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KORT NYT FRA FORMANDEN  

 
Hjælp, der står en desperat idiot med en afsikret 

atombombe ude i entreen. 

Overskriften er uhyggelig, men desværre nok 

en rammende beskrivelse at sikkerheds-

situationen i Europa lige nu. 
 

Jeg er, ligesom andre i min generation, vokset 

op i skyggen af jerntæppet, som delte Europa 

og adskilte familier fra at være sammen. 

Pigtrådshegn, vagttårne og ikke mindst 

Berlinmuren blev symbolet på den russiske 

undertrykkelse af sine naboer 

 

Derfor var euforien og lettelsen kolossal den 

novemberaften i 1989, da Berlinmuren faldt og 

soldaterne forlod deres vagttårne. Ruslands 

nabolande fik pludselig mulighed for at vælge 

deres egen vej. 

 

Denne mulighed fik Ukraine også, selvom det 

krævede kamp. Indtil torsdag den 24. februar 

så det dog ud til at ville lykkes.  

 

På trods af Putins tordentaler, var chokket 

stort, da vi om morgenen erfarede, at russiske 

bomber faldt overalt i Ukraine. Det utænkelige 

var sket. Der var krig i Europa. En bekendt, 

som jeg talte med, nævnte at der kun var et land 

(Polen) imellem os og krigen.  

 

Jeg synes nu ikke at der er et land imellem. 

 

 

 

 

Elin og jeg har en lille ukrainsk familie tæt på 

os. Det er Lena, Artem og Nikol på 3 år. Lena 

og Artem startede begge som praktikanter her 

hos os for en halv snes år siden. De blev gift på 

vores lokale rådhus, og Elin og jeg var med 

som vidner. Da vores børn flyttede hjemmefra, 

flyttede de ind i den ene ende af vores stuehus, 

hvor de boede et års tid, inden de købte deres 

eget hus lidt herfra. Lena læser nu HF med 

henblik på at uddanne sig til sygeplejerske, og 

Artem arbejder på en svinegård. Deres fremtid 

er i Danmark.  

 

I sommeren 2017 var vi med dem på ferie i 

Ukraine, hvor vi besøgte deres familie, og de 

kunne stolt fremvise seværdighederne i deres 

fædreland.  

 

Vi mærkede tydeligt glæden ved friheden, og 

viljen til at gøre Ukraine til et bedre sted at 

leve. Det gjorde også stort indtryk på os at se 

de utallige mindesmærker for de katastrofer, 

som den russiske undertrykkelse havde 

nedkaldt over ukrainerne. Det være sig i form 

af krige, som de enten var tvunget til at deltage 

i, eller blev påført.  

 

Eller det var de gentagne sultkatastrofer, som 

russerne påførte dem, ved at røve alt spiseligt. 

Årsagen var enten russernes elendige 

landbrug, eller fordi de ville straffe de 

opsætsige ukrainere.  

 

 



 

 

 

Billede fra Majdan pladsen i Kiev (taget i sommeren 2017). Foto: Ole Karmsteen

 

Det er meget underligt at se og høre, at 

bomberne falder de steder, hvor vi for få år 

siden gik og hyggede os med vores ukrainske 

venner.  

 

Og det er meget forstemmende at høre Lena 

fortælle om, at de gæstfrie mennesker som vi 

mødte, nu flygter fra bomber og kugler. Eller 

de ligger og gemmer sig i kælderen. 

 

Nej, der er ikke et land imellem Ukraine og 

Danmark. Ukraine er lige her. 

 

Formand Ole Karmsteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer af Sjællandske Familie-

landbrug 
 

Torsdag den 17. marts kl. 19 afholder vi vores 

årlige generalforsamling.  

 

Vi, i bestyrelsen, glæder os meget til at byde 

jer velkommen til den første helt ”normale” 

generalforsamling i tre år.  

 

Foruden den sædvanlige dagsorden for 

generalforsamling skal vi høre om 

græsrodsbevægelsen ”Verdens bedste 

fødevarer” og Familiesektionens formand 

Lone Andersen vil fortælle om aktuelt nyt. 

