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KORT NYT FRA FORMANDEN  
 

Et nyt lovforslag vil gøre det lovligt at slække 

på kravene til opsyn og foder til dyr på 

offentlige naturarealer. Det er jeg meget imod.  

 

Når dyr lukkes inde bag et hegn, må det være 

sådan, at dyrenes ejer har et ansvar for, at 

dyrene har det godt. For at vide om forholdene 

er i orden skal der være opsyn. Det gælder for 

private dyreholdere og det bør også gælde på 

offentlige arealer.  
 

Vi landbrugere vil meget gerne være med til at 

lade vores dyr passe naturarealer. Men det skal 

være på nogle betingelser, der også inkluderer 

en rimelig betaling til dyreejeren for det 

nødvendige opsyn. Dyreværnsloven har nogle 

klare regler og de bør gælde for både "Per og 

Poul". 

 

Det danske landskab er et kulturlandskab, hvor 

natur og landbrug bør gå hånd i hånd. Derfor 

bør naturarealer kunne danne rammen om en 

klima- og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig kød-

produktion,til glæde for hele befolkningen. 

 

Naturarealer skal ikke være lukkede dyre-

parker, hvor kun nørdede biologer må færdes. 

 

Ole Karmsteen, formand  

 

 

Hvem er medlemmer af "Sjællandske 

Familielandbrug"? 

Bestyrelsen i "Sjællandske Familielandbrug" 

vil gerne have at vores forening, i hele sit virke, 

skal afspejle medlemmerne.  

 

Derfor har vi i bestyrelsen ringet rundt til et 

tilfældigt udsnit af medlemmerne, for at få et 

indblik i medlemssammensætningen. 

 

Helt overordnet blev vi positivt modtaget, da 

vi ringede, og vi fik alle en god snak med nogle 

medlemmer.  

 

Ikke overraskende bor mange af medlemmerne 

på en mindre ejendom, og har typisk en 

indkomst uden for landbruget. En stor del er 

også over 60 år. Det er nok den kendsgerning 

der udfordrer os mest. Nogle har lidt 

grøntsager, lidt høns eller lidt kødkvæg til eget 

forbrug eller salg til venner og bekendte. 

 

 



 

 

Hestehold forekommer også i medlems-

kredsen. 

 

Mange medlemmer passer jorden selv eller 

med hjælp af familiemedlemmer og naboer. 

Det foregår i mange tilfælde med en ældre og 

billig maskinpark. En del sælger afgrøderne til 

andre landmænd for at undgå udgifter til 

tørring og analyser. 

 

Bureaukrati, kontroller, datoer og regler påvir-

ker mange medlemmers hverdag negativt. Det 

overrasker os jo ikke, og det er noget som vi 

allerede er meget opmærksomme på, idet det 

hurtigt kan gøre livet surt på et mindre 

landbrug.  

 

Udgifter til støtteansøgninger, gødnings-

regnskab og f.eks. sprøjtesyn fylder meget i 

forhold til landbrugets størrelse, og det er 

noget, vi som organisation, skal gøre noget 

ved. Det kan f.eks. være ved, at der bliver givet 

højere EU-støtte til mindre ejendomme. 

 

Der er mange ønsker til sociale aktiviteter, og 

mange savner erfagrupper, bedriftsbesøg og 

markvandringer. Også aktiviteter indenfor 

natur og landskab blev nævnt. 

  

Mange har desværre en forventning om, at 

deres ejendom bliver nedlagt, når de engang 

fraflytter, selvom de håber at familie eller en 

ung familie flytter ind. 

 

I denne tid er der ny og stor interesse for at bo 

på landet, så det er en dagsorden som vi, som 

organisation, må prøve at holde i gang. 

 

Vi siger tak for den gode modtagelse vi fik, da 

vi ringede, og vi har fået noget at arbejde 

videre med. 

Bestyrelsen    

 

GENERALFORSAMLING 2021 

Bestyrelsen har besluttet at udskyde afholdelse 

af generalforsamling 2021 til vi igen kan 

mødes fysisk.  

 

I vil få besked lige så snart samfundet åbner op 

og forsamlingsloftet bliver ophævet.  

 
 

 

MINDEORD 
 

Tidligere formand for Sjællandske 

Familielandbrug Peder Nielsen døde den 4. 

februar 2021. 

