
 

MEDLEMSNYT 
 

 

 

Sjællandske Familielandbrug 

  - i samarbejde med 
 
 

                                                                                

Nr. 2                                                                                                                                     18.11.2020 

 

Kort nyt fra formanden 1 Forkert §3 registrering kan koste dig dyrt 3 

Generalforsamling 2020 2 Medlemsfordele hos Landbrug & Fødevarer 4 

Kommentar til mink-gate 3 Aktivitetskalender 4 

 

 

KORT NYT FRA FORMANDEN  

 

Som mange forudså, er Covid-19 vendt tilbage nu, 

hvor sommeren er ovre.  

 

Det sætter desværre igen snævre grænser for vores 

mulighed for at afholde møder.  Vi må så gøre os 

umage for at være synlige på andre måder.  

 

En af de måder vi har tænkt os at opprioritere, er 

Facebook.  Vores nye bestyrelsesmedlem Jørgen 

Mosbæk har lovet at lægge nogle kræfter i det. Det 

er vigtigt, at I vil følge os og gerne dele flittigt, så 

det kommer rundt til så mange som muligt. 

  

Der var for nylig optræk til at regeringen, med 

tvangsforanstaltninger, ville blande sig i hvad dele 

af den danske befolkning skulle spise.  Det blev 

heldigvis hurtigt "taget af bordet" igen.  

 

Jeg mener ikke, at der nødvendigvis skal kød på 

bordet hver dag. Det har vi da heller ikke hjemme 

hos os, men det må være et valg, som den enkelte 

familie tager. I øvrigt kan man hjælpe klimaet godt 

på vej, ved at vælge gode danske fødevarer i stedet 

for fødevarer, der har været på jordomsejling, 

inden det når frem til middagsbordet.  

 

F.eks. har dansk okse- eller kalvekød langt lavere 

klimabelastning end kød fra Sydamerika eller 

Australien. 

 

Forleden måtte vores lokale vandværk give op, og 

fusionere med nabovandværket. Der var fundet 

rester af et pesticid i vandet fra den ene af de to 

boringer.  

 

 

Det var et ukrudtsmiddel, som har været forbudt de 

sidste 30 år.  

 

Vi står over for en stor opgave med sikre vores 

grundvand. Der må alle gode kræfter hjælpe til. Vi 

vil dog arbejde hårdt for, at det ikke bliver den 

nuværende sagesløse lodsejer, der kommer til at 

hænge på regningen, for noget som en tidligere ejer 

har gjort i den bedste tro. Jeg håber vi kan få et 

frugtbart samarbejde mellem lodsejer, vandværk 

og kommune. 

 

Lige nu ser det ud som om, det går rigtigt godt med 

at få solgt huse og ejendomme ude på landet. Der 

er tilsyneladende nogle byboer, som har fået lyst til 

at prøve landlivet med lidt husdyr og friske 

grønsager af egen avl.  

 

Et forhenværende husmandssted, i vores nærhed, er 

lige blevet handlet, efter at det har været til salg i 

flere år. Den tidligere ejer, som boede i 

Sydspanien, brugte det som sommerhus et par 

måneder om året.  

 

De nye ejere er en yngre familie med børn, så det 

er noget af en forandring. Heldigvis en god 

forandring.  

 

Vi skal huske at tage godt imod de nye tilflyttere, 

så de ikke bliver skuffede.  

Inden længe bliver efterår til vinter. Vi har lige 

hentet kvierne hjem fra strandengen. Det er lidt 

vemodigt, for så er det helt sikkert at sommeren er 

forbi.  

 

 



 

 

Heldigvis er der en ny sommer på vej, og så lukker 

vi kvierne ud igen, til lyden af viben og lærkens 

triller. 

 

GENERALFORSAMLING 2020 

På grund af forsamlingsforbuddet blev general-

forsamlingen flyttet til 5. august. 

  

Der var ca. samme fremmøde, som normalt, selv 

om vi var midt i høsten      .  

 

Formanden havde følgende emner i sin beretning: 

• Corona 

• Samarbejde med Gefion 

• Samfundskontakt 

• Klimadebat 

• §3 udpegning 

• Forslag – pristillæg på Roundup  

• Gøre østdanske øer til regionale 

bæredygtige spisekamre.  

 

Du kan finde hele formanden beretning på 

hjemmesiden, på dette link https://vkst.dk/wp-

content/uploads/2020/08/Formandens-beretning-

2020.pdf  

 

Nyvalgt til bestyrelsen blev  

Jørgen Mosbæk, som erstatning for Jørn Jørgensen, 

som havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, på 

grund af for meget arbejde.  

 

Mathias Hansen, Nykøbing Sjælland blev valgt 

som suppleant til bestyrelsen.  

