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TANKER VED SANKTHANS BÅLET 

 

Man bør kunne stole på at ministre overholder 

lovene. Hvis de ikke mener at loven er god har 

de jo mulighed for at lave den om, hvis der 

altså kan skaffes et flertal. Desværre har der de 

seneste år været eksempler på ministre, som 

ikke kunne vente på at have lovgrundlaget på 

plads.  

 

Mere eller mindre bevidst har man valgt at 

forcere beslutninger uden at levne tid til at 

vurdere konsekvenserne. Det er en uskik, og et 

demokratisk problem. Jeg håber at rigsret 

dommen i instrukssagen sammen med en 

juridisk vurdering i sagen om den ulovlige 

minkaflivning kan sætte en stopper for denne 

praksis.  

 

Arbejdet med en ny organisering af strukturen 

i ”Landbrug & Fødevarer” er langt fremme. 

Som det ser ud nu, bliver der en hovedbestyr-

else med beslutningskompetence, som inklu-

derer formændene for alle foreningerne. Det 

betyder at en forening, som vores kommer lidt 

tættere på der, hvor beslutningerne træffes. Det 

er vi glade for. 

 

Jeg synes dog at der mangler nogle 

sanktionsmuligheder, som kan bruges i de 

tilfælde, hvor dele af vores erhverv handler på 

en måde, så hele erhvervet skades voldsomt.  

 

 

 

 

Helt aktuelt tænker jeg på grisebranchen. Her 

har man på ingen måde levet op til de frivillige 

aftaler, som man selv har indgået med hensyn 

til dødelighed og bedøvelse ved kastration.  

 

Vi, i landbruget, vil meget hellere have 

frivillige aftaler, end stive regler og love. Det 

ønske undergraves voldsomt af grisebranchens 

”laden stå til”.  

 

Her kunne jeg godt tænke mig, at der var 

mulighed for at sætte ”L&F Gris” under 

administration, og lade formandskab og 

direktion i L&F overtage styringen i en periode 

til der kommer styr på det. 

 

Formand Ole Karmsteen 

 

 

 

 

 



 

 

NYE TIDER 

 

Som bekendt har vores samarbejdspartner 

”Landboforeningen Gefion” valgt at fusionere 

med fællesforeningen ”DLS” under navnet 

VKST. Det betyder at VKST nu ikke bare er 

rådgivning, men også politisk arbejde. 

 

Det betyder grundlæggende ændringer for os, 

idet vores samarbejdspartner ikke længere 

eksisterer. Vi er dog blevet tilbudt en ny aftale, 

som desværre var væsentlig ringere på et par 

punkter.  

 

For det første kumme vi ikke længere få 

adgang som observatører i bestyrelsen, og for 

det andet var der nogle begrænsninger for 

hvordan vi kunne markedsføre os i forbindelse 

med landbrugsrådgivningen. Det ville komme 

til at betyde, at vi ville være ret usynlige i 

samarbejdet. Det på trods af, at vi betaler et 

betydeligt beløb til det politiske arbejde i 

VKST. 

 

Vi har derfor, i bestyrelsen, besluttet at sige nej 

tak til tilbuddet. Vi forventer dog stadig at få 

en aftale om sekretærbistand og økonomi-

styring, samt en aftale som kan være grundlag 

for at vi stadig anbefaler vore medlemmer at 

benytte VKST til rådgivning.  

 

Det politiske arbejde vil vi så stå for selv eller 

i samarbejde med andre familielandbrugs-

foreninger samt alle de regionale landbo-

foreninger på Sjælland.  

 

Vi håber, at det i sidste ende vil betyde, at vi 

får bedre mulighed for at styrke og synliggøre 

vores arbejde for bedre vilkår for de mindre 

landbrug.  

 

Bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

OPFØLGNING PÅ UKRAINE 

 

Sidst skrev jeg lidt om vores venner fra 

Ukraine. Jeg vil her kort beskrive, hvad der 

siden er sket. 

Lenas mor og lillebror er nu i Danmark, efter 

en kaotisk flugt over flere dage i en overfyldt 

bil med flere familiemedlemmer og en stor 

hund. Lenas mor, som er uddannet tolk, prøver 

at finde arbejde.  

 

Lillebroderen vasker grisestald på en gård på 

Falster, samtidig med at han følger 

undervisningen virtuelt på sit universitet i 

hjembyen. De har overvejet at tage hjem, efter 

at byen Zumi ikke længere er omringet af 

russerne. Da hjemmet ligger ret tæt på grænsen 

til Rusland og jævnligt rammes af raketter og 

artilleri har de foreløbigt valgt at blive i 

Danmark. 

 

Artems forældres hjemegn i det centrale 

Ukraine var i en periode besat af russerne. 

Inden russerne forlod området, har de totalt 

smadret alle veje, ligesom de dræbte alt 

levende på et stort malkekvægsbrug. Artems 

far, som er veteran fra Sovjetunionens krig i 

Afghanistan, arbejdede under den korte 

besættelse, som spion for de ukrainske styrker. 

Det var et farligt job, idet ukrainere, som blev 

antruffet, af russiske soldater, med billeder af 

russisk militær på deres telefoner blev dræbt på 

stedet.  

