er i væsentligere forstand 
en befolkning, dens historie og 
sprog. Men i grunden, og bogsta-
veligt talt, er det jo en lille bid af 
klodens landmasse. Det er et om-
råde, et areal, og som sådant kan 
det gøres til genstand for ejer 
skab. Det kan deles op i ejendom-
me, og de kan handles. 

I perioder har vi tilladt også andre 
end landets egne beboere at stå 
som købere. Nogle husker nok 
endnu grev Gerhard nede fra Hol-
sten. Vores daværende, stærkt kri-
seramte kongemagt pantsatte stør-
steparten af riget til denne mægti-
ge herre. Det ville vi, folket, så 
bare ikke finde os i. Den jord vi 
gik på syntes vi skulle være vores 
egen. Langt det meste af den i al 
fald, og en mand heroppe fra Thy 
– Niels Ebbesen – bestemte sig 
for at tage affære. Den 1. april 
1340 vog han Den Kullede Greve. 

I en anden periode af vores histo-
rie lykkedes det os at fordele ejer-
skabet af vores land så godt som 
ligeligt mellem alle, eller dog det 
store flertal der stadig var bønder. 
Det var i begyndelsen af 1900-
tallet, da selvejet af gårdene ved 
udstykning af en række godser 
blev suppleret med tusindvis af 
små familiebrug. En fordeling der 
holdt i mere end et halvt århund-
rede, og det var godt for vores 
landbrug der, så længe det varede, 
kunne skabe en for et bondesam-
fund enestående velstand. 

Og det er måske ikke alene godt 
for landbruget at jorden tilhører 
flest muligt af os der går på den. 
Det kan være det er bedst også for 
vores land og vores samfund som 
helhed. Sådan så Niels Ebbesen 
vist på det, og det gør jeg vist og-
så, nu hvor det er blevet muligt 
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Det er et åbent spørgsmål, om den 
form for kassetænkning er i over-
ensstemmelse med EU-reglerne. 
Jeg mener heller ikke, at den form 
for støtte vil gavne livet i landdi-
strikterne. 
Enhver ved jo, at det ikke bliver 
etniske danskere, der kommer til 
at arbejde på svinefabrikkerne, 
men udlændinge på midlertidigt 
ophold. Det giver hverken øget 
bosætning eller mere liv i dagin-
stitutioner, skoler, lokale forret-
ninger, blot fordi der produceres 
120.000 slagtesvin årligt.  
Det gavner måske i en mindre 
polsk landsby.   
Svinene på Bregentved skal heller  
ikke slagtes på det lokale slagteri 
i Ringsted, men på et jysk stor-
slagteri.  
Kun 8 økologiske svinebrug og 
kun et mindre landbrug med un 
der 250 stipladser, eller hvad der  
 
 

 

svarer til en produktion på ca. 
1000 slagtesvin årligt, har fået 
tilsagn om støtte. 
 
 
Det viser tydeligt, at fødevaremi-
nister Esben Lunde Larsen på in-
gen måde vil støtte økologien og 
det mindre landbrug.  
For det er jo netop bredden og 
mangfoldigheden i landbruget, 
der kan være med til at skabe lyk-
ke og velfærd i landdistrikterne. 
Og det var præcist det, der oprin-
deligt var tanken med Den Euro-
pæiske Landbrugsfond.  
 
Frie Bønder – Levende Land vil 
skrive til EU-kommissionen og 
høre, om denne måde at disponere 
på er i overensstemmelse med 
EU’s forordning om fælles be-
stemmelser for Den Europæiske 
Landbrugsfond. 
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Den fælleseuropæiske land-
brugspolitik 
 
Af Ole Færgeman 
 
 
Den fælleseuropæiske landbrugs-
politik skal fornys, i princippet fra 
2020, men det når man ikke. Fo-
reløbigt har EU Kommissionen d. 
29. november spillet ud med 
Fremtiden for Mad og Landbrug 
(The Future of Food and Far-
ming). Heri er der nogle gode ide-
er af interesse for Frie Bønder 
Levende Land, for på side 15 står 
der, at man bør overveje  
 
1) et obligatorisk loft over direkte 
betalinger (hektarstøtten). I et ud-
kast til Kommissionens doku-
ment, som blev lækket i oktober, 
specificerede man et loft på 
60.000 til 100.000 euro pr. be-
drift, men den specifikation over-
levede ikke i det endelige doku-
ment. 
 
2) at betalingernes størrelse afta-
ger med bedriftens størrelse 
(”degressive payments”) 
 
3) øget fokus på omfordelingsbe-
talinger til små eller mellemstore 
bedrifter 
 
4) at sørge for at betalinger går til 
landmænd, hvis levevej er land-
brug.  
 

Kommissionens dokument inde-
holder en lang række mere over-
ordnede og temmelig løst formu-
lerede overvejelser som større 
subsidiaritet, dvs. mere ansvar 
lagt ud til EUs medlemsstater 
(ikke nødvendigvis en tanke 
FBLL skal glæde sig over), større 
fokus på teknisk avanceret land-
brug, f.eks. præcisionslandbrug 
(herunder teknik beregnet på små 
bedrifter),  bedre risikostyring, og 
større hensyntagen til miljø og 
klima. 
 
Der er dog intet konkret, eksem-
pelvis om pesticidforbrugets be-
tydning for økosystemer eller 
husdyrproduktionens betydning 
for udledning af klimagasser. Der 
er heller ikke et ord om kapitali-
sering af arealstøtten i jordpriser-
ne og dermed, som eksempel, 
vanskelighederne for de unges 
adgang til landbrug. Tværtimod 
vil Kommissionen bevare areal-
støtten uændret (Søjle 1, direkte 
betalinger). 
 