 

Folkevalgt revisor:  

Martin Hansen, Snertinge og Margit Sørensen, 

Ruds Vedby blev valgt som revisorer for 1 år.  

 

Revisorsuppleant:  

Tidl. revisor Leif Christensen blev valgt som 

revisorsuppleant.  

 

Årets resultat blev et underskud på 20.116 kr. 

Foreningen har en positiv egenkapital på 485.199 

kr.  

 

NYT BESTYRELSESMEDLEM  

 

 

Jørgen Mosbæk 

2172 8155 

joergen@mosbaek.nu 

 

 

 

Vi etablerede os som deltidslandmænd i 1983 i 

Hove i daværende Ledøje-Smørum Kommune med 

et husmandssted på 8,4 ha. Vi producerede en del 

smågrønt som radiser, kørvel, porrer mv til salg på 

Københavns Grøntorv. Derudover havde vi op til 

1.200 høns til æglægning. Disse blev solgt som 

gårdsalg. Hønsene gik på strøelse og adgang til 

hønsegård - på traditionel vis. Resten af arealet 

blev sået til med korn, som vi selv passede fra 

såning til høst. 

 

I 2014 blev ejendommen eksproprieret af staten 

idet den kommende Frederikssund-motorvejs 

linjeføring løber meget tæt på bygningerne og 

afskærer næsten al jorden herfra. 

 

Vi flyttede derfor til Højelse i Køge Kommune. 

Her har vi en mindre ejendom med 4 ha, som er 

udlagt med græs, der anvendes til afgræsning og 

høslet. 

 

At bo på landet og have naturen helt tæt på har 

været et bevidst valg for vores familie. Det har 

været vigtigt, at vores børn er vokset op i sådanne 

rammer og vi nyder at have vores børnebørn på 

besøg, så de også oplever dette.  

 

Jeg har fået en lille opgave med at passe 

foreningens Facebook side. Jeg håber I vil følge 

med her og give jeres meninger til kende og 

opfordrer jer til at like og dele, så vi kan få den gode 

livsstil ud til mange flere mennesker. 

 

https://www.facebook.com/sjaellandskefamilielan

dbrug/  
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KOMMENTAR TIL "MINK-GATE" 

Lad det være sagt med det samme. Det vi har været 

vidne til i de sidste uger, i forbindelse med 

afviklingen af den danske minkproduktion, er helt 

uden for skiven, i forhold til, hvad man som borger, 

må forvente i et retssamfund. 

 

Når man, fra regeringens og myndighedernes side, 

i al hast, træffer en så indgribende beslutning over 

for en gruppe af borgere, som der her er tale om - i 

dette tilfælde minkavlerne, så skal det faglige 

grundlag være i orden. Og det skal det være helt 

uden diskussion.  

 

At man oveni, udsteder et påbud, som klart og uden 

al diskussion, er i strid med lovgivningen, så har 

regering og myndigheder et kæmpe problem.  

 

Jeg har en soleklar forventning om, at samtlige 

partier i folketinget, nu går i gang med at få ryddet 

op. 

 

Tilbage står nogle meget forpjuskede minkavlerne, 

som ser deres tilværelse i ruiner. Dem skylder vi 

alle, at de får mulighed for at komme videre i livet.  

 

Jeg håber derfor, at politikerne vil tage arbejdstøjet 

på, og lægge millimetermålet væk. De må se at 

finde de midler, der skal til, for at rette op på 

skaderne. Minkavlerne må ikke efterlades i kløerne 

på banker og kreditforeninger. 

 

Der er ingen tvivl om, at den nuværende regering 

har koncentreret magten hos meget få personer. Det 

betyder at man, meget hurtigt, kan træffe 

vidtgående beslutninger. Vi har så til gode, at se, 

om man også, i denne snævre kreds, kan træffe 

gode beslutninger. 

 

Ole Karmsteen, 2926 6693 

 

FORKERT § 3 REGISTRERING KAN 

KOSTE DIG DYRT 

Kort med vejledende registreringer af paragraf 3 

bruges i endnu højere grad i forskellige 

sammenhænge, men en forkert registrering kan få 

stor betydning for dig. 

 

Landbrugsstyrelsen anvender i stigende grad kortet 

med vejledende registrering af paragraf 3 beskyttet 

natur som administrationsgrundlag for en række 

forskellige støtteordninger, herunder tilskud til 

efterafgrøder. Og registreringen indgår desuden i 

KO-kontrollen. 

Specialkonsulent i VKST Planteavl Kirsten Elkjær 

giver her et overblik over konsekvenserne og hvad 

du skal gøre. 

 

Der må ikke være overlap mellem dyrkningsarealer 

og paragraf 3 

 

Det har vist sig, at registreringen af natur i en række 

tilfælde overlapper med markindtegning. Og det 

kan få konsekvenser. 

- Du skal sørge for at få rettet kortet, hvis der er fejl. 

