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V alget til kommunalbestyrelsen er 

netop overstået, og denne gang var 

det særdeles spændende med en stor 

udskiftning til følge. Tak til alle der stille-

de op. Tillykke til dem der blev valgt.  

For Bornholms Landbrug & Fødevarer 

(BLF) betyder valgets store udskiftning 

af politikere, at der er mange nye men-

nesker, vi gerne vil snakke med. Vi vil 

meget gerne fortælle om vores erhverv, 

og gøre dem opmærksomme på den 

betydning, det har for Bornholm.  

Under valgkampen deltog jeg i en debat 

om landbruget på Bornholm. Politiker-

nes visioner kredsede om lokalt produ-

cerede, økologiske og klimavenlige fø-

devarer, som de ønskede at fremme. 

De havde fokus på lokal grøntsagspro-

duktion og de ønskede at kommunens 

køkkener ville efterspørge de lokale 

råvarer, der skulle produceres flere af. 

Disse holdninger var ikke snævert knyt-

tet til Enhedslisten eller Veganerpartiet 

– visionen om det lokale, økologiske og 

klimavenlige landbrug er ved at være 

mainstream. Og selv langt inde i den 

borgerlige lejr møder visionen genklang.  

Det positive er, at politikerne faktisk hel-

lere vil spise det vi laver, end varer ude-

fra. Det er en kæmpe tillidserklæring til 

os landmænd, fra dem der bor tæt på. 

Udfordringen er, at landbruget er et an-

det sted, end den netop omtalte vision 

om et økologisk landbrug, der produce-

rer til vores lokale marked. 

Virkeligheden er et landbrug, der er 

præget af en stor animalsk produktion, 

der primært eksporteres - og denne vir-

kelighed er der en mere kritisk holdning 

til. Der er fokus på, at det lugter og foru-

rener. Lokale politikere har også gen-

nem valgkampen påpeget, at kødpro-

duktion bør reduceres, fordi det er en 

klimaskadelig produktion. Enkelte politi-

kere mener endog, at større staldanlæg 

kan være sundhedsskadelige for nabo-

erne.  

Færre stalde – større stalde – mere 

bæredygtighed 

Den fremtid, vi tror kommer, er en frem-

tid, hvor verdens forbrug af kød og 

mælk stiger og vi bør ikke stoppe med 

at producere kød og mælk i Danmark. 

Vi skal fortsætte, fordi vi kan nogle ting, 

som man ikke tænker på i store dele af 

verden. Vi er bedre til at udnytte vores 

foder, vi er bedre til at udnytte vores 

næringsstoffer og sprede gylle ud på en 

måde, der minimerer tab af nærings-

stoffer. Allerede i dag er vi foran med 

bæredygtighed, og vi er mere klimaven-

lige end mange landbrug andre steder i 

verden.  

Nr. 10 November 2021 

Landbrugets lokalpolitiske udfordring 
v/ næstformand Frederik Tolstrup 

Fortsættes næste side 
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Jeg forestiller mig, at der kommer strengere krav til vo-

res måde at producere på. Lugtgener skal blive mindre 

og udledningen af klimagasser skal reduceres. Vi får 

brug for at håndtere gylle anderledes, end i dag. De 

nyeste teknologier kan ikke tilføjes vores eksisterende 

anlæg, derfor tror jeg også, vi fortsat vil behøve nye 

stalde.  

Staldene skal også være større. Ny teknologi bliver en 

stor omkostning. Luftrensning koster i dag millioner af 

kroner, og for at få en rentabel produktion, er det nød-

vendigt, at der er mange dyr til at betale for en sådan 

investering. Det er altså for dyrt at bygge småt, hvis vi 

skal gøre brug af avanceret teknologi. Større stalde 

fastholder vores konkurrencekraft og vores evne til at 

være bæredygtige på alle parametre, ikke kun de øko-

nomiske.  

Budskabet er kort sagt: Vi vil gerne have færre, men 

større stalde for at kunne opfylde verdens behov for 

flere fødevarer, og for at kunne producere så bæredyg-

tigt, som det forventes af vores omverden.  