Dokumentet er kun er et udspil, 
selvom lobbyisterne nok allerede 
har været på stikkerne. Man kun-
ne eksempelvis forestille sig, at 
det omtalte loft for direkte udbe-
talinger på 60.000 til 100.000 eu-
ro pr. bedrift har vakt ubehag i 
COPA-COGECA, som er den 
europæiske landbrugs- og fødeva-
reindustris talerør. Sammen med 
andre af industriens organisatio- 
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brug, ville det ifølge ham skabe 
mere stabilitet. Landmændene 
ville kunne producere færre, men 
mere forædlede produkter til en 
højere pris, og det ville også gøre 
det nemmere for unge landmænd 
at komme ind i erhvervet. I dag er 
prisen for et større landbrug så 
høj, at det nærmest er umuligt at 
betale, medmindre man har et sel-
skab i ryggen. 
 
Fra 1982 til 2014 er der ifølge 
Danmarks Statistik sket en tyve-
dobling i antallet af svin per svi-
nebedrift. Fra omkring 170 til 
3.400 dyr. I samme periode faldt 
antallet af svinebedrifter fra 
55.000 til 3.600. 
»I dag er det mest store landbrug, 
som har økonomiske problemer,« 
siger Søren Kjeldsen-Kragh. 
Martin Merrild er enig i, at de 
store landbrug er mere følsomme 
over for udsving på verdensmar-
kedet. Men han kalder det for en 
»romantisk drøm«, at dansk land-
brug kan omlægge sin produktion 
til mindre og mere alsidige be-
drifter. 
»Det er rigtigt, at vi ville blive 
mindre følsomme over for kriser, 
hvis landbrugene var mindre. 
Men så ville man overhovedet 
ikke kunne producere til de pri-
ser, der er gældende,« siger han. 
 
Det Økonomisk Råd udgav i 2010 
en vismandsrapport om landbru-
gets økonomi. Rapporten var kri-

tisk over for strukturerne omkring 
landbruget, og fremtidsudsigterne 
for erhvervet i Danmark. 
 
Industrien dominerer 
 
Rådet skrev, at det tyder på, »at 
indtjeningen i landbruget selv 
med højeste tekniske produkti-
onsniveau ikke kan følge med 
indtjeningen i andre erhverv. I 
denne situation er det både privat-
økonomisk og samfundsøkono-
misk rationelt at flytte ressourcer 
fra landbrugssektoren til andre 
dele af økonomien med højere 
indtjening.« 
 
Det danske landbrug modtager i 
dag omkring 7 milliarder kroner i 
EU-støtte om året, hvilket falder 
til 6,6 milliarder frem mod 2020. 
Folketinget traf i 2007 en princi-
piel beslutning om at arbejde for 
at afvikle EU’s landbrugsstøtte. 
Historisk er landbrugsstøtten 
knyttet til produktionsomfanget, 
så de større får mest støtte. Det 
har ifølge Søren Kjeldsen-Kragh 
bidraget til en udvikling med sta-
digt større landbrug. Han mener, 
at organisationen Landbrug & 
Fødevarer i dag varetager de inte-
resser, der er knyttet til det, han 
kalder det landbrugsindustrielle 
kompleks. 
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»Hvem skulle købe de varer? Vi 
konkurrerer jo med tyske, polske 
og franske landmænd, som også 
leverer gode produkter og kan 
levere dem til den markedspris, 
der er.« 
 
Kendsgerningerne er jo blot, at 
landbruget ikke er blevet belastet 
af stigende indenlandske omkost-
ninger, for af helårsmedhjælpere 
var der i 1955 ca. 350.000, nu er 
der mellem 35.000 og 40.000 i 
det direkte landbrug og lønudgif-
terne i det direkte landbrug har i 
1955 været ca. 900 mio. kr. Nu er 
det i faste 1955 priser højst 800 
mio. kr. eller hvad der svarer O,6 
pct. af lønudbetalinger i alt. Og da 
der nærmest ingen skattepligtige 
indkomster er, da alt næsten er 
fradrag, er indkomstskat fra land-
bruget til den offentlige sektor 
nærmest uden betydning. 
 
Og eksporten af landbrugsvarer, 
både animalske, vegetabilske og 
konserves udgjorde i 1955 - 57 
pct. af den samlede vareeksport 
Nu er vi nede på 8 pct. 
 
Professor ved Fødevareøkono-
misk Institut på Københavns Uni-
versitet, Søren Kjeldsen-Kragh, er 
en anden kritisk debattør i debat-
ten om landbruget. I 2010 skrev 
han artiklen ”Har dansk landbrug 
valgt et forkert spor?”, som blev 
trykt i Tidsskrift for Landøkono-
mi. 

Her argumenterede han for, at 
dansk landbrug på få årtier er gået 
fra at være et samfundsbærende 
erhverv, der bidrog til beskæfti-
gelse i landområderne, til i dag at 
være et erhverv, der lever af støt-
teordninger.  
 I 2013 modtog en konventionel 
svineproducent i Danmark 
»generelle tilskud« på i alt 
372.000 kroner. Herefter havde 
han et gennemsnitligt driftsresul-
tat på 344.000 kroner, eller minus 
92.000 kroner efter aflønning til 
ejeren. 
Søren Kjeldsen-Kragh mener li-
gesom Jan Holm Ingemann, at 
landbruget har stirret sig blindt på 
tanken om, at den eneste vej ud af 
krisen er større produktion og me-
re lempelige rammevilkår. 
»Men det er jo ikke rigtigt. Man 
lukker øjnene for problemerne,« 
som han siger, da Information 
ringer ham op. 
»De her alvorlige økonomiske 
problemer hæmmer for udsynet. 
Derfor har landbruget i lang tid 
haft et meget kortsynet perspek-
tiv, hvor man har fokuseret på at 
blive større og udvide produktio-
nen, selvom det har endt med at 
bringe landbruget på afveje.« 
I sin artikel fra 2010 skriver Sø-
ren Kjeldsen-Kragh, at de store 
landbrug viste sig at være de mest 
skrøbelige, da krisen ramte i 
2008.  
Hvis landbruget i stedet satsede 
mere på såkaldt mellemstore 
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ner er COPA-COGECA stærkt 
repræsenteret i de ”Civil Dia-
logue Groups”, som rådgiver Di-
rectorate-General for landbrug, 
det vil sige Kommissionens bu-
reaukrati. Danmark er stærkt in-
volveret i disse ting. Bl.a. har 
Martin Merrild, formand for 
Landbrug & Fødevarer, i 2015-
17 også været formand for 

COPA. 
Kommissions udspil skal nu 
overvejes nærmere i Ministerrå-
det og i Parlamentet, og der kan 
ske mange ændringer før EUs 
landbrugspolitik for den næste 6 
års periode falder på plads.  
 