På den måde minimerer du risikoen for en sag om 

overtrædelse og i sidste ende en krydsoverens-

stemmelse, lyder det fra specialkonsulent Kirsten 

Elkjær, der opfordrer til en dialog med kommunen. 

 

De blå pile på kortet markerer et overlap mellem 

paragraf 3 og dyrkningsjord. I det her tilfælde er 

der tale om en mindre registrerings-fejl. 

På landmand.dk kan du som medlem af en lokal 

landbo- eller familielandbrugsforening se, om der 

er forkerte registreringer på dine arealer. Se mere 

her: www.landmand.dk 

 

Kortet skal rettes 

Landbrugsstyrelsen arbejder hen imod en teknisk 

løsning i 2021, hvor overlap mellem det dyrkede 

areal og §3-kortlaget automatisk fratrækkes 

markens areal når du søger om efterafgrøder m.m. 

 
- Det er vigtigt, at du får rettet kortet og det kommer 

på plads inden 2022, hvor den nye lov træd i kraft, 

siger Kirsten Elkjær. 

http://www.landmand.dk/


 

 

Mail med overblik til medlemmer og kunder i 

VKST Planteavl 

Er du aktivt medlem af Sjællandske 

Familielandbrug eller allerede kunde i VKST 

Planteavl*, sendes i uge 46 en mail, hvor du kan se, 

om der er overlap mellem paragraf 3 og 

dyrkningsarealerne på netop din ejendom. 

Hvad er paragraf 3? 

Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 omfatter en 

række naturtyper, f.eks. eng, overdrev og 

strandeng, som ofte indgår i driften i en eller anden 

sammenhæng som fx afgræsning, til slæt og 

gødskning mm. 

I dag må du gøre som du altid har gjort på 

arealerne, og fx sprøjte, hvis du altid har gjort det. 

Den 1. juli 2022 træder en ny lov i kraft, og så er 

det forbudt at gøde, sprøjte og omlægge paragraf 3 

arealer, uanset hvad du tidligere har gjort på 

arealer. 

* VKST Planteavl sender en mail til dem, som har 

sendt en ansøgning, og som har mere end 10 m2 

overlap. Du får ikke en mail, hvis du forpagter din 

jord ud. 

Fra VKST’s nyhedsbrev 6. november 2020.  

 

MEDLEMSFORDELE  

LANDBRUG & FØDEVARER 

 

Er du aktivt medlem af Sjællandske Familieland-

brug er der en række medlemsfordele hos 

Landbrug & Fødevarer som du kan gøre brug af.  

 

Du kan til enhver tid finde de gældende aftaler på  

https://lf.dk/medlemskab/kontante-

medlemsfordele  

 

Men det gælder f.eks., LandmandsPension, 

sundhedsforsikring, ulykkesforsikring og 

gruppeliv.  

 

Billigere brændstof hos OK brændstof.  

 

Er du mere til oplevelser/hotelophold, så er der 

også muligheder der. L&F har i perioder rabat på 

entreen til Tivoli og Legoland og rabat på en række 

hoteller.  

 

 

AKTIVITETSKALENDER 

Følg med på https://vkst.dk/events/ da der kan komme ændringer og aflysninger på grund af Corona.  

Rottebekæmpelse på egen ejendom – R2 autorisation 

Torsdag den 17. december, kl. 08:00 – 16:00 hos VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. 1.750 kr. ekskl. moms.  

Tilmeld dig på vkt.dk eller ring tlf. 7027 9000 inden 10. december.  

 

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat – Nykøbing F.  

Torsdag den 7. januar 2021, kl. 09:00 - 16:30 hos GuldboSund, Vibehaven 500, 4800 Nykøbing F. 750 kr. 

ekskl. moms + 126 kr. i AMU deltagerbetaling.  

Tilmeld dig ved at ringe tlf. 7027 9000 inden 23. december. 

ADR kursus – Nykøbing F.  

Tirsdag den 19. januar, kl. 08:30-12:00 hos VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F. 600 kr. ekskl. moms. 

Tilmeld dig på vkt.dk eller ring tlf. 7027 9000 inden 12. januar. 

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat – Sorø  

Onsdag den 20. januar 2021, kl. 09:00 - 16:30 hos VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. 750 kr. ekskl. moms + 

126 kr. i AMU deltagerbetaling.  

Tilmeld dig ved at ringe tlf. 7027 9000 inden 13. januar. 

Generalforsamling i Sjællandske Familielandbrug  

Onsdag den 10. marts, kl. 19.00, formentlig spisning fra kl. 18.00 hos VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.  

 

Foreningens arrangementer omtales på https://www.facebook.com/sjaellandskefamilielandbrug/ 

VKST’s møder/kurser og andre aktiviteter kan ses på hjemmesiden www.vkst.dk 
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