For mig har det været vanskeligt at ”sælge” det budskab 

til politikere i en valgkamp. De ved, at nogle naboer er 

utrygge ved store anlæg i deres nærområde, og at 

mange vælgere også er kritiske overfor vores animalske 

produktion. Der er med andre ord ”stemmer” i at være 

kritisk i forhold til udvidelser.  

Jeg håber på, at en del bornholmere kan komme til at 

se verden, som vi gør, for ellers møder vi landmænd en 

mur af modstand fra alle sider, når vi prøver at udvikle 

vores animalske produktion.  

Vi skal i dialog med alle bornholmere 
Tidligere brugte vi i BLF mest tid på nogle få politikere 

fra de større partier. Socialdemokratiet og Venstre var vi 

i god kontakt med, og vi brugte ikke meget tid på dem, 

der var meget kritiske overfor landbruget. Vi mente ikke 

det kunne svare sig, de var alligevel for langt væk fra 

os. Vores strategi er nu anderledes, både fordi de re-

spektive partier fik meget dårlige valg, men også fordi vi 

skal have en bredere kontakt til mange forskellige men-

nesker.  

Dialog forudsætter at man lytter. Landbruget skal være 

mere lyttende. For mit eget vedkommende er jeg netop 

blevet valgt til Danmarks Naturfredningsforenings born-

holmske bestyrelse. Jeg glæder mig til de diskussioner, 

vi kan få. Vi landmænd bør også lytte mere til biavlere, 

ornitologer og folk fra Enhedslisten. Når Enhedslisten 

får 7 mandater ved et kommunalvalg, så er det fordi de 

ved noget om bornholmerne, som mange andre ikke 

har forstået. Selvfølgelig skal vi lytte til dem.  

Håbet er, at de også ender med at lytte til os og dette 

kan være med til at få skabt en ægte gensidig respekt 

mellem landbruget og vores kritikere. Dette fremmer en 

ægte dialog og gør måske, at vi kan udvikle os i fremti-

den.  

Det kan ikke gå galt  
 

Underholdende foredrag med  

Anders Lund Madsen 
 

Bornholms Landbrug & Fødevarer inviterer til 

medlemsmøde mandag den 29. november kl. 

19.00 - 21.30 i Aakirkebyhallerne. 

Kom og få en underholdende og samtidig umid-

delbart brugbar opskrift på, hvorledes man lever 

et ganske enkelt og uhyre afslappende liv, uden 

problemer, ved blot at følge de tre trin, Anders 

Lund Madsen har udviklet på egen krop:  

1. Detvarsådétparametret  

2. Erkendelseskoefficienten  

3. Det Globale Ansigtstab 

Det er én lang forklaring på, hvorfor man ikke 

skal tage tilværelsen alt for alvorligt.  
 

Tilmelding til sekretariatet på tlf. 5690 7800 

eller mail: bl@blf.dk. Tilmelding er gratis, er 

efter ”Først til mølle” og max 2 billetter pr. 

medlem. 
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H vis du vil drive din restaurant eller café på en mere 

bæredygtig måde, er der hjælp at hente.  

Eksempelvis lykkedes det i foråret 2021 Brohuset på 

Hammershus og Restaurant Svaneke Bryghus at blive  

certificerede med HORESTA´s ”Green Restaurant”. 

Elisabeth Falk og Signe Folke fra BLF bistod med at 

lave ansøgningerne, og deltog i certificeringsbesøgene.  

Den mulighed har vi fortsat i 2022, og vi håber, at yder-

ligere 3-4 bornholmske spisesteder vil benytte sig af 

muligheden for at blive certificerede. Spisestederne kan 

også få hjælp til at komme i gang med at bruge det øko-

logiske spisemærke, eller hjælp til andre tiltag, der kan 

øge spisestedernes bæredygtighed. Bistanden er uden 

omkostninger for spisestederne. 

I er velkomne til at kontakte fødevarerådgiver Signe 

Folke, hvis I overvejer Green Restaurant-certificering 

eller andre tiltag, der kan gøre spisestedet mere bære-

dygtigt.  

Signe Folke 

Tlf.: 5690 7816 / 2495 5925 

Mail: sf@blf.dk 

Hjælp til mere bæredygtige spisesteder  
v/ Signe Folke 

P lanteavlsmøde 2.2.22  

Onsdag den 2. februar afholder vi planteavlsmøde! 