 

 
Europæiske tal for tilbagegangen  
For små landbrug i EU af Sylvia Kay: 
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der prisen, der betyder, at land-
manden må producere endnu me-
re. Kendt som »landbrugets træ-
demølle«. 
For at øge produktionen må land-
manden opkøbe endnu mere jord, 
hvilket får jordpriserne, og der-
med landmandens udgifter, til at 
stige. Og sådan kan det fortsætte 
en spiral, Jan Holm Ingemann 
kalder for »landbrugets kanniba-
lisme«. Ifølge ham er landbruget 
nødt til at forny sig i stedet for at 
fortsætte i samme spor. 
»Danmark vil aldrig kunne kon-
kurrere på prisen med lavtløns-
lande som Polen eller Brasilien. 
Derfor må landbruget finde på en 
måde at tjene flere penge på uden 
at producere flere enheder, ved at 
lave nogle produkter, som forbru-
gerne vil betale mere for,« siger 
han. 
Som eksempel nævner han Gram 
Slot, der producerer en række 
økologiske produkter af høj kvali-
tet, det gør dem i stand til at tage 
en højere pris for deres produkter. 
 
Formand for interesseorganisatio-
nen Landbrug & Fødevarer, Mar-
tin Merrild, er ikke enig i kritik-
ken. Hvis ikke landbrugene bliver 
større og producerer mere, vil de 
ikke kunne følge med udviklingen 
i resten af verden, mener han. 
»Der er sket en effektivisering i 
fødevareproduktionen i hele ver-
den, hvilket har resulteret i fal-
dende fødevarepriser. En dansk 

landmand får i dag det samme for 
en gris som i 1975. Så man kan 
ikke leve af bare at have 1.000 
grise og lidt heste, køer og får,« 
siger Martin Merrild. 
 
Denne udtalelse fra Martin Mer-
rild, at vi får det samme for slag-
tesvin nu som i 1975, er interes-
sant. Men baseret på forbruger-
pristallet 1975, er afregningspri-
sen i dag kun 22 pct. af prisen i 
1975. Går vi endnu længere tilba-
ge til 1955 (sikkert det bedste år 
for landbruget siden år 1900), er 
prisen fra Danish Crown i uge 49 
2017 (kr. 9,60/kg) kun 17 pct. af 
prisen i 1955. Og til betaling for 
en ha jord med svinekød gik der i 
1955 -1047 kg, i 1975 - 3.347 kg 
- og i 2008, da jordpriserne toppe-
de - 28.618 kg. Til betaling af år-
lige ydelser på et 30 års lån gik 
der i 1955 - 72 kg svinekød, i 
1975 - 488 kg og i 2008 1.910 kg 
Og til ydelserne (renter og afdrag) 
betalt med korn gik der i 1955 - 6 
hkg., i 1975 - 46 hkg. Og i 2009 
var kornpriserne faldet til 80 kr. 
pr hkg. og der gik 169 hkg. til be-
taling af ydelserne. 
 
Merrild mener desuden, at det er 
svært for landmænd i Danmark at 
tjene penge ved at forædle deres 
varer, som Jan Holm Ingemann 
foreslår, på grund af de høje om-
kostninger. Prisen på varerne ville 
ganske enkelt blive for høj, mener 
han. 
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med billige lavtlønslande, hvis 
bare de får lov at droppe randzo-
nerne og gøde jorden lidt mere, 
som Venstre har foreslået? Og er 
der nogen grund til at lade et er-
hverv, som kun udgør omtrent 3,5 
procent af den samlede danske 
økonomi, optage 62 procent af 
landets jordarealer? 
 
»Nej,« lyder svaret fra Jan Holm 
Ingemann lektor og landbrugs-
økonom ved Aalborg Universitet 
og kendt som mangeårig kritiker 
af det danske landbrug. Ifølge 
ham er tiden løbet fra den måde, 
vi driver landbrug på i Danmark. 
Set helt nøgternt på det, kan det 
landbrug vi har i dag ikke betale 
sig, hverken for den enkelte land-
mand eller for samfundet siger 
Jan Holm Ingemann. Kun få dan-
ske landmænd, klarer sig økono-
misk godt, mens den gennemsnit-
lige landmand halser efter og er 
dybt afhængig af landbrugsstøtte. 
Samfundsøkonomisk ville det 
bedre kunne betale sig at omlæg-
ge til nogle mindre landbrug eller 
en helt anden form for erhverv, 
vurderer han. 
 
Jan Holm Ingemann ser landbru-
gets gældskrise som det seneste 
udtryk for en større »dødsspiral«, 
der har roteret siden midten af 
1900-tallet, og risikerer at føre til 
endnu større kriser i fremtiden. 
»Det industrialiserede landbrug 
har spillet fallit i Danmark. Siden 

1960’erne har der været den ene 
krise efter den anden, og alligevel 
holder landbruget fast i, at den 
eneste vej fremad er større og 
større produktion,« siger lektoren. 
»Men det er en myte.« 
 
Flere grise, færre penge 
 
For at forstå landbrugets krise, må 
man skrue tiden tilbage til årene 
efter Anden Verdenskrig. Store 
dele af Europa lå i ruiner, da USA 
i 1948-51 trådte til med Marshall-
hjælpen, som både indebar øko-
nomisk støtte og overførsel af ny 
teknologi. Holland modtog tre 
gange så meget støtte som Dan-
mark, og pludselig begyndte hol-
landske landmænd at konkurrere 
med Danmark om det britiske 
marked. 
 
