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F ør jeg sætter mig til at skrive årets 

sidste hilsen til Jer, går jeg altid og 

funderer lidt over indholdet. Dernæst 

skriver jeg nogle stikord ned, og så er 

jeg næsten i gang. Det er ofte sådan, at 

jeg tankemæssigt begynder ude i den 

store verden – globaliseringen, om man 

vil – og gradvis nærmer mig Bornholm 

og vores bornholmske forhold. Og når 

jeg er færdig, har jeg intet med om glo-

baliseringen. Det ligger lidt langt ude. 

Og der er meget stof her på øen. 

Det bliver anderledes i år. Indgangs-

vinklen er den aktuelle afregningspris 

for raps. Den er nemlig fordoblet siden i 

fjor. Fra kr. 2,50 pr. kg. til nu kr. 5,00 for 

2021-høst. Det er dog noget! Og årsa-

gen? At rapshøsten har slået helt fejl i 

Canada. Når dét sker, da rammes vi 

altså på Bornholm. Eller tag den tidlige-

re amerikanske præsident, Donald 

Trumps ”America First”. Det gavnede i 

USA, og ramte Bornholms Andelsmejeri 

hårdt med en lavere afregningspris til 

andelshaverne til følge.  

Apropos USA's præsident: Denne skal 

via sine gerninger stå stærkt, som hele 

den vestlige verdens førstemand. Ellers 

bliver Europa den lille. Gør han det i 

dag? 

Vi har lige oplevet diktatoren i Hviderus-

land være dukke for dukkefører Putin i 

Rusland. Nemlig ved at sende migran-

ter i hobevis til EU's grænse – og plan-

lagt over denne. Dette for at destabilise-

re EU. Kun kloge polske reaktioner for-

hindrede dette. Stærkt gjort af polakker-

ne! Får Polen EU's helt uforbeholdne 

tak og ros? 

Det angreb mislykkedes altså for Putin. 

Vil han mon i vinter eller til foråret angri-

be Ukraine på ny? Hvis han gør, hvor-

dan vil det så påvirke hvedeprisen i Eu-

ropa? Nu er den kr. 2,25 pr. kg. sejlet til 

Bornholm – dette i skrivende stund. Og 

Ukraine er en meget stor leverandør af 

hvede til Europa. 

Tyskland har nu fået en ny regering. Og 

landet er det økonomiske lokomotiv i 

EU. Hvor megen fart taber dette mon? 

Og så er der kinesernes beslutninger, 

hvad køb af grisekød angår. Hvordan 

mon det spænder af? Alt i alt: Vi bor 

ikke på en øde ø her ude i Østersøen. 

Vi er nøje forbundet med resten af ver-

den, både når det gælder om at hente 

ny landbrugsviden, og når det gælder 

vores indtægter/udgifter. 

Så, der er nok at tænke over for en pri-

vat leder i det bornholmske landbrug. 

Men nu er vi inde under jul – og den vil 

vi lade fylde vores tankebaner til gavn 
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Jule- og nytårshilsen  
v/ formanden, Lars-Ole Hjorth-Larsen 
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for store som små. Der findes ikke noget hyggeligere 

end julen med dens dejlige forberedelser i løbet af de-

cember måned. Og det er bestemt ikke kun i boligerne, 

at oppyntningen finder sted. Det gælder sandelig også 

udendørs, hos virksomheder, ja overalt, hvor mange 

mennesker færdes. 

Sådan har det været i virkelig mange år. Rigtigt! Men 

kunne man regne med det i år? Den megen omtale i 

mainstream-medierne op til det nylige kommunalvalg 

om borgernes fantastisk stærke klimainteresse kunne 

næsten få en til at betvivle, at der af hensyn til klimaet 

ville blive plads til endnu en julemåned, som vi kender 

den. Altså med et betydelig øget forbrug af elektricitet 

samt overhovedet et stærkt øget privatforbrug. Dog sid-

der det vist dybt i befolkningen, at ingen skal komme og 

pille ved dens gode gamle jul og dennes traditioner.  

Men apropos klimaet: Der hersker ingen tvivl om, at 

klimaforandringerne er en stor udfordring. Og vi i land-

bruget er klar til at levere et intelligent modtræk. Blot 

kræver vi, at kommende tilpasninger skal kunne foregå 

på en klog måde. Vi skal fortsat kunne producere mere 

med et mindre input. Det har dansk landbrug gjort i talri-

ge år, hvilket bringer os i en meget flot position i verden. 

Men det betyder også, at de lavthængende frugter er 

plukkede, hvorfor processen må speedes op via ny 

forskning, som der ikke kan ventes længe på.  