Mødet foregår traditionen tro i Aakirkebyhallerne, og det 

bliver et heldagsmøde med start kl. 9.30 og program 

frem til kl. 15.30. Programmet er endnu ikke helt på 

plads, men planteavlsmødet vil bl.a. handle om maskin-

økonomi. Vi har fået aftale i stand med en af VKSTs 

maskinkonsulenter, der vil komme godt rundt om em-

net. 

Derudover har vi en aftale med SEGES om, at de mø-

der op for at fortælle om, hvad der rører sig på plante-

avlsområdet - også politisk. 

Så vi ser frem til en spændende og berigende dag - 

husk at sætte X i kalenderen og tilmelde dig hos plante-

rådgivningen. Tilmeldingsfrist er fredag den 28. januar. 

Der vil være deltagerbetaling på 400 kr. ekskl. moms. 

Opfølgningskurser til sprøjtecertifikat  

og sprøjtebevis 

Har du husket at tilmelde dig opfølgningskursus? Der er 

3 kursusdatoer tilbage at vælge mellem, da kurset den 

1. december er fyldt op: 

 

Tilmelding til kurserne foregår på Voksenuddannel-

se.dk. Du skal logge på med NemID og vælge at fort-

sætte som virksomhed/ledelsesrepræsentant. Kurset 

søges frem ved at taste kviknummeret ind i søgefeltet 

og klikke Søg. Ved tilmelding angiver du også, at du 

søger VEU-godtgørelse, og den vil så blive overført au-

tomatisk til dig efter kurset. Hvis du vil have hjælp til 

tilmelding, kan du komme ind forbi Kannikegaard – bare 

husk at medbringe nøglekort til NemID, så kan jeg hjæl-

pe med at få dig tilmeldt. 

Kurserne foregår på Kannikegaard med start kl. 9.00 og 

afsluttes kl. 16.30. 

Husk at du skal købe ny MAB-autorisation, når du har 

været på kursus, og at den nye autorisation også skal 

tilknyttes dit CVR-nummer. For at tilknytte autorisatio-

nen, skal du sende en anmodning til virksomheden, og 

derefter skal du logge på et andet link for at gå ind og 

godkende anmodningen og dermed tilknytte autorisatio-

nen.  

På vores hjemmeside er der link til både autorisationssi-

den og virksomhedssiden samt vejledning til, hvordan 

du får autorisationen og tilknytter den til CVR-

nummeret. Følg linket her: http://blf.dk/raadgivning/

planteavl/autorisationsordning-til-koeb-og-brug-af-

sproejtemidler/ 

Autorisationen koster 340 kr.  

DATO KVIKNUMMER 

Tirsdag den 18. jan. 2654168241122lbs3 

Onsdag den 26. jan. 2654168241122lbs4 

Torsdag den 3. feb. 2654168241122lbs5 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

https://www.voksenuddannelse.dk/
https://www.voksenuddannelse.dk/
http://blf.dk/raadgivning/planteavl/autorisationsordning-til-koeb-og-brug-af-sproejtemidler/
http://blf.dk/raadgivning/planteavl/autorisationsordning-til-koeb-og-brug-af-sproejtemidler/
http://blf.dk/raadgivning/planteavl/autorisationsordning-til-koeb-og-brug-af-sproejtemidler/
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er klar til at levere... 

Husk at… 

Du som aktivt medlem 

eller virksomhedsmed-

lem af Landbrug & 

Fødevarer har adgang 

til en lang række med-

lemsfordele. 
 

Og det kan godt betale 

sig at bruge de kon-

tante medlems-

fordele, som gi-

ver besparelser 

på lidt af hvert; 

til virksomheden, 

til hovedet, til fri-

tiden og for det 

meste også til 

virksomhedsejerens 

ægtefælle/samlever og 

ansatte.  

 

Der kommer løbende 

nye tilbud og du kan 

se dem alle her:  

https://lf.dk/

medlemsfordele 

Ønsker  

DU at annoncere i Nyt fra BLF 
Du har, som medlem af Bornholms Landbrug & Fødevarer, 

mulighed for at indrykke annoncer i vores medlemsblad 

”Nyt fra BLF”. 

