
Formand Ole Karmsteen’s beretning ved Sjællandske Familielandbrug’s 

generalforsamling, 17. marts 2022.  

Jeg vil starte med at udtrykke min glæde over at det i år, for første gang i tre år, kan lade sig gøre at 

afholde en normal generalforsamling, helt efter vores vedtægter.  

Det er så nok også det eneste som er normalt i denne tid.  

Vi ser nu ud til at være kommet igennem corona epidemien. I hvert fald i denne omgang. Blot for at 

opdage at en endnu større ulykke har ramt Europa. Der er udbrudt krig, idet Rusland har angrebet 

Ukraine. 

En lille brik i den store verden 

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.  

Øjeblikkeligt indførte Danmark, sammen med de fleste andre demokratiske lande, meget hårde 

sanktioner mod Rusland. Sanktioner som var både nødvendige og berettigede, men som får store 

konsekvenser for os alle, i mange år frem i tiden. Det gælder både handel og økonomi samt kultur 

og politik. 

Arne! find handskerne frem 

De økonomiske konsekvenser mærker vi allerede, i form af stærkt stigende priser på energi, råvarer 

og fødevarer. De priser var i forvejen stigende, og nu stikker det helt af. En hel generation, som 

aldrig har prøvet at leve med høj inflation, skal nu vænne sig til priser der stiger hurtigere end 

lønnen.  

Dertil kommer store, og nødvendige, offentlige udgifter til forsvaret, samt en evt. genopbygning af 

Ukraine. Efter min opfattelse, har vi, sammen med de andre EU-lande, to muligheder. Enten betaler 

vi genopbygningen af Ukraine, eller også skaffer vi plads til 10 - 20 eller måske 30 millioner ukrainske 

statsborgere i resten af Europa.   

Jeg savner nogle danske politikere, som tør fortælle den danske befolkning om de økonomiske 

realiteter. Det kan ganske simpelt ikke lade sig gøre at betale den regning som er på vej, uden at 

velfærden her i landet bliver påvirket. ”Arne” bliver simpelthen nødt til at finde arbejdshandskerne 

frem igen.  

Gamle og nye udfordringer 



Hvis vi vender os til vort eget erhverv, så kan vi glæde os over, at selvom omkostningerne til energi, 

gødning og foder stiger eksplosivt, så følger priserne på vores salgsprodukter godt med op. 

Svinepriserne er dog undtaget, men det skal nok komme, så hold ud. 

Vores lokale erhvervspolitiske udfordringer med vandplaner, boringsnære beskyttelsesområder og 

andre lokale og regionale sager har vi håndteret i samarbejde med landboforeningen Gefion og via 

vores medlemskab i ”Landbrugspolitisk forum Østlige Øer”. Det er nogle sager der er meget 

ressource tunge, så vi er glade for at vi kan være med i nogle samarbejder om disse ting. I skal også 

huske, at hvis i har nogle sager, hvor i føler jer urimeligt behandlet, så er i velkommen til at henvende 

jer til Ane fra VKST. 

 

Vi skaber plads til nogle mindre landbrug 

Vi har dog selv, sammen med ”Familielandbrug sektionen”, og på opfordring fra et medlem, klaget 

over en landzonetilladelse vedr. en ”jordbærbod” 

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 forbrugerne. 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 grønsager 

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. Det ønsker vi bestemt ikke. 

Vi håber derfor, at vi får medhold i vores klage. 

De mindre landbrugs eksistensmuligheder er naturligvis en hjertesag for os. Det er jo selve 

grundlaget for vores eksistensberettigelse. Men hvad er så et mindre landbrug? I min optik er det 

et landbrug, hvor der er meget kort vej fra mark til tallerken, og hvor bundlinjen ikke kun består af 

kr. og ører. Vi kan kalde det for et livsstilslandbrug. 

Hvorfor er små landbrug vigtige? 

De mindre landbrug er grundlaget for det varierede kulturlandskab, som er selve billedet på det vi 

forstår ved det danske landskab. Desuden er de helt nødvendige, hvis vi skal imødekomme 

samfundsønsket om en alsidig bosætning i hele Danmark, som også kan tiltrække ressourcestærke 

familier. 

Desuden kan de være bindeled mellem de hardcore professionelle landbrug og byerhvervs 

Danmark. Begge typer landbrug er nødvendige, hvis Danmark fortsat skal være et landbrugsland. 

De mindre landbrug er simpelthen nødvendige for sammenhængskraften, ikke bare i landbruget, 

men i hele det danske samfund. Intet mindre. 

Men når det nu er så positivt, hvorfor forsvinder de så?  



Her kunne jeg godt tænke mig at ”Familielandbrugsektionen” sammen med L&F fik lavet et 

analysearbejde, så vi kan få et godt overblik over, hvor det er at vi skal tage fat. Personligt tror jeg 

at ”administrativt bøvl” er en stor synder. Folk kører simpelthen træt i det, og med en lille 

omsætning er der ikke økonomi til at købe hjælp udefra.  

”Administrativt bøvl” og rigide kontrollerer, er ikke kun noget der kommer fra det offentlige. Vore 

egne virksomheder kan også godt være med. Arla, som er det jeg kender bedst til, kræver mange 

årlige indberetninger, som følges op af kontrolbesøg, og uforståelige påtaler. Det er kundekrav, siger 

Arla, og det tror jeg sådan set er rigtigt nok. Men se nu at få det forenklet og smidiggjort, og tag så 

en snak med ”SEGES” om hvordan vi får data til at flyde ubesværet, så vi undgår dobbelt 

indberetninger. 