Flere konkurrenter kom til, og 
skabte et voldsomt prisfald på 
fødevarer i Europa. Det danske 
landbrugs løsning på øget konkur-
rence og faldende indtjening blev 
en strukturudvikling, som skulle 
føre til færre men større landbrug, 
der ikke længere skulle have en 
alsidig men specialiseret produk-
tion af især svin. På 40 år, frem til 
midten af 1990’erne, fordobledes 
produktionen. 
Men i samme periode halveredes 
indkomsten. Hvordan hænger det 
sammen? Når landbruget sender 
flere konventionelle fødevarer ud 
på et allerede mættet marked, fal-
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Greenpeace i Danmark skriver: 

Hver femte pattegris i Danmark dør, inden den bliver 4 uger gammel. Det bliver til næ-
sten 9 millioner grise om året, der destrueres - eller 1000 i timen! Det er et symptom på 
en syg kødindustri, der er blevet så intensiv og effektiv, at koteletterne kan sælges i su-
permarkedet til priser så lave, at de stimulerer et alt for højt forbrug af kød. 
 
Danmark er én af verdens største producenter af svinekød, og både dyrevelfærden, 
miljøet og klimaet lider under den alt for store produktion. Halvdelen af vores landareal 
bruges alene til at producere foder til køer og grise, og de mange millioner landbrugsdyr 
står for en femtedel af Danmarks samlede udslip af drivhusgasser, ifølge den mest kon-
servative beregningsmodel. 
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Møde på Vestjyllands Høj-
skole, den 6. november 2017 
 

Referent Karen Olesen 
 

Indbydere: Frie Bønder-Levende 
Land og NOAH 
 
Emne: EU´s landbrugspolitik  
 
Britha Toft, som er ansat på skolen 
og leder og stifter af Forundringens 
Have, hvor eleverne lærer om øko-
logi, permakultur, biodynamiske 
tanker og lærer at vægte madkvali-
tet, fortalte om skolen.  
Hun fortalte, at de råvarer, som de 
ikke selv dyrker, køber de direkte af 
lokale producenter.  
Filosofien om dyrkningsmetoderne 
relaterer for en del til madvejleder, 
Lise Faurskovs tanker, ligesom bæ-
redygtige energiformer også er med 
i deres undervisning. 
 
Efter denne introduktion fortalte 
Kirsten Bjerge, som er ansat på 
skolen, mere om samarbejde og mø-
der med landmænd. Møderne afhol-
des på skolen, og de vægter at ud-
veksle tanker og have kontakt til 
lokalområdet. Det udmønter sig og-
så i inspirationsmøder med og for 
landmænd.  
 
Samarbejdet med NOAH er kom-
met i stand på foranledning af Ole 
Færgeman. Han og Natalia Lehr-
man fra NOAH har sammen arran-
geret og koordineret et arbejdsmøde 

(workshop) på Jyderup Højskole d. 
3. november og nu et tilsvarende 
arbejdsmøde på Vestjyllands Høj-
skole d. 6. november. De 2 arbejds-
møder lægger op til en konference 
om Den fælleseuropæiske land-
brugspolitik d. 7. december på Chri-
stiansborg. 
 
Natalia fortalte om baggrunden for 
NOAHs arbejde for miljø, klima og 
natur: at bevare jorden og sikre sund 
mad til befolkningen. Hun lagde 
vægt på, at dette kun kan ske i et 
samarbejde med et landbrug med 
gode arbejdsvilkår og godt arbejds-
miljø. Eks. går 40% af EU´s midler 
til landbruget. Man søger at påvirke 
politikerne. Få forhandlere presser 
priserne, og pesticider, veje og byer 
presser biodiversiteten. På globalt 
plan forbruger vi 1 ½ planet og 
magten over ejerskabet til land-
brugsjorden koncentreres i stigende 
grad.  
 
NOAH ønsker mere lokalbaseret 
landbrug og lokale varer. Kvalitet 
før kvantitet. 
Efter denne indledning fulgte en 
præsentation af deltagerne, der var 
en bred repræsentation af kvægavle-
re - også med gamle, danske racer, 
kødkvæg, enkelte svin, eksperimen-
terende kornavl og mølleri, høns og 
en enkelt, der drev et rigtigt, gam-
meldags heltids familielandbrug, 
hvor han og hans kone passer og 
malker 40 køer, hvoraf halvdelen er 
af gl. dansk malkerace.  
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   »Oh, hvis jeg blot kunne holde 
ud til daggry …« 
    Den ene stjerne efter den anden 
sluktes. Mette stangede med for-
øgede kræfter, og ulven snappede 
stærkere end før med tænderne … 
    Nu viste et blegt lysskær sig i 
horisonten … En hæs hane galede 
fra en bondegård.  
   »Endelig!« sagde det stakkels 
dyr, der kun havde ventet på da-
gens frembrud for at dø; så lagde 
det sig ned på jorden i sin hvide 
pels, der var helt oversmurt med 
blod. 
    Og så kastede ulven sig over 
den lille ged og åd den. Farvel, 
Gringoire! 
    Den historie, du her har hørt, er 
ikke noget, jeg selv har fundet på. 
Hvis du nogensinde kommer til 
Provence, vil vore bønderkoner 
tit fortælle dig om la cabro de 
moussu Seguin, que se battégue 
touto la neui lou lup, e piei lou 
matin lou loup la mangé*.  
   Du forstår mig vel, Gringoire?  
   E piei matin lou loup la mangé. 
*”Hr. Seguins ged, der sloges 
med ulven hele natten, hvorpå 
ulven åd den om morgenen.” 
 

 

 

 
 
 
 

Kan dansk landbrug over-
hovedet betale sig? 
 
Af Herluf Andersen, Jelling 

 
To eksperter taler ud: 
 
Det danske landbrug har i årevis 
bevæget sig mod større produkti-
on men lavere indtjening. De sid-
ste 30 år er der med kilde Dan-
marks Statistik kommet markant 
færre, men større svinebedrifter i 
Danmark. Og de store brug ram-
mes hårdest af prisudsving på 
verdensmarkedet. 
 