Medlemsbladet udsendes på mail til ca. 700 medlemmer i 

slutningen af hver måned, bortset fra juli hvor bladet hol-

der sommerferie. Annoncer kan komme med enten inte-

greret i bladet eller som ”indstik”.  

Kontakt Karen Brandt for at høre nærmere om 

mulighederne og priser for at annoncere. Tlf. 

5690 7856 eller mail: kb@blf.dk 

 

Virksomhedssekretær 
 

Er stakkene af bilag på skrivebordet et evigt overkom?  

Så har du måske brug for sekretærhjælp? 
 

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer kan vi tilbyde sek-

retærhjælp. Sekretæren er fleksibel, kommer hjem til dig 

og løser en række administrative opgaver i din virksom-

hed. Sekretæren kan komme få timer eller dage og klarer 

netop den mængde arbejdsopgaver, som du har behov for 

at få løst.  
 

Læs mere på vores hjemmeside www.blf.dk og kontakt os 

gerne på tlf. 5690 7800 

Har du brug for IT hjælp? 

• Starter din PC ikke rigtigt op?  

• Får du mærkelige fejlmeddelelser?  

• Driller PC’eren bare? 

• Eller har du brug for hjælp til opsætning af PC og udstyr til digitale møder? 

 

Hjælpen er bare et opkald væk, så hvis du oplever problemer med din IT, så kontakt 

Torben Videbæk på tlf. 5690 7812 eller mail: tv@blf.dk  

https://lf.dk/medlemsfordele
https://lf.dk/medlemsfordele
mailto:kb@blf.dk
http://blf.dk/raadgivning/%C3%B8konomi/virksomhedssekretaer/
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er klar til at levere... 

Tinglysning 

Husk at Bornholms Landbrug 

& Fødevarer udarbejder 

tinglysning af skøder i 

forbindelse med køb og salg 

af alle former for fast ejendom, 

herunder også hus / 

sommerhus og lejlighed. 

Ring for mere info hos:  

Anette på tlf. 5690 7845  

eller  

Ingvar tlf. 5690 7844 

Har du styr på  

ansættelseskontrakterne? 
 

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 

hjælper vi gerne dig, som arbejdsgiver 

med at få styr på ansættelseskontrakten 

eller andre ansættelsesretslige forhold 

for dine medarbejdere. 

 

Kontakt Karen Brandt på tlf. 5690 7856  

eller mail: kb@blf.dk 

Har du fokus på  

arbejdsmiljøet?  

Vi er klar til at hjælpe! 
 

Et godt arbejdsmiljø er af stor betydning for per-

sonalets trivsel og dermed virksomhedens pro-

duktivitet.  

Alle virksomheder, som har medarbejdere ansat, 

har ifølge arbejdsmiljøloven pligt til at lave en  

ArbejdsPladsVurdering (APV), som skal  

revideres minimum hvert 3. år.  

Og vi kan hjælpe dig! 
 

Kontakt Lene Møller på: 

tlf. 5690 7823 eller mail: lm@blf.dk 

Det sker hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

• 29. november kl. 9.30 Regionalt L&F Kvægårsmøde 

• 29. november kl. 19.00  Medlemsmøde med Anders Lund Madsen 

• 1. december kl. 9.00  Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat og sprøjtebevis 

• 8. december kl. 9.30  Majs- og fodermøde 

 

Se vores hjemmeside www.blf.dk  

for mere info og flere aktiviteter. 

Bornholms Landbrug  

& Fødevarer  

støtter  

Tilflytterservice Bornholm 
 

http://www.blf.dk
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I  foråret vedtog Folketinget initiativet om, at visse ar-

bejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser skal være 

skattefrit i 2021.  

Gavekortet skal modtages i 2021 for at være skattefrit, 

men må også gerne bruges af medarbejderen efter 

2021. Beløbet for det skattefrie gavekort må ikke over-

stige 1.200 kr. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale 

om en bagatelgrænse. Såfremt den beløbsmæssige 

grænse på 1.200 kr. overskrides, skal den ansatte be-

skattes af hele værdien af det modtagne gavekort. 