Det giver sig selv, at den bedste viden i relation til at 

bearbejde vores klimaaftryk skal ud til det praktiske 

landbrug tidligst muligt. På den baggrund kan vi godt 

være lidt stolte af, at vi i Bornholms Landbrug & Føde-

varer har gennemført tre velbesøgte workshops for 

medlemmer med kompetente personer udefra som ind-

ledere. Mon ikke vi var de første i landet, der gjorde 

dette? 

Nogle af jer sidder måske og tænker på de underlige 

forslag. som nogen kan mødes om, at vi blot bør sætte 

produktionen ned. Personer, der kommer med sådanne 

forslag, har givetvis en helt anden dagsorden. Det dre-

jer sig ikke om klima. Det drejer sig om en udtalt uvilje 

mod landbrug og os. De er manipulatorer til gunst for 

deres private interesser. Glem dem. Dog fik den nuvæ-

rende regering – helt uden hensyn til Grundloven – to-

talt ødelagt landets fremragende flotte minkproduktion. 

Så I kan have ret i, at man snart ikke kan føle sig sikker 

længere her i landet, når rene ulovligheder benyttes og 

forsvares af den siddende regering. (Jeg havde nær 

skrevet med statsministeriets umulige departements-

chef i spidsen – for det er hun vel reelt, altså i spidsen). 

Vender jeg mig mod årets produktion, da blev kornhø-

sten for ringe, også fordi det var tørt lige indtil høst. I år 

har man endog måttet sejle korn til Bornholm, hvor vi 

plejer at have et kornoverskud. Kornprisen har været 

stigende i nogen tid, som før nævnt koster hvede i dag 

kr. 2,25. Også raps- og frøprisen er steget. Så for afgrø-

desælgere blev årets resultat ikke så ringe endda. Det 

stiller sig noget anderledes for de mange af os, som er 

kornkøbere! 

Nu går jeg til grisene. Kødet blev afregnet fornuftigt 

først på året. Men det faldt snart til et for lavt niveau, 

taget foderomkostninger, fragtrater, prisen på elektrici-

tet, gødningspriser mv. i betragtning. Det er marginaler-

ne, der pt. afgør plus eller minus i den produktionsgren. 

Heldigvis eksporterer vi ikke ret mange smågrise her fra 

øen. For den økonomi er virkelig ringe. Danish Crowns 

efterbetaling på kr. 1,30 faldt på et tørt sted. Godt den 

kom! 

Afregningsprisen for okse- og kalvekød stiger næsten 

hver uge. Og hvor det glæder mig. Er der nogle, der 

trænger til et skulderklap, så er det producenterne af 

mælk, for mælken sælges alt for billigt i butikkerne. Det 

er en arbejdskraftkrævende produktionsgren, som det i 

øvrigt ikke er helt nemt at skaffe personale til. Egentlig 

var det meget talende, at Arla hævede afregningsprisen 

med godt 22 øre og begrundede det med, at andelsha-

verne havde brug for pengene. Ja, mon ikke! 

Vores mange andre, ofte ret små produktioner, har kla-

ret sig noget forskelligt økonomisk set. De formår gerne 

at klare sig med ret lave omkostninger, men der skal jo 

også dér blive ”penge af”. 

Det holdt hårdt for folketinget at finde fodslaget, når det 

gjaldt en ny landbrugslov gældende for en længere pe-

riode. Der var virkelig meget på spil. Og når man kender 

venstrefløjens manglende vilje til grundlæggende at 

gøre noget fornuftigt i relation til vores erhverv, og når 

man ved, at den socialdemokratiske mindretalsregering 

er afhængig af dem til venstre for, da gjaldt det om kon-

stant at forsyne de drøftende, med den bedst tænkelige 

viden om landbrug. Det gjorde de dygtigt fra Axelborg. 

Mange har kritiseret minister Rasmus Prehn for lang-

sommelighed i forhandlingerne. Det har jeg ikke gjort på 

noget tidspunkt. Lad os få flest mulige fakta på bordet 

og bruge dem. Det er det eneste bolværk, der findes 

mod et fjollet følelsesregime. Tilbage står så at få ud-

møntet landbrugsloven til et fornuftigt brug i hverdagen. 

Det kommer næppe til at gå helt af sig selv! 

Bornholms Landbrug & Fødevarer har i al fald i et par 

generationer været meget samfundsvendt. Det burde 

egentlig give sig selv, når det betænkes, at vi er fastbo-

ende, føler os godt hjemme blandt øens virksomheder, 

leverer en efter forholdene stor produktion og har man-

ge attraktive arbejdspladser, som giver spændende, 

gode og varierende hverdage. Vi har vist alle fortsat 

Glædelig jul 

og godt nytår 
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gode minder om en virkelig dygtig borgmester i Winni 

Grosbøll. En der værdsatte et stærkt erhvervsliv og 

tænkte logisk i antal arbejdspladser. Her bliver det ko-

lossalt spændende at få en borgerlig borgmester fra 

årsskiftet af. Han får pinedød noget at leve op til. Og så 

med det store islæt af enhedslistefolk i bestyrelsen. 