Fortællingen om det danske land-
brug om højtflyvende opsving og 
voldsomme nedture, rouletteagti-
ge investeringer, gigantlån og 
jordpriser, der falder med et brag 
fra den ene dag til den anden.  
 
Landmændenes gæld er nu så hi-
storisk høj, at det ikke kun truer 
den enkelte landmand, men også 
de små sparekasser i landområ-
derne samt øvrige finansierings-
institutter. Priserne på konventio-
nelle fødevarer falder støt, mens 
det fyger med beskyldninger om 
forurening, manglende dyrevel-
færd og social dumping i landbru-
get. 
 
Spørgsmålet er, hvor vi så går 
hen nu. Kan det industrielle land-
brug klare sig i konkurrencen 
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hegning forsvandt helt i moseko-
nebrygget, og af det lille hus kun-
ne man kun se taget og en smule 
røg. Mette kunne høre klokker fra 
en hjord, der blev drevet hjem, og 
den følte sig pludselig sørgmodig 
… En falk, der strøg forbi, strejfe-
de den med sine vinger. Den lille 
ged skælvede … og så lød der 
pludselig en uhyggelig tuden i 
bjergene: Huh! Huh!  
   Den tænkte straks på ulven; den 
udslagne dag havde det lille fæ 
ikke skænket den en tanke … I 
samme øjeblik klang en hyrdelur 
langt nede i dalen. Den var den 
brave hr. Seguin, der gjorde et 
sidste forsøg.  
    »Huh! Huh!« tudede ulven.  
»Kom hjem, kom hjem!« kaldte 
hyrdeluren.  
Mette fik lyst til at gå hjem, men 
ved tanken om pælen, tøjret og 
hækken om indhegningen tænkte 
den, at den nu ikke ville kunne 
affinde sig med denne tilværelse, 
og at det derfor var bedre at blive.  
   Hyrdeluren tav …  
   Bag sig hørte den lille ged en 
raslen i løvet. Den vendte sig om, 
og i skyggen så den to korte, helt 
lodrette ører, og to glødende øjne 
… Det var ulven.  
Stor og ubevægelig sad den på sin 
bag og kiggede på den lille hvide 
ged, der fik dens tænder til at løbe 
i vand. Da ulven var helt klar 
over, at geden var dens sikre byt-
te, havde den intet hastværk. Da 
geden vendte sig om, gav ulven 

sig til at le ondskabsfuldt: 
    Ha, ha! Dér har vi jo hr. Se-
guins lille ged«.  
   Og så slikkede den sig om den 
svampede flab med sin store, røde 
tunge. 
   Mette følte, at den var fortabt … 
Et øjeblik tænkte den på historien 
om den gamle Renaude, der havde 
kæmpet hele natten og alligevel 
blev ædt næste morgen, og den 
sagde til sig selv, at det måske var 
bedre at lade sig æde med det 
samme; men efter at være kom-
met på bedre tanker sænkede den 
hovedet med hornene fremefter, 
parat til at forsvare sig, som det 
sømmede sig for en tapper ged 
tilhørende hr. Seguin … Ikke så-
dan at forstå, at den gjorde sig håb 
om at dræbe ulven — geder dræ-
ber ikke ulve — men blot for at 
se, om den kunne holde stand lige 
så længe som Renaude …  
   Nu rykkede uhyret frem, og de 
små horn kom i brug. 
   Oh, den tapre lille ged, hvor gik 
den dog på med krum hals! Jeg 
lyver ikke, Gringoire, når jeg for-
tæller, at den over ti gange tvang 
ulven til at trække sig tilbage for 
at få vejret. I disse korte pauser i 
kampen skyndte lækkermunden 
sig at snappe en tot af det dejlige 
græs; derpå vendte den tilbage til 
kampen med munden fuld … Det-
te varede ved hele natten. Af og til 
så hr. Seguins ged stjernerne dan-
se på den skyfri himmel, og den 
sagde til sig selv:  
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Under denne runde blev bl.a. ef-
terlyst revision af Økologi-
reglerne, så der ikke, som nu, vil 
kunne godkendes ”kæmpe-
industri-økologibrug”. Problemer 
omkring biogas og måling af af-
ledning af kvælstof og andre 
spildstoffer fra landbruget blev 
drøftet. Det nævnes, at dette fint 
kan løses ved brug af robot-
afsøgning af arealerne. (For egen 
regning tilføjer referenten, at det 
nok ikke er de mindre brug, der 
har råd til at anskaffe sådanne 
hjælpemidler).  
 
Det nævnes også, at man tidligere 
har haft en minutiøs vurdering af 
de enkelte jorders værdi (tdr. hart-
korn). 
Udsagn, der kom frem under run-
den var bl.a.: ”Jorden bliver øde-
lagt af de store maskiner, og udpi-
nes af driften.” ”De store land-
brug kører med sprøjten hele ti-
den.” ”Vi blev syge af dampene 
fra et nærliggende slamdepot.” 
”Man må ikke selv leje til tøm-
ning af septiktanken og betale for 
at få det kørt til Kommunekemi”. 
 
Peter Andersen var den ene op-
lægsholder. Han er chefkonsulent 
i administrationen af EUs land-
brugsstøtte i Landbrugsstyrelsen, 
som før ministerens involvering i 
kvotekongesagen hed Landbrugs 
og Fiskeristyrelsen og lidt tidlige-
re endnu Natur og Erhverv. 
Han gjorde rede for de nuværende 

regler og fortalte bl. a., at EU 
Kommissionens meget foreløbige 
kommunikation om den kommen-
de reform af den fælleseuropæi-
ske landbrugspolitik vil foreligge 
den 29/11. 
Han gør opmærksom på, at der vil 
mangle penge i EU´s kasse efter 
engelsk Brexit. 
 