Gavekortet skal være til oplevelser i Danmark eller et 

andet EU-/EØS-land, fx hotelophold, restaurantbesøg, 

koncerter og forlystelser.  

Arbejdsgiveren har hverken indeholdelses- eller indbe-

retningspligt til Skattestyrelsen om de givne gavekort, 

der falder indenfor bestemmelsen. 

Du er velkommen til at kontakte din økonomirådgiver 

hos Bornholms Landbrug & Fødevarer, hvis du har 

spørgsmål eller brug for yderligere information. 

Husk der er skattefritagelse for visse arbejdsgiverbetalte  

gavekort til oplevelsesindustrien i 2021 
v/ Brian Kragbæk 

G år du med overvejelser om at videresælge den 

forældrekøbte lejlighed til næste generation, kan 

det være klogt at få set og regnet på det, inden vi for-

venteligt får de nye vurderinger i 2022. 

Vi kender af gode grunde ikke de nye vurderinger, men 

har en klar forventning om, at de vil være større end de 

nuværende, som har været fastlåst siden ca. 2010, me-

dens der har været ganske store prisstigninger på bolig 

– og ejendomsmarkedet i den forgangne periode. Som 

reglerne er i dag, er udgangspunktet, at du kan sælge 

din lejlighed til dine børn til den nuværende offentlige 

vurdering +/ - 15%. 

Hvis du sælger nu, får børnene en billig lejlighed og du 

kan evt. som sælger opnå et tab på ejendomsavancen, 

som kan ”gemmes” til modregning i en senere fortjene-

ste på salg af landbruget eller andet. 

Barnet kan så med fordel på et tidspunkt videresælge 

lejligheden og opnå en skattefri gevinst, såfremt ved-

kommende har beboet lejligheden i ejertiden. 

Vi står med en lidt tilsvarende situation i forhold til pris-

fastsættelsen ved overdragelse af landbrugsejendom-

me til næste generation, hvor vi også må forvente sti-

gende offentlige vurderinger i 2022. 

Det kan derfor give rigtig god mening at få regnet på 

tingene, og du opfordres derfor til at kontakte din øko-

nomirådgiver i BLF eller undertegnede, så hjælper vi 

dig gerne videre i processen og kan ligeledes stå for alt 

vedr. effektuering af handel, skøde og tinglysning. 

Handelen skal således være indgået inden den nye vur-

dering havner i e-Boksen! 

 

Kontakt: 

Ejendomsrådgiver Ingvar K. Olsen 

Tlf. 56 90 78 44 

mail. Iko@blf.dk 

Salg til familien inden de nye ejendomsvurderinger??? 
v/ Ingvar K. Olsen 
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Bornholms                inviterer til: 

 

 

 

Tirsdag den 7. december kl. 19.00 i Samlingshuset, Pedersker Hovedgade 56.  

Dørene åbnes kl. 17.00 

Som altid flotte gevinster, lotteri samt kaffe o.a. 

For nærmere information 

og salgsmateriale kontakt: 
 

Ingvar K. Olsen 

Ejendomsrådgiver 

Tlf. 5690 7844  

Mail iko@blf.dk 

Engegård, Bodelyngsvejen 13, Nylars 

Engegård er en pæn og velbeliggende landbrugsejendom, hvor der tidligere har været slagtesvinehold, men de 

senere år har bedriften været drevet udelukkende med planteavl. Ejendommens totale EU-støtteberettigede 

areal udgør godt 34 ha. Landbrugsjorden er overvejende god, dyrkningssikker, lermuldet jord med generelt god 

afdræning. Ejendommen sælges tilsået med vinterraps og vinterhvede. Derudover er der et skovareal med 

status af fredskov på ca. 2,4 ha løvskov, som er udtyndet for nylig.  

Stuehuset er opført i 1853 og fremstår udvendigt pænt og velholdt med gode ydermure og nyere tag fra 2009. 

Vinduerne er udskiftet i 2000. Stuehusets bebyggede areal er på 263 m
2
, og det samlede uudnyttede 

tagetageareal er på 197 m
2
. Der er indlagt centralvarme, og varmeforsyningen kommer fra stokerfyr i udlænge. 

