
Beretning for 2018 
 
Foreningen Frie Bønder – Levende Land kan nu fejre sin 16 års fødselsdag og 
det er fortsat en livskraftig forening, som er kendt og anerkendt i vide kredse. 
Den har kunnet holde medlemstallet – og hvem af de andre landbrugs 
foreninger har vel kunnet det!  
 
Men det bedste ved at arbejde med foreningen er nok følelsen af, hvor vigtig 
FB-LL er netop i den opbrudstid vi befinder os i nu, hvor industrilandbruget 
står foran det store kollaps og må erkende, at det ikke var muligt at vækste sig 
ud af problemerne, hvilket er indlysende, når et kg. svinekød i dag koster det 
samme som for 50 år siden, og dette problem er gældende for næsten alt 
hvad industrilandbruget producerer. 
 
Her er det at vi i FB-LL ser muligheder for at organisere og fremme et 
landbrug, der bygger på de gammelkendte principper for håndværk i erhvervet 
og fremme af en lokal fødevareforsyning af høj kvalitet – og en mere 
klimavenlig produktion. 
 
Men allerførst vil jeg orientere om vores arbejde i 2018, hvor vi fik afholdt 5 
bestyrelsesmøder, desværre måtte vi aflyse 2 bestyrelsesmøder henover 
sommeren – måske var det varmen, der spillede ind. 
 
Vi havde sædvanen tro vores landsmøde her på stedet den 24. februar, med 
oplæg af lektor cand. oecon. Jan Holm Ingeman fra Aalborg Universitet, han 
holdt et levende foredrag om sin 40 års forskning i dansk landbrugs 
strukturudvikling med titlen: Hvor tabte vi Grundtvig, Aakjær og husmændene”. 
Spændende at høre hans beretning om den modstand hans synspunkter 
havde møde på Christiansborg – og på Axelborg. 
 
Trods aflysning af bestyrelsesmøder samt en påtænkt temadag den 29. 
september, har vi deltaget i mange forskellige arrangementer, så hermed en 
hurtig gennemgang af de forskellige møder og væsentlige tiltag, der er 
foregået.   
 
Som I formentlig har bemærket, er vi gået fra at udgive 4 blade årligt til kun 2 
blade, det skyldes dels det arbejdsmæssige pres med at få lavet 4 blade og 
dels at det efterhånden er blevet meget dyrt i porto at udsende bladet 4 gange 
om året. 
Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi fremover vil udgiver 2 blade, og 
løbende udsender nyhedsbreve på E-mail, jeg håber vi har alles mailadresser. 
 
Vi har i årets løb fået lavet en ny hjemmeside, som er meget brugervenlig,  
den vil blive udbygget med en facebook del, hvor der blive mulighed for, at 
medlemmerne kan kommunikere indbyrdes. 
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Vi har i det sidste halve år i samarbejde med NOAH, arbejdet med den 
kommende CAP ”EU's Landbrugsordninger”, som vi mener, skal organiseres 
anderledes, således at der udbetales et større beløb til de første ha. og der 
bliver indført en øvre grænse for, hvor mange ha den enkelte bedrift kan 
modtage støtte til. 
 
Vi har i år haft samarbejde med Jyderup Højskole, hvor vi har holdt kursus 
med titlen ”Det lille jordbrug”, hvor underviserne fra os var Henrik Kuske 
Schou, Anders Hedegaard og Ole Færgeman. Kurset var en stor succes og vil 
blive gentaget i 2019. 
 
Vi har deltaget i Folkemødet ”Det fælles bedste” i Vejle,  
 
Vi har haft et møde med folkebevægelsen mod EU omkring et muligt 
samarbejde om en konference vedr. strukturproblemerne, generationsskifte, 
ejerskab til jord og gældsproblematikken.  
 
Vi har deltaget i en demonstration mod industrisvin, det var på Tuse Næs, og 
vi har ligeledes deltaget i demonstrationen mod svineindustrien på 
Christiansborg Slotsplads. 
 
Selv om vi kan konstatere, at den forening vi er rundet af aldrig har været en 
mulig samarbejdspartner – de få spæde forsøg fra vores side er hver gang 
løbet ud i sandet – men vi har heldigvis mange andre gode 
samarbejdspartnere, som har deres oprindelse i civilsamfundet, og det er 
netop et forum, som vi falder fint ind i. 
 
Jeg tænker her på vores engagement med blandt andet Jyderup Højskole, 
hvor vi i år har stillet undervisere til rådighed for de unge mennesker, der 
brændende ønsker viden om landbrugsdrift, det er unge mennesker, der ikke 
har ambitioner om storlandbrug, men mere i retning af selvforsyning. 
Vi vil også fremover være at finde på højskolen som undervisere, det er et 
engagement, som jeg mener, er af stor værdi for vores forening og 
forhåbentlig også for skolen og eleverne. 
 