Efter præsentationsrunden holdt 
Ole Færgeman et oplæg. Ole er 
initiativtager og medforfatter til 
Frie Bønders rapport om Madsu-
verænitet. 
Han mindede om, at det feudale 
landbrug med ca. 700 store god-
ser og tusindvis af små fæstegår-
de i Danmark havde sin oprindel-
se i vikingetidens landbrug, som i 
et eller andet omfang var baseret 
på trællenes arbejde, dvs. slavear-
bejde. Selvom den franske revo-
lution i 1789, og terroren i begyn-
delsen af 1790’erne, utvivlsomt 
satte skub i bl.a. de danske landbo
- og jordreformer, var de først 
afsluttet med lensafløsningen og 
afvikling af de allersidste fæste-
gårde i 1919. I mellemtiden havde 
folkehøjskolerne, efter Christian 
Flors grundlæggelse af den første 
højskole i Rødding, bidraget af-
gørende til bøndernes oplysning 
og andelsbevægelsen. 
 I 1950 var der ca. 200.000 land-
brug i Danmark, nu kun ca. 
35.000 landbrug (heraf under 
10.000 heltidsbrug), og centrale 
aktører i debatten om landbruget 
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regner med, at vi om få år er nede 
på omkring 1.000 store landbrugs-
bedrifter, dvs. nogenlunde der 
hvor vi var i midten af 1700 tallet, 
bortset fra at robotter vil være 
trådt i stedet for fæstebønder. 
Ole endte fortællingen med at gø-
re rede for hvorledes EUs land-
brugsstøtte formidles i dag. Folke-
tinget har fravalgt en oplagt mu-
lighed for at støtte små landmænd. 
Langt de fleste EU støttekroner 
(op til 90% i Danmark) udbetales 
som arealstøtte (”direkte betalin-
ger” eller Søjle 1). Desto flere 
hektar, desto mere støtte. Op til 
30% heraf kunne imidlertid om-
fordeles til landmandens første 30 
hektar eller den gennemsnitlige 
bedriftsstørrelse, som i Danmark 
er ca. 63 hektar. Det gør man me-
re eller mindre i visse andre af 
EUs medlemsstater. Men det gør 
man ikke i Danmark, selvom Frie 
Bønder Levende Land i foråret 
2015 netop foreslog Esben Lunde 
Larsen at gøre brug af sin ret som 
minister til at  udnytte denne mu-
lighed i gældende EU regler til at 
støtte mindre landbrug.  
En anden sag er det, at Danmark 
også kunne overflytte dobbelt så 
mange penge fra Søjle 1 (direkte 
betalinger) til Søjle 2 
(landdistrikter) som vi faktisk gør, 
idet vi kunne overflytte 15% men 
overflytter kun 7%. Der er således 
flere muligheder i den nuværende 
udformning af EUs landbrugsstøt-
te, som kunne hjælpe små land-

mænd og naturen, men som de 
seneste danske regeringer bevidst 
har fravalgt.  
 
I den afsluttende debat deltag en 
flok unge elever, og her kom 
mange overvejelser til udtryk. Og-
så betænkeligheder fra de unge, 
som: ”Jeg ville gerne have et 
landbrug, men er betænkelig ved, 
om jeg tør” . Modsvaret af: ”Har I 
lyst, så gør det! Det er den bedste 
tilværelse, I kan unde jeres børn!” 
Der blev talt om jordrente. Disse 
tanker om, at jorden ikke skulle 
kunne gøres til mål for spekulati-
on med hverken gevinst eller tab 
til følge, men at Staten skulle eje 
og udleje jorden til bønderne. Dis-
se tanker har også været fremme i 
Frie Bønder-Levende Land og var 
i 1900-tallet fremført stærkt af 
Retsforbundet. 
 I 2001 var Johs. Nebel formand 
for et udvalg, nedsat af den sidste 
Nyrup Rasmussen regering, som 
fremsatte et detaljeret forslag til 
en statslig jordbrugsfond, men 
ideen blev skrottet da Fogh Ras-
mussen kom til i efteråret samme 
år. Pensionsselskabernes opkøb af 
landbrugsjord er ingen god erstat-
ning for en statslig jordbrugsfond, 
fordi selskaberne nødvendigvis 
må tage højde for muligheder for 
indtjening, først og fremmest på 
stigninger i jordpriser. Anderledes 
står det til med bl.a. de økologiske 
jordbrugsfonde, som nu ser da-
gens lys. Deres fundatser forhin-
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den for at kærtegne den med de-
res kviste. Gyvelblomsterne åb-
nede sig, når den kom forbi, og 
duftede så lifligt, de kunne. Hele 
bjerget gjorde stads af den.  
   Du kan nok tænke dig, hvor 
lykkelig geden var. Intet tøjr, in-
gen pæl … ikke noget, der for-
hindrede den i at springe omkring 
og at græsse, hvor den havde lyst 
… Der var vel nok græs! helt op 
til over hornene, kære ven! … Og 
hvilken slags græs! Velsmagen-
de, delikat, med takkede strå, tu-
sind forskellige slags. Og blom-
sterne! … Store blå klokkeblom-
ster, purpurrøde fingerbølblom-
ster med lange bægre, en hel skov 
af vilde blomster, fyldt til randen 
med berusende safter! …  
   Den hvide ged, der var ude af 
sig selv af lykke, kastede sig med 
benene i vejret og lod sig rulle 
ned ad skråningen hulter til bulter 
mellem visne blade og kastanier 
… Så sprang den pludselig op på 
alle fire. Huhej! væk var den med 
sænket hoved, gennem krat og 
buskads, snart på en klippetop, 
snart i bunden af en kløft, op, 
ned, alle vegne … Man skulle 
have troet, at der var ti af hr. Se-
guins geder i bjergene.  
   Mette var sandelig ikke bange 
for noget. 
    I et spring satte den over brede 
bække, der oversprøjtede den 
med vandstøv og skum. Så lagde 
den sig drivvåd på en flad sten og 
lod sig tørre af solen … En gang, 