Det rummelige stuehus indeholder 8 værelser/stuer, ældre badeværelse og ældre køkken. Indvendigt trænger 

huset generelt til renovering. 

Til ejendommen hører staldbygninger og maskinhus. Senest har der været slagtesvinehold på dybstrøelse i den 

nyere af staldene. Derudover er der de to mindre, vinkelbyggede oprindelige staldbygninger i bindingsværk, 

opført samtidig med stuehuset i 1853, hvor den ene nu rummer  fyrrum med Twin Heat træpillefyr fra 2005 og 

garage. Derudover er der et fritliggende, rummeligt og meget anvendeligt maskinhus fra 1996 på 528 m
2
. 

Landbrugsejendom på knap 40 ha til salg! 
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V i har efterhånden alle lært, at vi skal have et antivi-
rus program og en firewall på vores pc’ere. Så nu 

er det dig, der er den største risikofaktor.  

En historie fra det virkelige liv her på Bornholm. 

En landmand bliver ringet op af et firma, der præsente-
rer sig som et sikkerhedsfirma, der tilbyder et gratis tjek 
af ens pc’er. Det lyder jo besnærende, og snart har man 
givet adgang til en pc’er med en fjernforbindelse.  

Der findes selvfølgelig en masse ”snavs” som sælgeren 
tilbyder at fjerne, mod at der tegnes et 3 års abonne-
ment. Og sælgeren viser også lige, hvor man skal tryk-
ke ok på hjemmesiden, uden at man får en chance for 
at læse forretningsbetingelser m.m.  

Vupti så har man lige bundet sig til at betale op til 1.000 
kr. om måneden i 3 år svarende til 36.000 kr. 

Moralen er: Hvis nogen uopfordret kontakter dig pr. te-
lefon, så vær altid mistroisk, sig aldrig ja til noget før du 

har haft tid at tage oplysninger på vedkommende og 
tillad aldrig nogen at overtage kontrollen af din pc’er, 
telefon eller andet elektronik. Også selvom om de siger 
de ringer fra IT sikkerhedsfirma, politi eller banken. 

Sikkerhedsadvarsel 
v/ Jens Martin Bach 
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Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

I ngenting 

Det er efterhånden helt fantastisk, hvordan der opstil-

les bestemmelser om, at vi ikke skal producere mere. 

Noget, der har været, skal lukkes ned.  

I havet – eller nærmere her i Østersøen - er tilstanden i 

noget i retning af, at fiskerne ikke må fange fisk, for der 

skal være nok føde til sælerne. Seriøsiteten bliver malet 

helt ud ved, at fritidsfiskere kun må fange en fisk om 

dagen. Hvis børneflokken er lidt stor, så har man da en 

udfordring. 

Et andet sted, hvor vi ikke skal ”fiske” mere, er i skove-

ne. De skal hegnes ind til vilde dyr. Eller de skal være 

natur nære. Eller de skal være urørte. Det ligger i korte-

ne, at vi fremover ikke skal bruge eget træ til tømmer og 

møbler. Det skal vi hente i udlandet. For vort eget træ 

skal bruges som foder til biller og larver. 

I landbruget sætter vi jorden under vand. For det skal 

reducere CO2 udledningen. Andre steder i landet bliver  

jord sat under vand, så bæverne kan boltre sig i det 

tidligere landbrugsland og skovland. Nu er tiden også 

kommet til, at man i skoven vil stoppe dræn og grøfter, 

så vandet kan holdes tilbage.  

Der må være mange af vore forgængere, der roterer i 

deres grave. For alt deres arbejde med at grave dræn 

og grøfter har vist sig at være spildt. Så det er åbenbart 

ikke bare fra Forsvaret, man hører skøre historier om at 

grave huller og grøfter, for derefter at kaste dem til igen.  

Vi er nu i gang med at sætte landbrugsjorden under 

vand, så bæverne, fuglevildt og andre dyr kan få føde.  

Klima workshop  

På klima workshop 2 var der interessante indlæg. Jeg 

lyttede til og spurgte ind til Jørgen E. Olesen og særligt 

Hans Roust Thysen.  

