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KORT NYT FRA FORMANDEN  

 

Så har vi endelig fået en politisk aftale for 

landbrugets fremtid. 
 

Selvom der er tidsler i buketten, mener jeg vi 

skal være tilfredse med flere ting.  

 

Først og fremmest er det godt at vi nu kender 

den politiske fremtid for vores landbrug.  

 

Dernæst kan vi være meget tilfredse med, at 

det stort set er alle folketingets partier, der står 

bag. Det giver tillid til stabilitet i de næste år, 

og det har vi brug for. Jeg hæfter mig også ved 

at, formanden for Danmarks landboungdom, 

Niels Skovgård er begejstret. Det giver tro på 

fremtiden, og det viser at fremtidens 

landbrugere er parat til at tager fremtidens 

udfordringer op. 

 

På et tidspunkt i forløbet kunne jeg godt være 

nervøs for, at et snævert politisk flertal ville 

indfri deres klimaambitioner ved at jage en stor 

del af de danske husdyr ud af landet. Heldigvis 

endte det i stedet med, at vejen blev banet for, 

at dansk landbrug nu får mulighed for udvikle 

sig, og vise hele verden hvordan man 

fremstiller fødevarer på en god og bæredygtig 

måde. 

 

Heldigvis sejrede fornuften til sidst. Dansk 

landbrug skal udvikles i pagt med den tid vi 

lever i. Dansk landbrug skal ikke afvikles. 

 

 

 

 
Lidt om bilkøer og malkekøer 

Menneskeskabte klimaforandringer er det helt 

store debatemne i disse år. Der er almindelig 

enighed om at udledningen af de såkaldte 

drivhusgasser påvirker klimaet, og at 

menneskets aktivitet øger denne udledning. Så 

langt, så godt. 

 

Imidlertid er Danmarks bestand af kreaturer, 

helt ufrivilligt, kommet til at spille en 

hovedrolle i denne debat. En ko bøvser, det ved 

alle, der har haft med køer at gøre, og hvis hun 

stopper med at bøvse er det ikke godt. Denne 

stadige bøvsen får nu skyld for alverdens 

klimaskabte ulykker.  

 

Skyldes denne uheldige udvikling nu, at der 

bliver flere køer i Danmark? Her kan vi give et 

klart svar, og det er et rungende nej.  

 

Den danske bestand af kreaturer er halveret på 

de sidste 40 år. På den baggrund kan det være 

svært at forstå hvorfor lige netop koen skal 

gøres til storsynder i klimadebatten.  

 

Anderledes forholder det sig med bilkøerne. I 

den samme fyrreårige periode har bilkøerne 

haft massiv fremgang. Trods flere og bredere 

veje bliver bilkøerne stadig flere. Danskerne 

har nemlig reageret med at købe flere og større 

biler således bilkøernes volumen har kunnet 

øges ganske betragteligt i perioden. I 

klimadebatten må man tilsyneladende godt  

”rette bager for smed”. 

 

 



 

 

Udnyt unikke muligheder 

På Sjælland og København bor der mange 

købestærke forbrugere. Samtidig er der mange 

biprodukter fra fødevareindustrien f.eks. fra 

bryggerier og sukkerfabrikker. I stedet for at 

sende biprodukterne direkte i biogasanlæg, 

skal de bruges til husdyrfoder. Her kan de 

erstatte importerede fodermidler eller frigøre 

jordarealer, som så kan udlægges til natur.  

 

Dermed vil sjællandske landbrugere kunne 

sende gode lokale og klimaneutrale fødevarer 

til områdets købestærke indbyggere.  

 

Og selvfølgelig skal der også laves biogas, 

men det kan fint laves af husdyrenes gødning i 

form af gylle og dybstrøelse.  

Mulighederne er der, så lad os udnytte dem. 

 

 
Billede fra egen baghave, hvor et par julegrise 

smæsker sig i nedfaldsfrugt.  

 

Ole Karmsteen, formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde i Familielandbrugssektionen 

Bestyrelsen for Sjællandske Familielandbrug 

var på plads i Vingstedcentret mandag den 11. 

oktober til Årsmøde i Familielandbruget.  

 

Både formand Ole Karmsteen og Matthias 

Hansen var på talerstolen med indlæg til 

debatten.  

 

Et fint årsmøde hvor debatlysten var stor og 

stemningen rigtig god. Selv om udfordringerne 

i landbruget er store var der en 

gennemgribende god stemning og en tro på 

fremtiden - dejligt  

 

 
Bestyrelsen til årsmøde i Vingsted-centret. 

 
MEDLEMSRABATTER 

 

Som aktivt medlem af Familielandbruget kan 

du benytte dig af de mange medlemsrabatter, 

som Landbrug & Fødevarer har forhandlet 

hjem. 