da den med en klase guldregn i 
munden vovede sig hen til kanten 
af en afsats, fik den øje på hr. Se-
guins hus med indelukket bag-
ved, langt nede på sletten. Den 
kom til at le, så den fik tårer i øj-
nene.  
   »Hvor er det dog småt!« sagde 
den. »Hvordan kunne jeg dog 
holde ud at være dernede!«  
   Den lille stakkel! Da den så sig 
selv så højt til vejrs, troede den, 
at den var mindst lige så stor som 
hele verden …  
   Det var alt i alt en dejlig dag for 
hr. Seguins ged. Hen imod mid-
dag stødte den under sin ilen hid 
og did på en flok gemser, der var 
i færd med at knase en stok vild-
vin mellem tænderne. Vor lille 
vagabond i den hvide kjole vakte 
opsigt. De gav den bedstepladsen 
ved vinstokken, og alle herrerne 
var meget galante … Det lader 
endog til — men det må blive 
mellem os, Gringoire - at en ung 
gemse med sort pels havde den 
lykke, at Mette fandt behag i den. 
De to elskende forsvandt et par 
timer i skoven, men hvis du vil 
vide, hvad de sagde, må du spør-
ge de snaksomme kilder, der lø-
ber usynligt i mosset.  
   Pludselig blev vinden kold. 
Bjergene fik violet farve, det var 
aften. 
    »Allerede!« sagde den lille ged 
og standsede helt forbavset.  
   Nede på sletten var markerne 
dækket af tåge. Hr. Seguins ind-
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var en ynk at se den slide i sit tøjr 
den udslagne dag, med hovedet 
vendt mod bjergene og vejrende 
næsebor, alt mens den brægede 
sørgmodigt.  
   Hr. Seguin var nok klar over, at 
der var noget i vejen med hans 
ged, men han vidste ikke, hvad 
det var … En morgen efter malk-
ningen vendte geden sig om og 
sagde til ham på sit gedesprog:  
   »Hør nu her, hr. Seguin, jeg ke-
der mig hos Dem, lad mig få lov 
til at gå op i bjergene«.  
   »Åh, Gud … Nu også den!« 
udbrød hr. Seguin og tabte mal-
keskålen af lutter forskrækkelse. 
Så satte han sig i græsset ved si-
den af sin ged: 
    »Hvad er nu det, lille Mette, vil 
du forlade mig?«  
   Og Mette svarede: »Ja, hr. Se-
guin«.  
   »Får du da ikke nok græs?«  
   »Jo, jo, hr. Seguin«.  
   »Har du måske for kort tøjr — 
skal jeg gøre det længere?«  
   »Det er ikke umagen værd, hr. 
Seguin«.  
   »Hvad er der da i vejen? Hvad 
vil du have?«  
   »Jeg vil op i bjergene, hr. Se-
guin«.  
   »Jamen stakkels Mette, véd du 
ikke, at ulven bor oppe i bjergene 
… Hvad vil du gøre, når den 
kommer?«   
   » Jeg vil stange den, hr. Se-
guin«.                    
   »Ulven bryder sig fejl om dine 

horn. Den har ædt geder, som til-
hørte mig, og som havde langt 
større horn end du… Du har jo 
hørt om den stakkels gamle Re-
naude, der var her sidste år? En 
præmieged, så stærk og bidsk 
som en buk. Den sloges med ul-
ven hele natten … og næste mor-
gen åd ulven den«. 
   »Ak! Stakkels Renaude! … 
Men det gør ikke noget, hr. Se-
guin, lad mig alligevel gå op i 
bjergene. 
»Du gode Gud!« sagde hr. Se-
guin, »hvad er der dog i vejen 
med mine geder? Nu vil ulven 
igen fortære en af dem … Nej! 
Jeg vil frelse dig, skønt du ikke 
selv ønsker det, din gavtyv! Og 
for at du ikke skal rive tøjret over, 
vil jeg lukke dig inde i stalden. 
Dér skal du så blive altid«. 
  Hr. Seguin anbragte derefter ge-
den i en helt mørk stald og lukke-
de dennes dør forsvarligt. Des-
værre havde han glemt at lukke 
vinduet, og knap havde han vendt 
ryggen til, før den lille ged for-
svandt …  
   Nu ler du, Gringoire? Ja, jeg 
tror det såmænd gerne! Du holder 
med gederne imod den brave hr. 
Seguin … Men om et øjeblik skal 
vi se, om du stadig ler. 
    Da den hvide ged kom op i 
bjergene, blev der almindelig glæ-
de. De gamle graner havde aldrig 
set noget så smukt. Den blev 
modtaget som en lille dronning. 
Kastanietræerne bøjede sig til jor-
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drer spekulation i jordpriser. 
Der blev også snakket størrelse på 
landbrug. Biodiversitet. Humus. 
Permakultur. Gasser osv. 
Det er under stærk kritik, at læ-
bælterne fældes. De er oaser i en 
gold monokultur og giver leveste-
der til markens dyr og det vigtige 
krible-krable-liv.  Det blev sagt, 
at insekter flyver kun 75 m.  
Læbæltene kunne tages med un-
der beregning af tilskud. Det ville 
også lette den nuværende admini-
stration.   

 

 

 

 

 

Ulven i virkeligheden. 

Af Ole Kjærulff Davidsen 

Danmark er blot ét af mange lan-
de, hvor ulvens genindvandring 
har ført til betydelige konfrontati-
oner imellem dem, som begejstret 
byder det (i EU) fredede rovdyr 
velkommen, og de som gerne var 
det foruden.  