 
Det første, der slog mig, da jeg læste om Peder 

Nielsens død, var, at vi alle har mistet en god ven, 

en rigtig klassisk husmand og forkæmper for 

familielandbrugene. Og så dukkede der en masse 

dejlige minder frem. Så sent som i sommeren 2020 

besøgte jeg Peder og Grethe i sommerhuset ved 

Drøsselbjerg Strand. Vi havde en hyggelig 

eftermiddag. Her fortalte Peder og Grethe om deres 

nye fremtid i Høng. 

 

Jeg har kendt Peder gennem de mange år, jeg var 

ansat i foreningen. Man kunne altid komme til 

Peder, han lyttede altid. Vi har fulgtes ad til mange 

møder rundt om i landet. Et samarbejde som jeg 

satte stor pris på.  

 

Peder gjorde i sin tid som formand en meget stor 

indsats for, at medlemmerne i Sjællandske 

Familielandbrug skulle få forbedret deres 

muligheder som selvstændige landmænd. Det førte 

til mange tillidshverv i landbrugets kredse. Han 

stod også for nytænkning og arbejdede for at 

fastholde det gode liv på landet.  

  

Peder var en god ven, han brændte for det 

landbrugsfaglige arbejde, men han kæmpede også 

for Havebrugs- og Familieudvalgene og deres 

arbejde for det husholdningsfaglige, det kulturelle 

og sociale sammenhold i foreningen, også på 

landsplan.  

 

Peder var altid med på udstillinger og dyrskuer, når 

der skulle arbejdes for at gøre foreningen mere 

kendt. Nævnes skal det også, at han på 

Familieudvalgets studieture tilbød sig som 

chauffør. Peder lånte bare en bus og kørte for os. 

Det blev til mange dejlige ture, og vi kom altid godt 

hjem. Peder var også med, når der skulle tjenes 

penge ved afholdelse af loppemarked. Der blev 

hentet mange effekter rundt om på Sjælland. 

Lopperne blev solgt og indbragte penge til arbejdet 

i Familieudvalget.  

 

Da Sjællandske Familielandbrug i 2002 holdt 100-

års jubilæum var Peder som formand med til at 

arrangere festlighederne.  

 

Vi kommer til at savne Peder og hans smil.  

Mine tanker går til Grethe og familien. 

 

Margit Hoffmann Sørensen 

Tidl. ansat i Sjællandske Familielandbrug 



 

 

BNBO: Status på grundvandsindsatsen  

Af erhvervspolitisk konsulent Erik Hansen 

Blegmand 

 

Her får du en status på BNBO (BoringsNære-

BeskyttelsesOmråder).   

 

Indsats i 2 faser  

BNBO-risikovurderingerne er første skridt i 

kommunernes arbejde. Her skal kommunen 

vurdere, om der fx er brug for en frivillig aftale 

om ikke at sprøjte eller anvende gødning i 

BNBO. Kommunens risikovurdering skal 

godkendes af Miljøstyrelsen.  

 

Fase 1: Frem til og med 2022 kan 

vandværkerne indgå frivillige aftaler med 

lodsejere om at ophøre med anvendelsen af 

plantebeskyttelsesmidler i BNBO mod fuld 

kompensation. 

 

Fase 2: I 2022 vil Folketinget, dvs. partierne 

bag aftalen, evaluere den kommunale indsats 

og vurdere, om der skal indføres et generelt 

sprøjteforbud i alle BNBO. Ved et generelt 

forbud mod brug af pesticider i BNBO, vil der 

fra 2023 blive indført en kompensations-

ordning for forbuddet. 

 

Hvad betyder kommunens risikovurdering 

for lodsejerne?  

Hvis kommunerne slet ikke har lavet en 

risikovurdering, så er der på nuværende 

tidspunkt ingen viden om, hvilke arealer der er 

i spil. Dermed har lodsejerne ingen mulighed 

for at være proaktiv og indlede en dialog med 

vandværket, som skal lave aftalerne.  

 

Det er vandværkerne, der skal indgå aftaler 

med lodsejerne, men kommunerne har en 

interesse, men også en pligt til at sætte gang i 

processen.  

 

Status for kommunerne  

I alle kommunerne gælder det, at man har en 

interesse i dialog med landbruget om arbejdet 

frem mod 2022. Når der ikke er en 

indvindingstilladelse, har Miljøstyrelsen ikke 

beregnet BNBO, men i takt med, at 

tilladelserne bliver givet, så beregner 

Miljøstyrelsen BNBO’erne. Der kan altså 

komme nye BNBO’er til.  

 

Hvad kan du gøre nu?  