Herfra et ønske om held med opgaven! 

Tilbage til julen. Coronaen udvikler sig foruroligende. 

Men forhåbentlig får vi mulighed for at mødes i familier-

ne i juledagene og sammen glæde os over de dejlige 

traditioner, som julen er så rig på. Jeg siger på forenin-

gens vegne Jer alle tak for i år! - Og jeg sender med-

lemmer med familier og medarbejdere samt vores an-

satte på Kannikegaard 

ønsket om en rar julehøj-

tid og et godt nytår! 

Lars-Ole Hjorth-Larsen 

K ære medlem og læser af vores nyhedsblad. 

Normalt udsender vi vores nyhedsblad på mail, 

men denne gang en lille julehilsen og bladet i papirud-

gave. Vedlagt er også vores kalender for 2022. Har du 

brug for flere, kan de afhentes på Kannikegaard.  

Er du en af de få af vores medlemmer, som vi ikke har 

registreret en mailadresse på, kan du altid  kontakte os 

og få registreret en mailadresse eller få en aftale om at 

modtage nyhedsbladet pr. post mod særskilt betaling. 

Kontakt Karen Brandt på tlf. 5690 7800 eller mail. 

kb@blf.dk. 

Husk at du altid kan finde de seneste nyhedsblade på 

vores hjemmeside, ligesom Nyt fra Bornholms Land-

brug & Fødevarer i papirudgave altid er tilgængelig på 

Kannikegaard, og her er man altid velkommen til at 

komme forbi og tage sig et eksemplar. 

God fornøjelse med bladet.  

 

 

 

Vi ønsker glædelig jul med nyhedsbladet i papirudgave 
v/ Thomas Bay Jensen 

H enry Jespersen har 40 

års jubilæum den 1. 

januar 2022.  

Det er en fantastisk bedrift 

at være på samme arbejds-

plads i 40 år, og det vil vi 

naturligvis markere ved at 

invitere familie, kunder, 

samarbejdspartnere og kol-

legaer til en reception. 

Af hensyn til situationen 

med det nuværende høje 

smittetryk, så venter vi med 

at holde receptionen til den 16. maj 2022. 

Det er så også samme dag, som Henry fylder 65 år.   

Vi glæder os til se rigtig mange på Kannikegaard en flot 

forårsdag i maj. Der kommer naturligvis mere informati-

on ud om receptionen.  

40 års jubilæum 
v/ Thomas Bay Jensen 
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Bornholms Familielandbrugs Fond 

Unge landmænd under uddannelse - se her! 
  

Du kan nu søge et legat i  

Bornholms Familielandbrugs Fond, til når du er under uddannelse.  
 

Legatet gives til hjælp til uddannelse/

efteruddannelse for landmænd eller 

kommende landmænd og deres  

ansatte i landbruget. 
 

Ansøgningsfrist:  

Tirsdag den 1. februar 2022 
 

Sendes til: 

Bornholms Landbrug & Fødevarer,  

Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby,  

att. Karen Brandt eller på  

mail: kb@blf.dk 

De virtuelle medlemsmøder i  

Landbrug & Fødevarer fortsætter i 2022  
 

Første møde i det nye år er Nytårskur den 6. januar 2022 kl. 11:00-12:30.  

 

Lyt med når Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, Konstitueret 

Adm. Direktør, Flemming Nør-Pedersen og Direktør, Morten Boje Hviid gør status for 

året der er gået, samt kigger fremad på opgaver, muligheder og udfordringer for  

erhvervet i 2022.  

 

Med tre oplægsholdere og en forventning om en masse gode spørgsmål, er der sat 

halvanden time af og L&F ser frem til at starte det nye år på bedste vis, i dette  

gode selskab.  

 

Tilmelding: https://www.seges.tv/live/72594980/636345c8b8f24f34f064 
 

Du tilmelder dig via linket herover og vil efterfølgende modtage en mail med link og  

information om opkobling til medlemsmødet.  

 

Møderne bliver optaget, og link til optagelsen vil efterfølgende blive delt med alle til-

meldte. Du skal ikke holde dig tilbage, hvis tidspunktet ikke passer ind i kalenderen, 

ser du bare mødet når det passer dig på et senere tidspunkt. 

mailto:smm@bornholmslandbrug.dk
https://www.seges.tv/live/72594980/636345c8b8f24f34f064
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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 

Bornholms Landbrug  

& Fødevarer  

støtter  

Tilflytterservice Bornholm 
 

Det sker hos Bornholms Landbrug & Fødevarer 
 

• 18. januar kl. 9.00  Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat og  

    sprøjtebevis 

• 26. januar kl. 9.00  Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat og sprøjtebevis 

• 2. februar kl. 9.30 Planteavlsmøde 2022 

• 3. februar kl. 9.00  Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat og sprøjtebevis 

 

Se vores hjemmeside www.blf.dk  

for mere info og flere aktiviteter. 