 

Artems yngste morbror på kun 38 år er blevet 

dræbt ved fronten. Han efterlader sig kone og 

barn. Det er naturligvis en stor sorg for 

familien, men de deler jo desværre skæbne 

med utallige ukrainske familier.  

Vi håber alle at lidelserne snart kan få en ende.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOMMERFERIE OG HØSTFORVENT-

NINGER, OG ”BONDEN FÅR SIN MAD PÅ 

SENGEN” 

Hvordan har bestyrelsen det med ferie og 

høstudsigt? Det prøver vi at svare på her. 

 

Orla Olsen 

Det ligner en middel høst af byg, hvede og raps 

med pil opad, som Orla beskedent bemærker. 

Halvdelen af kornet er allerede solgt til en ”god 

pris”. Orla glæder sig til at komme ud at køre 

med sin nye mejetærsker, og håber at han inden 

da når at få sig en ny hofte. 

Skal inden høst en uge i sommerhus med sin 

frue og nogle venner. 

 

 
 

Bent Ø. Larsen 

Med sydsjællandsk beskedenhed bemærker 

Bent at høsten på de 85 ha med byg, hvede og 

raps ser fornuftigt ud. Naboen høster og aftager 

kornet. Det afregnes til nabopris uden fradrag. 

Bent bliver hjemme i ferien og hygger om sine 

marker. 

 

Lone Nielsen 

Lone er ikke bange for at indrømme at høsten 

på de små 10 ha. tegner godt og bedre ”end det 

plejer”. 

Kornet sælges til Brødrene Ewers, og der er 

ikke aftalt nogen pris endnu. Lone skal en tur 

til Prag til september 

 

 

 

Poul Erik Lauritzen 

Poul Erik har 8 ha med vårbyg, som står ok. 

Det bliver høstet af en nabo og solgt i høsten 

til pris, der er fælles med naboen. 

Poul Erik holder ferie hjemme. 

 

 
 

Jørgen Mosbæk 

Jørgen dyrker ikke korn, men laver wrap på 5 

ha. Desuden er han vinbonde, og vinhøsten 

tegner godt. Hvis vejret ellers arter sig med 

noget sol resten af sommeren er der udsigt til 

en god vinhøst. Han har 2 sorter røde og 2 

sorter hvide druer. 

 

Familien har sommerhus, som bruges jævnligt. 

I august tager de desuden 4 uger til Frankrig 

med campingvognen. Her skal der 

selvfølgeligt aflægges besøg på nogle vingårde 

så erfaringsgrundlaget kan styrkes.  

 

Thomas Jensen 

Thomas har 14 ha med byg og hvede, og han 

glæder sig over at hveden ser godt ud. Kornet 

sælges efter høst. 

Thomas holder ingen sommerferie, men i 

oktober tager han revanche idet han skal til en 

familiefest, som holdes på Sicilien.  

 

Mathias Hansen 

Mathias ser med fortrøstning frem til høsten, 

idet han har undgået den værste tørke. Han 

solgte en del af høsten i december til det han 

troede var en god pris, men det ser han nu var 

for tidligt. Han ærgrer sig over de høje priser 



 

 

på hjælpestoffer, men da der også er gode 

priser på salgsprodukterne, er han fortrøst-

ningsfuld med hensyn til fremtiden. 

Sommerferie bliver der ikke noget af når man 

har en gårdbutik midt i et sommerland. Det 

bliver dog til lidt småture med børnene.  

 

Ole Karmsteen 

Vi dyrker foder til vores kvægbesætning på ca. 

40 ha. Desuden er der nogle naturarealer som 

afgræsses. Både græs, majs og foderroer gror 

godt, og da prisen på mælk og oksekød er det 

bedste jeg har oplevet, ja så er der jo ingen 

grund til klage. 

Elin og jeg holder en uges ferie hjemme 

sammen med vores 3 børn plus svigerbørn og 

2 børnebørn. Tiden går med hyggemåltider og 

udflugter i området. (Og så kan klimaet vist 

godt tåle, at vi spiser en rød bøf i ny og næ). 

Jeg håber at i alle får en god sommer og høst.  

Ole Karmsteen 

 

 
Lad brakpudseren stå, spar dieselolie og nyd 

synet! 

SÆT KRYDS I KALENDEREN 

 

Bestyrelsen har følgende arrangementer i 

støbeskeen  

 

Torsdag den 13. oktober, kl. 16:00 – 17:30 

Pometet, Taastrup  

Rundvisning. Pometet drives af 

Landbohøjskolen og Københavns universitet 

med forskning i bær, frugt og vin.  

 

Fredag den 18. november, kl. 14:00 

Virksomhedsbesøg Nordic Harvest, Taastrup. 

Nordic Harvest dyrker grøntsager i 14 etager i 

en hal uden brug af jord, planterne vokser i 

vand tilsat næring.  

 

Når vi kommer tættere på datoerne, får I mere 

information, men vi håber I vil støtte op om 

arrangementerne og sætte kryds i kalenderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Torsdag den 13. oktober, kl. 16:00 – 17:30 

Rundvisning hos Pometet, Taastrup. Mere info kommer senere.  

 

Fredag den 18. november, kl. 14:00 

Virksomhedsbesøg hos Nordic Harvest, Taastrup. Mere info kommer senere.  

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/

