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AKTUELT FRA FORENINGEN 

 

På foreningens generalforsamling i forrige 

måned var der genvalg over hele linjen, så 

bestyrelsen fortsætter uændret.  

 

Foruden de vedtægtsbestemte punkter var der 

indlæg fra Familielandbrugssektionens 

formand Lone Andersen, samt et meget 

inspirerende indlæg fra Felix Stark, som har 

stiftet organisationen ”Verdens bedste 

fødevarer”. Bestyrelsen har efterfølgende 

besluttet at undersøge mulighederne i et 

samarbejde med organisationen. 

 

Bestyrelsen har, på det første bestyrelsesmøde 

efter generalforsamlingen, konstitueret sig 

uændret med Orla Olsen som næstformand. 

 

Desuden blev det besluttet at afholde tre møder 

for medlemmerne i løbet af sommer og efterår. 

 

Allerede den 31. maj kl. 19 indbyder vi til 

besøg ved Jungshoved på Sydsjælland.  

 

Vi mødes hos Bent Ø Larsen, Jungshovedvej 

63, 4720 Præstø. 

  

Efter at vi har besigtiget Bents marker, med 

hvede, byg og raps kører vi til Lynggården, 

hvor vi skal besøge Peter Andersen’s landbrug. 

Her er emnerne bl.a. pløjefri dyrkning, biogas 

og gylleudnyttelse. På markerne dyrkes bl.a.  

frøgræs, hestebønner og sukkerroer. 

Planteavlskonsulent Andreas Eriksen, VKST 

og Jacob fra Hornsyld Købmandsgård 

medvirker og der vil efter rundturen blive 

serveret kaffe.  

 

 
 

På grund af forplejning beder vi om 

tilmelding på SMS senest 29. maj til Ole 

Karmsteen eller Bent Ø. Larsen.  

 

Den 13. oktober besøger vi Pometet i Taastrup, 

hvor vi skal se på det enorme udvalg af 

forskellige frugttræer. Der er både nye sorter 

og bevaring af gamle. Mere herom senere. 

 

I løbet af november er der planlagt et besøg på 

”Nordic Harvest”, hvor man dyrker grøntsager 

i højhuse uden jord og med kunstlys. 

 

Vi håber at se mange af jer til et eller flere af 

arrangementerne. 

 

 



 

 

ÆNDRINGER I ORGANISATIONEN 

LANDBRUG & FØDEVARER 

 

Der arbejdes netop nu på en mere strømlinet 

organisation i Landbrug & Fødevarer. Blandt 

andet er der ønsker om at slå formandskaberne 

for primærlandbruget og landbrugsvirksom-

hederne sammen. 

 

De store andelsvirksomheder udgør en stor del 

af L&Fs økonomi, så det er vel ikke så 

mærkeligt, at de ønsker at få så meget indflyd-

else som muligt. Det er dog samtidigt meget 

vigtigt at de almindelige landmænd kan se sig 

selv i organisationen. Det bliver den store 
udfordring, men I kan være sikre på at 
Familielandbruget vil kæmpe for at de helt 
almindelige landbrugere ikke mister 
indflydelse. Det er jo os, der står op hver 
morgen og passer dyr og marker, som er 
fundamentet under hele erhvervet. 
 
SÅ ER DER ENDELIG DYRSKUE 

 
Efter flere års ”tørke” er der endelig igen 

dyrskue på pladsen i Roskilde. Dyrskuet 

holdes den 27. – 29. maj.  

 

 
Foto: Ole Karmsteen 

 
Jeg selv, min familie og vores jerseykøer vil 

være til stede på dyrskuet alle 3 dage.  

 
 
 

Jeg håber, at mange af jer vil kigge forbi vores 

køer og også gerne slå et sving forbi alle de 

andre spændende oplevelser, som der er på 

dyrskuet. Vi håber naturligvis på godt 

dyrskuevejr. Det vil sige sol og let brise. 
 

Men inden da kunne vi godt bruge lidt regn. 

Det er meget tørt nu, og det er begyndt at gå ud 

over græsvæksten i foldene. Jeg har i den 

forgangne weekend været nødt til at vande 

havens tidlige kartofler. 

 

 
Foto: Ole Karmsteen 

 
GRØN ENERGI ELLER SORT SNAK 

 
Energipriserne er på himmelflugt. Det mærker 

vi alle, og gaspriserne får panikken til at brede 

sig.  

 

Panikken bliver hjulpet lidt på vej af behovet 

for at gøre noget godt for klimaet. 

Biogasselskaberne har benyttet sig af 

situationen og fyret godt op under kedlerne. Vi 

oplever nu at biprodukter fra fødevare-

produktionen går direkte i biogaskedlerne, 

selvom de kunne have været brugt til 

husdyrfoder eller endda menneskeføde.  

 

Biogasproduktion bliver på den baggrund ikke 

en grøn energiløsning. Så er det bare sort snak 

pakket ind i grønt glitterpapir.   

Ole Karmsteeen 

 

 



 

 

EN DAG MED FOKUS PÅ KLIMA 

 

Alle landmænd skal de kommende år gøre en 

ekstra indsats for at sikre et lavere klimaaftryk 

fra landbrugs- og fødevareproduktionen. Men 

hvordan holder du styr på dit klimaaftryk? Og 

hvad virker på din bedrift? 