Husk at… 

Du som aktivt medlem eller virksomhedsmedlem 

af Landbrug & Fødevarer har adgang til en lang 

række medlemsfordele. 
 

Og det kan godt betale sig at bruge de kontante 

medlemsfordele, som giver besparelser på lidt af 

hvert; til virksomheden, til hovedet, til fritiden og 

for det meste også til virksomhedsejerens ægte-

fælle/samlever og ansatte.  

 

Der kommer løbende nye tilbud 

og du kan se dem alle her:  

https://lf.dk/medlemsfordele 

Erfagruppe planteavl 

Har du overvejet at deltage i en  

af vores erfagrupper inden for 

planteavl?  

Erfagrupperne stiller skarpt  

på aktuelle emner i marken  

og giver mulighed for  

erfaringsudveksling. 

 

Ring og hør om mulighederne:  

Jacob Dam Nielsen, tlf. 5690 7818  

eller Ole Harild tlf. 5690 7810 

http://www.blf.dk
https://lf.dk/medlemsfordele
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Kontakt advokatsekretær Hanne Sassersen  

eller advokat Peter Paldan Sørensen  

 

 

 

 

 

Steffen Adelsten Jørgensen 

Skovfoged 
 

Skovdyrkerne Øst 

Storegade 79, 3700 Rønne 

Tlf. 61 20 51 58 

saj@skovdyrkerne.dk 

www.skovdyrkerne.dk 

mailto:xxx@skovdyrkerne.dk
http://www.skovdyrkerne.dk/
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LandboSenior Bornholm 
 

Tirsdag den 11. januar kl. 14.00  
 

Vi besøger CRT - Center for Regional- & Turismeforskning, Bymarken 12, Hasle.  

Centrets direktør, Anne Thomas, viser rundt og fortæller.  

Vi nyder kaffen i lokalerne på centret, hvor Anne Thomas kan besvare spørgsmål. 
 

 Husk tilmelding senest dagen før til: 

mail: kildesgaard@post.tele.dk 

SMS: 5190 7201 

Telefon: 5690 7800 eller 5697 2250 

Planterådgivningen orienterer 
v/ Lisbeth Exsteen  

U dbetaling af hektarstøtte 

Landbrugsstyrelsen er påbegyndt udbetalingen af 

hektarstøtte for 2021. Vi vil anbefale, at man tjekker det 

udbetalte beløb og udbetalingsspecifikationen i Tast 

selv. Ring evt. til din planteavlskonsulent eller til Lis-

beth, hvis du vil have hjælp til at tjekke i Tast selv-

service. 

GPS-kursus i januar 

Vi har planlagt GPS-kursus, hvor deltagerne vil lære at 

udarbejde tildelingskort til egne marker, så tildelingskor-

tene ligger klar til foråret. Kurset er egentlig ment som 

en opfølgning på det GPS-kursus, vi havde i februar 

2020, men alle kan deltage. Det kræver ingen forhånds-

kendskab til tildelingskort. 

Vi har fået Torben Blem Kofoed, Lillegård, til at fortælle 

om egne erfaringer med at anvende tildelingskort, både 

når han sår og tildeler handelsgødning. 

Kurset er et to dages kursus og afholdes den 5. og den 

19. januar 2022 kl. 9.00-16.00. Det er vores intention, at 

deltagerne har færdige tildelingskort til alle marker, når 

kurset er forbi, og selv kan udarbejde kortene fremover. 

Prisen for begge dage er 1.500 kr. ekskl. moms og inkl. 

forplejning. Der er tilmelding til planteafdelingen senest 

mandag den 3. januar. 

Planteavlsmøde 2.2.22  

Husk at vi onsdag den 2. februar har planlagt plante-

avlsmøde i Aakirkebyhallerne kl. 9.30 til kl. 15.30. Vi 

håber at kunne gennemføre mødet med fysisk fremmø-

de for alle interesserede, men følger naturligvis de gæl-

dende anbefalinger og restriktioner. 

Tilmeldingsfrist er fredag den 28. januar. Der vil være 

deltagerbetaling på 400 kr. ekskl. moms og inkl. forplej-

ning. 