Ulvetilhængerne stiller sig gen-
nemgående helt uforstående over 
for ulvemodstanderne, der betrag- 

 

tes som ”irrationelle”. (Dette 
synspunkt kommer ikke kun til 
udtryk i avisskriverier, men ud-
styres også med forskningsmæs-
sigt ”belæg”, som man kan se  
eksempler på i videnskabelig lit-
teratur som Figari, H, m. fl.: Ul-
vekonflikter – En sociologisk stu-
die,  Akademika forlag, Oslo, 
2013).  
Den underliggende præmis er her 
som andre steder, at disse lavt ud-
dannede bønder og jægere nød-
vendigvis må ligge under for en 
form for falsk bevidsthed, da det 
jo er videnskabeligt bevist, at 
”ulven ikke er ”farlig”. 
Vi, som har udegående husdyr, 
ved i det mindste så meget, at ul-
ven dræber vores dyr, hvor den er 
til stede, og hvor den kan komme 
af sted med det. Og vi mener fak-
tisk ikke, at det er muligt at give 
en passende kompensation for 
skambidte og dræbte dyr – for 
hvordan kompensere for dyrenes 
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lidelser?  
Udover at sætte avlerne i den utå-
lelige situation, at de dårligt kan 
beskytte deres egne dyr, betyder 
ulvens tilstedeværelse en forvær-
ring af en allerede sårbar økono-
mi: Kompensationer på betingelse 
af besværlig dokumentation og 
støtte til opførelse af (måske) ul-
vesikre hegn dækker langt fra alle 
udgifter og alt besvær - og natur-
ligvis heller ikke følgerne af ned-
sat trivsel og fertilitet hos dyrene, 
som ulvens nærhed forårsager. 
(Om dette sidste kan man læse 
mere i en artikel i Die Zeit (20-08 
2017) om tyske fåreavlere på 
Lüneburger Heide, der er på vej 
til at opgive deres levevej – og 
som spørger, hvordan landskabet 
der efter skal passes...) 

 
Meget tyder på, at de rationelle 
ulveelskere ikke er synderlig 
modtagelige for argumenter, der 
omfatter appeller om at tage hen-
syn til truede minoriteter af fåre-
avlere og bønder, der synes, det 
er en dårlig idé at spærre deres 
dyr inde. 

 

Derfor kommer her ikke flere ar-
gumenter, men derimod en lille 
fortælling fra dengang den folke-
lige erindring om ulveplagen var 
frisk og levende.  

 
Forfatteren Alphonse Daudets 
fortælling fra 1869 har en morali-
serende ramme, men den rigtige 
historie om geden Mettes møde 
med ulven har han hentet fra den 
lokale, provençalske tradition, 
hvis erfaring med ulven næppe 
har været domineret af fantasier.   
   Vi takker forlaget Lindhardt og 
Ringhof for at lade os bringe tek-
sten vederlagsfrit, og vi gør sam-
tidig opmærksom på, at Daudets 
samling af fortællinger ”Breve 
fra min Mølle”, hvorfra denne er 
hentet, netop er genudgivet som e
-bog og kan købes, eller lånes på 
biblioteket. 
 

 

Hr.	Seguins	ged		

Til digteren hr. Pierre Gringoire i Paris.  
    
Stakkels Gringoire, du vil altid 
være den samme! Se nu bare! 
Man tilbyder dig ansættelse som 
journalist ved et anset blad i Pa-
ris, og du siger overlegent nej … 
Men pas på, du ulykkelige! Se på 
den hullede vams, de luvslidte 
bukser, det magre ansigt, der for-
tæller om sult! Det har din liden-
skab for versmageriet ført dig til! 
Det har du fået ud af ti års trofast 
tjeneste hos Apollo … Skammer 
du dig i grunden ikke?  
   Bliv dog journalist, dit fjols! 
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bliv journalist! Du vil tjene det 
herligste mammon, du vil få 
stambord hos Brébant og du kan 
vise dig ved premiererne med en 
ny fjer i din plumagehat …  
   Nå ikke? Du nægter det? Du vil 
hellere følge dit eget hoved lige 
til det sidste … Nuvel, så skal du 
høre historien om skal du få at se, 
hvad man opnår, hvis man vil le-
ve frit.  
   Hr. Seguin havde aldrig haft 
held med sine geder.  
   Han mistede dem alle sammen 
på samme måde: en skønne mor-
gen sled de deres tøjr over, trave-
de op i bjergene, og dér åd ulven 
dem. Deres herres kærtegn, fryg-
ten for ulven — intet kunne holde 
dem tilbage. Det var åbenbart 
selvstændige geder, der for en-
hver pris ville leve i fuld frihed.  
   Den brave hr. Seguin, der ikke 
forstod, hvad der rørte sig i hans 
dyr, var bestyrtet. Han sagde til 
sig selv:  
   »Det nytter ikke. Gederne keder 
sig hos mig. Jeg får ikke lov til at 
beholde en eneste«.  
   Han tabte dog ikke modet, og 
efter at have mistet seks geder på 
denne måde købte han en syven-
de; han sørgede imidlertid denne 
gang for at købe en, der var meget 
ung, for at den bedre skulle væn-
ne sig til at leve hos ham.  
   Oh, Gringoire! hvor var hr. Se-
guins nye lille ged dog smuk med 
de blide øjne, fipskægget, de sor-
te, blanke klove, stribede horn og 

lange, hvide hår, der lå om den 
som en kappe! Den var næsten 
lige så yndig som Esméraldas ge-
dekid, du nok husker, Gringoire? 
— og desuden from og kælen; 
den lod sig malke uden at gøre 
modstand og uden at sætte foden 
ned i skålen. Kort sagt: en aller-
kæreste lille ged. 
…  
   Bag huset havde hr. Seguin et 
indelukke, der var omgivet af 
hvidtjørn. Her anbragte han sin 
nye kostgænger. Han bandt den til 
en pæl på det smukkeste sted i 
engen, sørgede for at den havde 
meget tøjr, og gik af og til ud og 
så, om den havde det godt. Geden 
var henrykt og græssede af hjer-
tens lyst. Hr. Seguin var lykkelig. 
    »Endelig«, tænkte den stakkels 
mand, »endelig en ged, der ikke 
keder sig hos mig!«  
   Men hr. Seguin tog fejl. Hans 
ged kedede sig.  
   En dag, da den stod og kiggede 
op mod bjergene, sagde den til sig 
selv: 
    »Hvor må der være dejligt der-
oppe! Hvor morsomt at springe 
rundt i lyngen uden det forbande-
de tøjr, der er ved at kvæle mig 
… Det kan være meget godt for 
æsler og køer at græsse i en ind-
hegning, men geder skal leve på 
fri fod« 
    Fra dette øjeblik smagte græs-
set i indhegningen flovt. Den be-
gyndte for alvor at kede sig, blev 
mager og gav mindre mælk. Det 