Landbruget skal reducere CO2 udledning med omkring 

8 mio tons. Det fremstår for mig, at det ikke vil lykkes, 

med mindre der sker mirakler. Hvis alle landmænd CO2 

optimerede deres bedrift svarende til de 2% bedste 

landmænd i Danmark, vil vi kunne reducere udledning 

med 1 - 1½ mio tons. Resten skal komme fra forskning, 

nyudvikling og mirakler.  

Det ligger allerede i kortene, at kan vi ikke reducere 

CO2 udledningen, så kommer der afgifter. Senest har 

jeg hørt 850 kr. pr. tons CO2.  

Det svarer til ca. 1 kr. pr. kg mælk hos landmanden. 

Med den sædvanlige avanceberegning, vil min pris i 

butikken stige med 4 kr. pr. liter mælk. Hos landmanden 

vil det svare til ca. 10.000 kr. pr ko. Eller for hele Born-

holm omkring 50 mio kr. bare for mælken.  

CO2 afgift på svineproduktionen bliver måske 4 kr. pr. 

kg svinekød hos landmanden. Min pris i butikken vil nok 

være 20 kr. høje-

re pr kg.  

CO2 afgiften på 

svineproduktio-

nen for hele 

Bornholm vil kun-

ne løbe op i 200 

mio kr.  

Handlekraft 

Vi har tidligere set Mette Frederiksen vise handlekraft. 

Derfor vil det sagtens kunne blive et scenarie, at Barba-

ra Bertelsen under devisen: ”Det haster som død og 

helvede for Danmark” får sat et pressemøde op.  

Her vil Mette Frederiksen sammen med Dan Jørgensen 

udstede en ordre om, at alle køer i Danmark skal afli-

ves.  

Det skal ske af hensynet til naturen, arven til vore bør-

nebørn, folkesundheden, risikovurdering fra SSI og ikke 

mindst samfundets opretholdelse. Som bl.a. er at Bar-

bara, Dan og jeg kan flyve på ferie. Og kære lyttere – 

der er ingen grund til at hamstre. Der er masser af 

mælk.  

I mål 

Med aflivningen af alle Danmarks køer vil vi kunne re-

ducere CO2 udledningen (inkl. metan) med omkring 5 

mio tons. Hvis vi så samtidig agerer som de 2% bedste 

landmænd, så er vi tæt på målet med CO2 reduktions-

kravet til landbruget.  

Den skæve vinkel - Red naturen, producer ingenting 
v/ Henry Jespersen 
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LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 7. december kl. 14.00  
 

Foredrag på Kannikegaard. Sognepræst Ulla Skou fortæller om sit arbejde  
som feltpræst, og især sin udsendelse som feltpræst til Kabul i Afghanistan.  

Det vil omhandle alvorlige, men spændende aktiviteter.  
 

 Husk tilmelding senest dagen før til: 

mail: kildesgaard@post.tele.dk 

SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

 

Jul og nytår hos  

Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

Kontoret er lukket fra onsdag den 22. december kl. 16.00  

og åbner igen mandag den 3. januar kl. 8.00.  

D en 17. november fik vi hos Bornholms 

Landbrug & Fødevarer sparket gang i 

netværket for elever i landbruget på Born-

holm. Det er nemlig rigtig vigtigt for os, at 

eleverne kommer bedst muligt gennem 

uddannelsen og kan blive en del af det 

fremtidige landbrug på Bornholm.  

Vi havde sammen med LandboUngdom 

inviteret eleverne en tur med i bowlinghal-

len. Her fik de en kort introduktion til Born-

holms Landbrug & Fødevarer og Born-

holms LandboUngdom, og til hvad vi kan 

hjælpe og støtte dem med.  

Efter en munter omgang bowling sluttede 

vi af med pizza, hygge og en masse land-

brugssnak på kryds og tværs.  

I støbeskeen på nuværende tidspunkt er 

også et netværksmøde i januar og i juli. 

Derudover inviteres eleverne med til de 

mange spændende aktiviteter i Bornholms 

LandboUngdom. 

Vi takker de unge mennesker for en god 

aften og ser frem til næste netværksmøde. 

God start på elevnetværk  

for landbrugselever på Bornholm 
v/ Karen Brandt og Christian Møller Holm 