Opfølgningskurser til sprøjtecertifikat  

og sprøjtebevis 

Har du husket at tilmelde dig opfølgningskursus? Der er 

nu 2 kursusdatoer tilbage at vælge mellem, da kurset 

den 18. januar er fyldt op: 

 

Alternativ Plantekongres 2022 

Den seneste corona-udvikling har medført, at man har 

valgt at afvikle Plantekongressen 2022 på alternativ vis.  

Årsmødet for Planteproduktion den 12. januar vil blive 

livestreamet. Den 13. januar afholdes kongressen i Her-

ning for de, der vælger at møde fysisk frem (maksimalt 

500 deltagere), og alternativt kan man hjemmefra følge 

livestreams af sessioner fra to spor. I dagene 17.- 20. 

januar kan man deltage i webinarer for yderligere 18 

sessioner.  

Det nye program og priserne vil kunne ses på Plante-
kongres.dk torsdag den 16. december. 

I planteafdelingen har vi valgt at droppe rejsen til Her-
ning og i stedet vælge at følge årsmøde og sessioner 
på skærmen. Det er gratis at følge årsmødet, og er du 
interesseret i at se med her på Kannikegaard den 12. 
januar, kan du tilmelde dig hos Jacob på tlf. 5690 7818 
eller mail jdn@blf.dk. 

Glædelig jul og godt nytår! 

2021 går på hæld, og lige om lidt er det juleferie. Vi vil 

fra planterådgivningen ønske alle en rigtig glædelig jul 

og et godt og lykkebringende nytår! 

 

DATO KVIKNUMMER 

Onsdag den 26. jan. 2654168241122lbs4 

Torsdag den 3. feb. 2654168241122lbs5 

https://www.tilmeld.dk/plantekongres/conference
https://www.tilmeld.dk/plantekongres/conference
mailto:jdn@blf.dk
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B ornholms Landbrug & Fødevarer gennemførte som 

bekendt 3 klimaworkshops i løbet af efteråret, hvor 

formålet var at sætte en proces og en forandring i gang. 

45 landmænd var tilmeldt og derudover deltog rådgive-

re fra Kannikegaard og enkelte politikere fra kommunal-

bestyrelsen.  

I vores oplæg til at gennemføre de 3 klimaworkshops 

tog vi udgangspunkt i, at vi i erhvervet står overfor en 

række store forandringer i måden hvorpå, vi skal drive 

landbrug, når vi vil bevare vores høje produktionsniveau 

samtidig med et markant lavere CO2 aftryk. 

På Kannikegaard er det vores opgave at trække viden 

til Bornholm, og designet af de 3 klimaworkshops var 

netop en levering af viden fra den øverste hylde af fore-

dragsholdere. Efter hver klimaworkshop, var det menin-

gen at lade deltagerne reflektere over indlæggende og 

overveje, hvilke tiltag der kunne gennemføres hjemme 

på bedriften. 

Første klimaworkshop den 12. oktober, var tilrettelagt 

så deltagerne fik en fælles forståelse for den globale 

situation og blev leveret af følgende: 

• Thor Gunnar Kofoed, Viceformand i Landbrug & 

Fødevarer. Perspektiv i forhold til hvilken betyd-

ning, det har for erhvervet. 

• Johannes Lüneborg, Seniorpartner i McKinsey & 

Company. Briefing om den globale klima situation. 

• Tage Duer, senioranalytiker i Klimarådet, Briefing 

om de danske forpligtelser og perspektiver. 

• Christoffer Hage, Direktør DLG Connect, Datalo-

gisk og CIO. Briefing om måden DLG agerer i kli-

ma- og bæredygtighedsdagsordenen. 

Anden klimaworkshop den 2. november var rettet mod 

hvad, der kan gennemføres af forandringer i markdrif-

ten. Foredragsholderne var: 

• Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet.  

Briefing om hvilke muligheder, landbruget kan tage 

i brug nu. 

• Hans Roust Thysen, Klimachef SEGES, præsente-

rede Klimaværktøjet udviklet af SEGES. 

• Ole Green, AgroIntelli, præsenterede muligheder-

ne for robotløsninger. 

• Kasper Kjær Jensen, Udviklingschef i DM&E, præ-

senterede hvordan ændret adfærd, med den eksi-

sterende teknologi og maskiner, kan reducere be-

tragteligt på CO2 udledningen. 

Tredje klimaworkshop den 24. november var afslutnin-

gen, hvor vi dels fik et perspektivrigt indlæg af Esben 

Lunde Larsen fra World Ressources Institute og indlæg 

om staldteknik og økonomi. Programmet var: 

• Esben Lunde Larsen, Direktør i World Ressources 

Institute i Washington DC, 

• Martin Rindom, salgsdirektør i Gråkjær og Janni 

Hales, Salgsdirektør i Skiold, præsenterede nyeste 

viden indenfor indretning af stalde, både kvæg- og 

grisestalde. Hvad kan man nu, og hvordan ser det 

ud indenfor 3-5 år. 