En pakke til landbruget, ---- fyldt med paradokser. 

Et næsten enigt folketing har idet forgangne år vedtaget en landbrugspakke, som fastlægger 

rammerne for landbruget i de kommende år. Det er positivt, at det blev det brede forlig, som også 

indbefatter de ”blå” partier. Det giver en vis stabilitet. Vi skal dog huske på, at der vil ske løbende 

opfølgning, så kampen er ikke slut. I forligskredsen er der jo også partier, som blot venter på en 

anledning til at kræve en reduktion af landbrugsproduktionen. 

En stor del af forliget handler om klima, og her er vi danske landmænd de førende i verden. Derfor 

burde klimakrav ikke være noget problem for os, ---- men --- så enkelt er det altså ikke.  

Klimapolitik er nemlig skruet sammen på en meget ejendommelig måde. Hvis vi f.eks. afvikler dansk 

landbrug og i stedet importerer nogle mere klimabelastende fødevarer, så har vi opfyldt vores 

danske klimakrav, selvom verdens klimabelastning derved forøges. Vi kan, så at sige, sidde oppe på 

Himmelbjerget og pudse vores glorie, imens at vandet skulper om fødderne på os.  

Klimakrise eller fødevarekrise 

Biogas er det helt store klima hit lige nu. Det kan også være en god mulighed for at reducere co2 

udslippet på. Men det er altså ikke ligegyldigt hvad man putter i biogasanlægget. For nylig mistede 

mange kvægbrugere her i regionen deres mask leverance fra ølbrygning.  Dette udmærkede 

proteinfodermiddel skal fremover bruges til biogasproduktion. Køernes proteinbehov skal så 

fremover dækkes ved hjælp af klimabelastende soyadyrkning i Sydamerika. Frem og tilbage er lige 

langt, som man siger. Men bryggeriet kan nu hævde, at deres øller en klimaneutrale. Det kunne de 

jo sådan også hævde, såfremt de fordoblede ølproduktionen, og hældte halvdelen direkte i et 

biogasanlæg. Hokus- pokus keine hexerie. Og alle klapper i hænderne, --- ih hvor er vi gode. 

Vi i landbruget vil meget gerne være med til at reducere co2 udslippet, men det skal ske på et fagligt 

grundlag. Og det skal være i et tempo, hvor de teknologiske løsninger kan følge med. Vi har ikke lyst 

til at blive offer for et justitsmord. 

På finansloven er der sat millioner af til ”plantebaseret mad”. Jeg har lidt svært ved et forstå, at der 

skal bruges så mange penge på at lære at dyrke spidskål. Nå men spøg til side, jeg ved naturligvis 

godt, at pengene skal bruges til få plantefibre til at ligne noget, som det ikke er. Men jeg må jo 

spørge hvorfor? Der findes jo rigtigt mange gode naturlige frø, grøntsager og frugter, som kan spises 

lige som de er. Det har vi altid gjort. Så hvorfor ikke blive ved med det. Hvad er det der gør, at 



naturlige fødevarer skal over et laboratorie og tilføres unaturlige tilsætningsstoffer? Æblejuice er jo 

en udmærket og naturlig plantedrik.  

Der er vedtaget en CAP-reform som gælder fra 2023, men træk lige vejret. Der er nu en helt ny 

situation i Europa, hvor en regulær fødevarekrise truer, så jeg tror der vil komme ændringer.  

Der er behov for organisatorisk nytænkning. 

Organisatorisk har, vores samarbejdspartner, ”Gefion” nu valgt at fusionere med DLS. Vi ønsker 

tillykke, og håber vi kan få en god aftale med den nye forening ”VKST” 

Også i L&F arbejdes der med organisationen, og der er lagt op til at et forslag skal drøftes hen over 

sommeren. Sidste års krænkelsesskandale i ”DanBreed” viser, at ikke alt er idyl. Det faldende 

medlemstal, og den omstændighed at en større og større andel af landbrugets værditilvækst sker i 

de store andelsvirksomheder, vil understrege behovet for ændringer.   

I ”Familielandbrugsektionen” mener jeg også, at der er behov for et servicetjek. Der er behov for, at 

vi bliver mere skarpe på vores målgruppe. Den målgruppe er de mindre landbrug hvor landbruget 

er en del af hele familiens hverdag. Vi kan kalde det ”livsstils landbrugere”. Mange af dem har en 

baggrund i byerne, og dem har vi desværre ikke ret godt fat i nu. Jeg tror f.eks. at mange af dem er 

ret ligeglade med Landbrugsavisen, men de kunne måske være interesserede i et ”Magasin” der var 

målrettet dem. Lige nu skyder vi, efter min mening, alt for meget med spredehagl. 

Familielandbruget skal ikke være en kopi af en landboforening årgang 1980, for så tror jeg at vi har 

fremtiden bag os. Men indrømmet, det bliver ikke nemt at ændre, al den stund, at en stor del de 

ledende folkevalgte har siddet på deres post i ganske mange år. Faktisk så længe, som jeg husker, 

formanden undtaget.     

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og specielt vil jeg takke vores kasserer Jytte 

og vores sekretær Lene for deres kompetente hjælpsomhed.  

     

 

 

 

   