 

Kom med til klimadag, og lær hvordan du kan 

arbejde med at sænke klimaaftrykket på din 

helt egen bedrift. Det er gratis at deltage. 

 

VKST og SEGES Innovation glæder sig til at 

byde velkommen til klimadage på Sjælland og 

Falster. 

 

Klimadagene har til formål at give dig som 

landmand mulighed for at beregne din 

drivhusgasudledning og få en aktuel status på 

dit klimaaftryk på bedriftsniveau og senere helt 

ned på produktniveau.  

 

Værktøjet beregner samtidig effekten af 

mulige klimatiltag, og med afsæt i den seneste 

forskning får du viden til at vælge de mest 

effektive tiltag. 

 

På programmet for klimadagen finder du både 

konsulenter fra SEGES, Nykredits 

Landbrugsdirektør samt dine lokale VKST-

rådgivere, der vil guide dig igennem brugen af 

ESGreen Tool og hjælpe dig godt i gang. 

 

Du kan læse mere om klimaberegneren 

ESGreen Tool på vores hjemmeside her og 

på SEGES hjemmeside, hvor du kan tilgå 

værktøjet fra. Du kan også selv gå i gang med 

ESGreen Tool på esgreentool.dk eller via 

landmand.dk. 

 

Hos VKST kan du møde klimateamet. Vi har 

ni rådgivere og konsulenter, der er uddannet i 

værktøjet, og som er specialister inden for 

klima. 

 

 

 

 

Vi kan hjælpe med både ESGreen Tool, ESG-

Bevis eller udforme en decideret 

handlingsplan sammen med dig i forhold til at 

reducere dit klimaaftryk. 

 

Klimadag med VKST – to forskellige dage: 

 

Sorø:  7. juni 2022 kl. 09-14 

Se program og tilmeld dig her 
 

Nykøbing F: 8. juni 2022 kl. 09-14  

Se program og tilmeld dig her 

 
Klimadagene vil samle tusinder af landmænd 

og fokusere både på klimadagsordenen i det 

store perspektiv og på, hvordan du som 

landmand kan gøre en forskel på din egen 

bedrift ved hjælp af ESGreen Tool.  

 

Klimadagen hos VKST har til formål at give 

dig mulighed for at beregne din 

drivhusgasudledning og få en aktuel status på 

dit klimaaftryk på bedriftsniveau og senere helt 

ned på produktniveau. 

 

Det er gratis at deltage i en klimadag, og du får 

rig mulighed for at netværke med dine kolleger 

i området, og du vil kunne få personlig sparring 

hos din kendte VKST-rådgiver. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vkst.dk/baeredygtighed-klima/esgreen-tool/
https://www.seges.dk/da-dk/software/esgreen-tool
https://vkst.dk/baeredygtighed-klima/esgreen-tool/
https://vkst.dk/baeredygtighed-klima/esg-bevis/
https://vkst.dk/baeredygtighed-klima/esg-bevis/
https://www.tilmeld.dk/klimadag/vkst-7-juni-sjaelland
https://www.tilmeld.dk/klimadag/vkst-7-juni-sjaelland
https://www.tilmeld.dk/klimadag/vkst-7-juni-sjaelland
https://www.tilmeld.dk/klimadag/vkst-8-juni-sjaelland
https://www.tilmeld.dk/klimadag/vkst-8-juni-sjaelland


 

 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Tirsdag den 31. maj, kl. 19:00. Sjællandske Familielandbrug, markvandring 

Start: Bent Ø. Larsen. Jungshovedvej 63, 4720 Præstø 

Bent har hvede, byg og raps. Derefter køres til Lynggården, hvor emnerne er pløjefri dyrkning, biogas 

og gylleudnyttelse, på hans marker dyrkes bl.a. frøgræs, hestebønner og sukkerroer.  

Tilmeld dig på SMS senest 29/5 til 2926 6693 (Ole Karmsteen) eller 2331 9054 (Bent Ø. Larsen).  

 

Tirsdag den 7. juni, kl. 9:00 – 14:00. Klimadag med VKST og SEGES  

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Det er gratis at deltage. Tilmeld dig på vkst.dk  

 

Onsdag den 8. juni, kl. 9:00 – 14:00. Klimadag med VKST og SEGES  

VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F. Det er gratis at deltage. Tilmeld dig på vkst.dk  

 

Onsdag den 8. juni, kl. 16:00 – 19:00. Markvandring på Raahavegård | VKST/Danish Agro 

Råhavegaard, Maribovej 9, 4960 Holeby. Det er gratis at deltage. Ingen tilmelding.  

 

Onsdag den 8. juni, kl. 8:30-12:00 eller 12:30-16:00. ADR-kursus.  

Transporterer du dieselolie, gasflasker eller andre faremærkede produkter af offentlig vej og med 

registreringspligtigt køretøj, bør du have et ADR kap. 1.3. kursus.  

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Pris: 600 kr. ekskl. moms. Tilmelding på vkst.dk  

 

Mandag den 13. juni, kl. 13:00 – 16:00. Temadag om maltbyg.  

Forsøgsmarker ved Slimminge, Kongstedvej 90, 4100 Ringsted. Gratis. Tilmelding på vkst.dk  

 

Tirsdag den 21. juni, kl. 8:00-16:00. Rottebekæmpelse på egen ejendom – R2 autorisation 

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Pris: 1.895 kr. ekskl. moms. Tilmelding på vkst.dk 

 

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/