• Poul Erik Jørgensen præsenterede hvad Nykredit 

forventer af landbrugserhvervet som kunde og 

samarbejdspartner. 

• Annette Søe Jespersen, Vækstfonden, præsente-

rede muligheder for at opnå finansiering til kli-

mamæssige tiltag, der bidrager til den grønne om-

stilling. 

• Torsten Gruhn, SEGES, præsenterede ESG og 

hvordan koblingen mellem Klima og ESG bliver et 

tema i 2022 og frem. 

Hvad sker herefter? 

Det næste bliver, at finde de helt rette løsninger ude på 

de enkelte bedrifter og implementere de nødvendige 

forandringer. Det bliver kompliceret og kræver et dedi-

keret arbejde. 

Vi skal i gang med at implementere klimauddannelsen, 

som der kommer mere om i starten af 2022. 

Vi skal derudover rulle klimaværtøjet ud og gøre det 

brugbart for alle landmænd på Bornholm, og derudover 

skal vi tage meget store skridt i forhold til at bruge ESG 

aktivt, på så mange bedrifter som muligt.  

 

Klimaworkshops 
v/ Thomas Bay Jensen 
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Bornholms                        & 

ønsker alle vores medlemmer og samarbejdspartnere  

glædelig jul og godt nytår.  

Vi glæder os til et nyt og spændende år fyldt med sjove ideer,  

festlige aktiviteter og faglige arrangementer. 

Stor og varm tak til alle Jer, der bakker op om vores  

foreningsarbejde. Vi ser frem til at ses i 2022. 

Julen 2021 

D en 1. december kunne vi hos Bornholms Landbrug 

& Fødevarer byde Amy Lindgren og Jesper Blem 

Kofoed velkommen på Kannikegaard.    

Amy er 27 år gammel, bor i Østerlars på en lille gård 

med sin kæreste, bonusdatter og hobbydyr. Hun blev 

udlært Finansøkonom i 2018, hvorefter hun vikarierede 

som sagsbehandler i Danbolig, i et lille års tid. Efterføl-

gende startede hun på Campus Bornholm i Løn og HR 

afdelingen som kontorassistentelev. Her blev hun ud-

lært kontorassistent med speciale i det offentlige i no-

vember 2021 og har gennem hele sin læretid beskæfti-

get sig med at effektivisere arbejdsgange i løn og bog-

holderiafdelingerne. 

Jesper er 24 år, er uddannet finansøkonom og har ef-

terfølgende uddannet sig som privatrådgiver i Nykredit 

Bank i Køge. Han har arbejdet 4 år i Nykredit og senest 

1 år i Nykredits Landbrugsafdeling. Jesper er opvokset 

på Ringebygaard i Vestermarie og er nu efter 4½ år i 

København, flyttet hjem til Bornholm sammen med sin 

kæreste og datter på 7 måneder. 

Velkommen til Amy og Jesper 

Velkommen til nye revisorassistenter 
v/ Thomas Bay Jensen 

V i har i efteråret afholdt vores årlige møde i Born-

holms Familielandbrugets Fond. Bestyrelsen består 

af Henrik Tolstrup, som er formand samt af Henrik 

Munk og Flemming Womb-Olsen som bestyrelsesmed-

lemmer. På Kannikegaard er det Karen Brandt, der står 

for administration af fonden.  

Fondens fundats siger, at midlerne skal gå til uddannel-

se og efteruddannelse for landmænd eller kommende 

landmænd og deres ansatte i landbruget. Hidtil er mid-

lerne uddelt årligt ved generalforsamlingen i Bornholms 

Landbrug & Fødevarer og er primært gået til unge men-

nesker, der har været i gang med landbrugsuddannel-

sen. I fonden ønsker vi fortsat at støtte på denne måde.  

Men vi ønsker også fremover at støtte mere bredt til 

uddannelsesmæssige formål i landbruget. Vi er i et 

spændende erhverv, der er i konstant udvikling. Men 

også et erhverv, som så mange andre, hvor der mang-

ler arbejdskraft.  

Vi vil i Bornholms Familielandbrugs Fond gerne være 

med til at understøtte de elever og ansatte, der vælger 

landbruget og vores fantastiske erhverv. Herunder støt-

te elevnetværk, faglige erfagrupper for unge mennesker 

i landbruget og relevante kursusforløb for at tiltrække og 

fastholde arbejdskraft i landbruget.  

Bornholms Familielandbrugs Fond 
v/ Henrik Tolstrup 
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S ammen med Destination Bornholm, Gourmet Born-

holm, Bornholms Travselskab og Danmarks Jæger-

forbund Kreds 8, har Bornholms Landbrug & Fødevarer 

udarbejdet et sæt anbefalinger om etableringen af Na-

turnationalparken og indsendt til Naturstyrelsen på 

Bornholm. 

Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af en fælles 

bekymring og summerer de fælles holdninger op, som 

både er fremført i den etablerede arbejdsgruppe som 

Naturstyrelsen har etableret, men også i medier.  

De nedenstående anbefalinger blev sendt til Natursty-

relsen i november og er beskrevet nedenfor, her i dette 

noget længere indlæg i medlemsbladet.  

De specialiserede landmænd og deres græssende 

dyr risikerer at forsvinde 

Indledningsvis vil vi gerne pointere, at Bornholms Land-

brug & Fødevarer støtter en rig natur med stor mangfol-

dighed på Bornholm.  

Vi mener, at det kan ske via mange forskellige initiati-

ver, og at der allerede i dag er naturpleje i gang, som 

øger biodiversiteten i Almindingen. Disse naturplejeme-

toder har vist deres værd, og bør ikke ofres i naturnatio-

nalparkernes navn. En håndfuld af foreningens land-

mænd har specialiseret sig i naturpleje med græssende 

dyr. Det er bl.a. i Almindingen sket i et særdeles godt 

samarbejde med Naturstyrelsen.  

Store naturarealer – som Naturstyrelsens – danner ba-

sis for at naturpleje kan være et levebrød. Og at mindre 

naturarealer, som i sig selv ikke er rentable, også kan 

afgræsses.  

Der er risiko for, at disse specialiserede landmænd for-

svinder. Det vil i værste fald være uopretteligt. Og ulyk-

keligt, da der er behov for græssende dyr i naturen - 

også i fremtiden. Vi skal passe på dem, som har samlet 

viden om, og erfaringer med, naturpleje. Bornholms 

Landbrug & Fødevarer siger ja til natur med stor mang-

foldighed, og ja til løkker med fokuseret pleje. Men nej 

til hegn, som hegner naturplejerne ude. 

Der er fin lysåben natur nu – med den forsvinder 

noget af biodiversiteten   

Overgår dele af Almindingen til urørt natur, risikerer de 

fine lysåbne naturtyper at forsvinde, fordi aftalerne med 

naturplejerne og deres dyr ikke bliver fornyet. Lysåbne 

naturtyper som rigkæret ved Svinemosen risikerer at 

”gro til”, når det bliver overladt til ”urørt skov” og meget 

ekstensiv afgræsning med vilde afgræssere. En udvik-

ling, som ifølge nogle biologer allerede er i gang. Kigger 

man i nogle af de hidtidige plejeplaner, så mangler der 

lysåben skov – ikke urørt skov. Er biodiversiteten i frit 

fald i Almindingen? Vi mangler fakta og datagrundlag. 

Naturplejekød og lokale fødevarer 

Kød fra dyr, som plejer naturen, er værdsat af mange. 

Det er et godt brand for Bornholm, og mange – både 

bornholmere og tilrejsende gæster – får det på øens 

gode spisesteder. Det er ikke en stor produktion, men 

en vigtig del af den bornholmske fødevarefortælling og 

et stort aktiv for turismen på øen. 

Er behovet for bæredygtigt byggemateriale fra  

skovene uforeneligt med større biodiversitet? 

Skoven er en bæredygtig ressource, som kan bidrage til 

at nedbringe brugen af stål og beton. Og dermed mind-

ske klimaaftrykket fra byggeriet. Bornholms to tilbage-

værende savværker har hidtil forarbejdet træ fra Natur-

styrelsens skove midt på øen. Det slutter med ønsket 

om urørt skov. Bornholms Landbrug & Fødevarer tror 

på at skovdrift med flere formål godt kan forenes. Vi 

mangler evidens for, at biodiversitet og bæredygtig 

skovdrift er uforenelige. Bornholms Landbrug & Føde-

varer ser gerne, at biodiversitet og bæredygtig skovdrift 

kombineres. 

Samme regler indenfor og udenfor hegnet 

I naturnationalparkerne skal der være ”natur for natu-

rens egen skyld”. Det fremgår af den generelle debat. 

Man kan få det indtryk, at det handler om naturlige øko-

systemer med naturlige balancer imellem flora og fau-

na. Uden menneskets indblanding. Sådan bliver det 

ikke. I økosystemet mangler de store rovdyr, som på sin 

vis gør naturen ”barmhjertig”, fordi svage dyr i flokken af 

byttedyr hurtigt vil blive opdaget, dræbt og ædt. 

Bornholms Landbrug & Fødevarer er helt med på, at 

Almindingen er for lille til ulveflokke og gråbjørne, og 

det har vi heller ingen interesse i. Derfor er det menne-

sket, som skal overtage opgaven med hurtigt at opdage 

flokkens svage individer, og – om nødvendigt - aflive 

dem. Dyrenes velfærd må ikke trædes under fode.  