Hvis du har et BNBO-område på din ejendom: 

kan du enten vælge ikke at gøre noget og vente 

på at blive kontaktet af vandværket med den 

risiko, at fristen for at indgå frivillige aftaler 

udløber i 2022. Efter fristens udløb er det uvist, 

hvilken erstatning lodsejerne får. Eller du kan 

søge at indgå en frivillig aftale mod fuld 

erstatning. Dog vil vandværkerne ikke kunne 

indgå i en frivillig aftale hvis ikke 

kommunerne har vurderet BNBO’er eller der 

ikke ligger en gyldig indvindingstilladelse.  

 

Flere løsningsmuligheder: Erstatning, 

jordfordeling, skovrejsning m.m.  

Har du BNBO på din ejendom kan du begynde 

at overveje, hvilke løsninger du vil byde ind 

med. På den måde kan du være med til at sætte 

dagsordenen.  

 

Der er fuld aftalefrihed, og det betyder, at 

vandværket ikke bare kan give lodsejer et 

tilbud om erstatning med beskeden om, at man 

kan tage det eller lade være. Hvis man selv har 

en ide til jordbytte, forpagtning eller noget helt 

andet, så byd endelig ind med det. Det er 

vigtigt at lytte til og indgå en dialog med 

vandværker og kommune. Som lodsejer skal 

du ikke indgå aftaler for enhver pris. Brug en 

rådgiver, når du skal forhandle en aftale. 

 

Brug rådgiver 

Du kan få hjælp hos VKST’s specialister inden 

for BNBO – både i forhold til indgåelse af 

aftale, skattetekniske spørgsmål m.m. Udgifter 

til rådgivning kan du lægge oven i 

erstatningsopgørelsen og dermed få dem 

betalt.  

 

Kontakt en af følgende for rådgivning:  

 

Hans-Jacob Kjøller, økonomi- og 

ejendomsrådgiver, 5786 5152 

 

Karl-Åge Hornshøj Poulsen, 

ejendomsrådgiver, 5786 5160 

 

Dorthe Errebo Pedersen, økonomi- og 

ejendomsrådgiver, 54 84 4103.  
 

 

 



 

 

FACEBOOK 
 

Som nævnt tidligere vil vi meget gerne have 

jer, vores medlemmer, til at besøge, like og 

gerne dele opslagene på vores facebookside, så 

vi kan få budskaberne ud til flere personer.  

Jer der får medlemsnyt, som mail, klik på 

linket og klik på ”synes godt om”. Vi vil meget 

gerne have flere følgere        

https://www.facebook.com/sjaellandskefamili

elandbrug 
 

KONTINGENT 2021 
 

Aktive:  

0 – 9,9 ha 2.700 kr.  

10,0 – 29,9 ha 4.100 kr. 

30,0 – 49,9 ha 5.600 kr.  

50,0 – 99,9 ha 7.100 kr. 

Over 100 ha 8.800 kr. 

Passive 1.800 kr. 

C-medlemmer 600 kr. 

Alle priser er ekskl. moms.  

AKTIVITETSKALENDER 

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

Salg og generationsskifte (online). For at deltage skal du have en computer, tablet eller smartphone med 

internetadgang. Gælder for alle online møder.  

Onsdag den 24. februar, kl. 13:00 – 14:00. Webinaret er gratis.   

Tilmeld dig på vkst.dk eller ring tlf. 7027 9000 inden 22. februar.  

 

Finans- og råvare-update (online)  

Onsdag den 3. marts 2021, kl. 13:00 - 14:30. Webinaret er gratis.  

Tilmeld dig på vkst.dk eller ring tlf. 7027 9000 inden 2. marts. 

Årsmøde økonomi (online)  

Onsdag den 17. marts 2021, kl. 19:00 - 22:00. Webinaret er gratis.  

Tilmeld dig på vkst.dk eller ring tlf. 7027 9000 inden 16. marts. 

 

Dette er et udpluk af kommende møder hos VKST. Følg selv med på vkst.dk, hvor kalenderen løbende bliver 

ajourført.  

Kurserne sprøjteopdatering, rottebekæmpelse på egen ejendom og ADR er udskudt til ubestemt dato 

på grund af corona, nye datoer sættes når forsamlingsloftet hæves igen.  

 

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

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

https://www.facebook.com/sjaellandskefamilielandbrug
https://www.facebook.com/sjaellandskefamilielandbrug
https://vkst.dk/events/
https://www.facebook.com/sjaellandskefamilielandbrug/
http://www.vkst.dk/