 

Der serveres mad kl. 18 for dem som har 

tilmeldt sig spisningen, og alle 

stemmeberettigede medlemmer, som deltager i 

generalforsamlingen, vil få tilbudt en gratis 

billet til Roskilde dyrskuet 2022. 

 

Tilmelding til Lene Hansen, 5786 5386 eller 

lmh@vkst.dk  

 

mailto:lmh@vkst.dk


 

 

MINIVÅDOMRÅDER, EN DEL AF VANDPLANERNE 

 

 
Minivådområde med åbent vandspejl. 

 

Siden 2018 er der i Danmark søgt om tilsagn på ca. 740 minivådområder, hvor langt de fleste jordejere 

har fået det søgte tilsagn.  

 

Øst for Storebælt, er der i 2021 søgt om tilsagn til 28 minivådområder. 

I vandmiljøplanerne er det fastlagt hvor mange kg kvælstof der skal udledes mindre ved hjælp af 

minivådområder i de forskellige vandoplande. Målet er ikke opfyldt og i de kommende år skal der 

etableres flere minivådområder. Minivådområdernes fordel, som virkemiddel, er at dyrkningsfladen 

ikke berøres, som efterafgrøder gør, med begrænsninger i sædskiftet mm. 

 

Der er nu etableret flere minivådområder på Sjælland og Lolland-Falster, så der er nu gode chancer 

for at kunne se et minivådområde i ens eget lokalområde.  

 

Mange af de etablerede minivådområder er fine naturperler i dag, hvor vandet giver en ekstra 

dimension i landskabet, med diversiteten der er omkring en sø. 

 

Mulighederne på din bedrift kan du drøfte med en af Oplandskonsulenterne.  

Det en god idé allerede nu at kontakte os, da der er en del forarbejde inden en ansøgning. 

 

Se mere på: www.oplandskonsulenterne.dk 

 
Mikael Kirkhoff Samsøe 

Miljø- og oplandskonsulent 

mks@vkst.dk  

2146 7458 

 

Kjeld Pedersen 

Planteavls- og oplandskonsulent 

kbp@vkst.dk  

2324 6862

 
 

 

Foto: Kjeld Pedersen 
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EN GÅRDBUTIK SKAL VÆRE AUTENTISK 

 

Vejboder og gårdbutikker har særlige 

lempelige regler, og dem er det vigtigt at vi får 

lov at beholde.  

 

Det er simpelthen en betingelse for at mindre 

landbrug kan få en forretning ud af at sælge 

hjemmeproducerede varer direkte til 

forbrugerrene.  

 

Vi har derfor klaget over at Roskilde kommune 

har givet landzonetilladelse til at rejse en 

”jordbærbod”, hvor der skulle videresælges 

indkøbte jordbær og andre indkøbte 

grøntsager. 

 

Vi frygter at en udbredelse af primitive 

detailhandels butikker i landdistrikterne, dels 

vil udvande troværdigheden af gårdbutikker, 

og dels vil kunne betyde at reglerne for 

etablering af gårdbutikker og vejboder bliver 

skærpet, og det ønsker vi bestemt ikke. 

 

Vi håber derfor at vi får medhold i vores klage. 

 

Ole Karmsteen  

 

 

 
AKTIVITETSKALENDER 

 

Sjællandske Familielandbrug, generalforsamling 

Torsdag den 17. marts, kl. 19:00, VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø  

Tilmelding til spisning kl. 18:00, senest 11. marts til Lene Hansen,5786 5386 eller lmh@vkst.dk  

 

Kursus i tildelingskort til præcisionslandbrug, VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.  

Onsdag den 27. april, kl. 9:00 – 14:00 

Pris: 1.500 kr. ex. Moms. Tilmelding på vkst.dk eller 7027 9000 senest 20/4.  

 

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat, VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.  

Onsdag den 18. maj eller 2. juni, kl. 9:00 – 16:30  

Pris: 750 kr. + 128 kr. i AMU deltagerbetaling. Tilmelding på 7027 9000.  

 

Temadag om maltbyg, VKST Field Trials ved Ringsted 

Mandag den 13. juni, kl. 13:00 -16:00.  

Gratis, men kræver 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 
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