 
Nu vil jeg så springe fra vores aktiviteter i 2018 til det dagsaktuelle 
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Hvor står vi så nu, hvor vi har set et nyt partnerskab mellem 
Landbrug/Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening – ja vi må 
konstatere, at vi fik ret i mange af de påstande vi i tidens løb har fremført, vi 
kan konstatere, at der aldrig har været større brug for en forening som vores 
end netop nu. 
 
Med hensyn til det nyoprettede partnerskab, vi blev ikke inviteret med, men 
det var der også andre der ikke blev – ”Bæredygtig Landbrug” for eksempel. 
Hvorvidt konstellationen kan føre noget godt med sig må tiden vise, den 
største hurdle må sikkert være finansieringen, det må nødvendigvis være 
skatteyderne, der må til lommerne. 
Men vi vil have en positiv tilgang til projektet og nøje overvåge om der 
overhovedet er plads til små landbrug indenfor disse rammer 
 
Angående klimatilpasning kan vi nu konstatere, at landbrugspakken blev en 
katastrofe – hvad sagde vi – udledningerne steg, men det var jo også et 
politisk stunt fra regeringens side i et forsøg på at genvinde tabte stemmer i 
landbruget og for at opretholde den store animalske produktion til gavn for 
slagterier – mejerier og vareleverandører, og det til trods for den katastrofalt 
dårlige økonomi i denne produktion 
Der er også det aspekt i det, at en stagnerende produktion vil få afsmittende 
virkning på mange sektorer – rådgivere eksempelvis, det er jo til dels dem, der 
har ført landbruget ud i økonomisk uføre, godt hjulpet af kreditgivere i de glade 
nuller. 
 
Men kendsgerningen er, at vi ikke kommer ud af det økonomiske uføre ved at 
øge produktionen og lægge landbrugene sammen til mastodontlandbrug, som 
også går konkurs og hvad stiller den enkelte bondemand op, når det viser sig, 
at dårlig rådgivning har lokket ham i fordærv – det er for den enkelte et 
personligt nederlag, kendsgerningerne er, at der er tusind landbrug til salg 
officielt – og et mørketal på det dobbelte. 
Disse kendsgerninger sammenholdt med den kendsgerning, at 
gennemsnitsalderen på landmænd nærmer sig pensionsalderen. 
 
Der bliver behov for en gennemgribende forandring – også på ejerskabet i 
landbrugssektoren, her vil jeg nævne, at en statslig jordbrugsfond vil være en 
god ide. klimahensyn skal indgå i produktionen, færre husdyr, mere 
grønsagsproduktion, mere natur – ja en helt anden form for landbrug. 
 
Her er det mit håb, at vi i 100 året for lensafløsningen, som vi vil markere i 
oktober 2019, kan få Dalbyplanen virkeliggjort, den har stor bevågenhed fra de 
unge mennesker, der er opvokset i byen og ønsker sig et liv på landet – og det 
er på den måde de mennesketomme landdistrikter kan genbefolkes. 
 
Så vil det klimavenlige landbrug indfinde sig helt af sig selv! 
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I november måned fik vi en kedelig melding fra Kristian Stokholm, han 
ønskede desværre at udtræde af bestyrelsen. Vores 1. suppleant Jens Peter 
Olesen fungerede herefter som bestyrelsesmedlem. 
 
 
Og til slut vil jeg sige – jeg håber, at vi også fremover vil se en forening, der i 
høj grad gør sig gældende i skrift og tale, og at vores trofaste medlemsskare 
fortsat bakker op om foreningen, og gerne er med til at skaffe endnu flere 
medlemmer – det vil forstærke vores røst! 
 

En tak til bestyrelsen, som har lagt et stort arbejde i, at få bestyrelsen – ja, 
hele foreningen til at fungere 
Og en stor tak til Anders Clausen og Karen Olesen for det store arbejde de har 
haft med udgivelse af vores medlemsblad  
Også en stor tak til familien på Rolundvej i Gelsted for deres gæstfrihed ved 
vores bestyrelsesmøder. 
 

Tak alle sammen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 
 
 
 

Efter debat – tak til Tanja og Lars for deres indsats mht. middagen – bogen  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Under Eventuelt: 
 
Tak til Karen Olesen:  
Tak for dit store engagement i Frie Bønder – Levende Land – herunder 
indsatsen som bladredaktør – bogen  
 
Tak til Anders Clausen for hans store engagement i Frie Bønder – Levende 
Land – både som bladredaktør og som kasserer – bogen  
 
Tak til Kristian Stokholm  
for hans aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet – bogen  

 

 
Tak til familien på Rolundvej for husly – gavekurv. 
 
 
 