 

Du kan til enhver tid se de gældende aftaler 

på  https://lf.dk/medlemsfordele  

 

Men følgende kan nævnes  

✓ OK brændstof og fyringsolie 

✓ Landmandspension, 

sundhedsforsikring 

✓ Thiele, Profil optik (25 % rabat) 

✓ Billigt arbejdstøj.dk (25% rabat) 

✓ Hotelophold 

✓ Dansommer/Novasol (10% rabat) 

Vi kan kun opfordre til at I bruger de rabat-

muligheder, der er tilgængelige.  

 

https://lf.dk/medlemsfordele


 

 

Artikel fra Landbrugsavisen, 5/10-2021 

 

L&F og Biogas Danmark indgår aftale om 

bæredygtig anvendelse af biprodukter.  

Skrevet af Mette Boas Springborg  

 

Animalske biprodukter skal udnyttes mest 

bæredygtigt. Det er ifølge Thor Gunner 

Kofoed, viceformand i Landbrug & 

Fødevarer, baggrunden for et ny Code of 

Conduct, der er indgået mellem L&F og 

Biogas Danmark.  

 
”Der er et stigende pres på bioressourcerne, 

hvorfor det er nødvendigt, at der arbejdes for 

at sikre en bæredygtig anvendelse og 

genanvendelse af de knappe ressourcer. 

Fødevareklyngen arbejder hele hiden målrettet 

for at sikre netop dette ved at implementere 

bæredygtige og ressourceeffektive løsninger 

gennem hele værdikæden”, siger Thor Gunnar 

Kofoed, viceformand for Landbrug & 

Fødevarer.  

 

Sammen med Biogas Danmark har Landbrug 

& Fødevarer udarbejdet et Code of Conduct, 

der indeholder principper for anvendelsen af 

animalske biprodukter.  

 

Om aftalen fortæller Thor Gunner Kofoed:  

 

”Vi har sammen med biogasbranchen set 

muligheden for at understøtte en øget 

bæredygtig anvendelse af biprodukter, hvor 

udgangspunktet er at sikre overensstemmelse 

med principperne bag den bioøkonomiske 

værdipyramide. Det er utroligt vigtigt for os, at 

vi på den måde kan finde enighed internt i 

erhvervet og eksternt med vores omgivelser, 

om hvordan vi sammen kan understøtte og 

fremme bæredygtighed, produktivitet og grøn 

omstilling”.  

 

Den bioøkonomiske værdipyramide angiver 

principperne for, hvordan biomassen trinvist 

omdannes til forskellige anvendelser ved brug 

af forskellige teknologier, og fastsætter 

hvordan produkter kan inddeles efter høj 

værdi- og lavværdiprodukter. Medicin ligger 

således øverst i den bioøkonomiske 

værdipyramide og herefter foder og fødevarer 

mens forbrænding udgør den laveste værdi i 

pyramiden.  

 

”Når vi nu henviser til, hvordan vi mellem 

fødevareerhverv og biogasbranche ser at 

foderegnede biprodukter bedst udnyttes, er det 

selvfølgelig også under hensyn til, den 

optimale anvendelse kan variere på baggrund 

af tekniske, økonomiske og geografiske 

forhold”, afslutter Thor Gunnar Kofoed.  

 
Værdipyramide i bioøkonomi 

 

 
Kilde: DTU sektorudviklingsrapport  

 

 

 

 

 

 



 

 

AKTIVITETSKALENDER 

4. november, kl. 19:00 – 22:00 Pension og fremtidsfuldmagt: Få styr på planlægningen 

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.  

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig på vkst.dk  

8. november, kl. 9:00 – 16:00 Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat  

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.  

750 kr. + 126 kr. i AMU deltagerbetaling. Tilmelding på 7027 9000 senest 1/11.   

11. november, kl. 9:00 – 16:00 Økologisk inspirationsdag 2021 

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.  

695/995 kr. Tilmelding på vkst.dk eller 7027 9000 senest 4/11.   

22. november, kl. 9:00 – 14:30 eller 17:00 – 21:45 Planteavlsmøde 

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø  

Pris endnu ikke oplyst. Tilmelding på vkst.dk eller 7027 9000 senest 15/11.  

23. november, kl. 17:00 – 21:45 Planteavlsmøde 

VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F.  

Pris endnu ikke oplyst. Tilmelding på vkst.dk eller 7027 9000 senest 16/11. 

24. november, kl. 14:00 – 21:00 Stormøde for mælkeproducenter 

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø  

Gratis at deltage. Tilmelding på vkst.dk eller 7027 9000 senest 17/11.  

30. november, kl. 15:45 – 21:00 Inspirationsaften for griseproducenter  

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø  

750 kr. pr. deltager. Tilmelding på vkst.dk eller 7027 9000 

8. december, kl. 9:00 - 12:00 Inspirationsmøde: Er din ejendom klar til salg? 

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø  

Pris endnu ikke oplyst. Tilmelding på vkst.dk eller 7027 9000 

Følg med på https://vkst.dk/events/ da der kan komme ændringer.  

 

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

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

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