Det vil være en meget krævende opgave at erstatte en 

ulveflok, som følger sine byttedyr i hovedparten af døg-

nets 24 timer. Det vil kræve mange mandetimer, og vi 

er bekymrede for, om de nødvendige midler vil blive 

afsat. Digitale løsninger vil kunne supplere, men ikke 

erstatte mandetimer. En løsning, som ligger lige for, er i 

stedet at lave aftaler med naturplejere og deres græs-

sende dyr. Naturplejerne har erfaring i at iagttage de 

græssende dyr, og kan hurtigt justere, hvis der ikke er 

græs nok, eller hvis dyrene bliver for voldsomt ramt af 

parasitter og sygdomme.  

Bornholms Landbrug & Fødevarer mener, at der skal 

gælde samme regler om dyrevelfærd og beskyttelse af 

natur både indenfor og udenfor hegnet. Lighed for loven 

– vi kan ikke have én lovgivning indenfor hegnet, og én 

lovgivningen udenfor hegnet.  

Naturnationalpark på Bornholm 
v/ Thomas Bay Jensen 
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Vi er usikre på, om man fra Miljøministeriets side har 

indset, at det kræver mange mandetimer at overvåge 

dyrevelfærden.  

Vi anbefaler i stedet, at man bruger de naturplejere, 

som allerede har viden og erfaring på området til at ska-

be den ønskede biodiversitet og mangfoldighed i skove-

ne.   

Outdooraktiviteter er et aktiv for øen, som vi skal 

værne om  

Bornholmere såvel som besøgende gør brug af naturen 

i en lang række sammenhænge. Aktiviteterne i skoven 

– fra vandring til MTB – skaber livsværdi for mange og 

er en drivkraft for turismen. Derfor skal vi værne om, at 

naturen er tilgængelig. Vi ser ikke umiddelbart udfor-

dringer her og nu i forhold til det areal, der er udvalgt 

som naturnationalpark, men vi gør opmærksom på, at 

det er et fundament, som er væsentligt, og som vi skal 

værne om.  

Og endelig anbefalingen 

Hegnet er bekosteligt at sætte op. Det er naturligt at 

spørge, om man får mere natur for pengene på andre 

måder. En fokuseret naturpleje, som allerede er udført 

på Bornholm, skaber en meget værdifuld natur og biodi-

versitet, hvilket er en metode, der er foreneligt med bå-

de adgang til og drift af skovene og dermed til gavn for 

alt og alle. Det er en naturpleje, som vi anbefaler bliver 

udført med kvæg, heste, geder og får.  

Mere natur kan for eksempel også udvikles ved at bru-

ge økonomiske incitamenter til at plante mere skov, 

eller lave mere våd natur på de åbne arealer, hvor be-

hovet er så meget større. 

Afslutningsvis vil vi gerne tilkendegive, at vi har forståel-

se for Jægerforbundets betænkeligheder ved at hegne 

øens naturlige vildt inde/ude. Vi har også forståelse for 

bl.a. hesteejeres betænkeligheder ved, om de afskæres 

fra deres fritidsinteresser i den kommende naturnatio-

nalpark. Og endelig har vi forståelse for den almindelige 

bruger af skovene, bornholmere såvel som gæster, og 

deres oplevelse med skove indhegnet bag høje hegn 

og med udsigt til begrænset færdsel.  

Vi ser ikke et modsætningsforhold imellem mennesket 

og naturen. Så derfor er anbefalingen: 

• En Naturnationalpark uden høje hegn, hvor der kan 

udføres fokuseret naturpleje, og hvor besøgende – 

bornholmere som gæster – ikke får oplevelsen af 

en naturoplevelse med begrænsninger.    

• Dyrene i Naturnationalparken skal være dyr, der 

genetisk passer godt ind i biotopen og ikke frem-

mede for vores område. Det skal være får, geder, 

kreaturer og heste og dermed dyrehold, der styrker 

fortællingen om en autentisk naturoplevelse for bru-

gere af naturen og besøgende i skoven. 

• Dyrene skal passes i overensstemmelse med dyre-

værnsloven uden undtagelser.  

• Det skal være landmænd der udfører naturplejen, 

det fastholder både arbejdspladserne og fastholder 

naturplejekapaciteten.  

• Dyr skal ikke gå bag hegn, men i løkker afgrænset 

med en tråd. 

• Det er ikke hensigtsmæssigt at friholde skoven for 

drift. Skovdrift og biodiversitet kan forenes og kan 

netop føre til en biodiversitet med forskellige bioto-

per i forskellige stadier og dermed mangfoldighed. 

Vi ser Naturstyrelsen som en vigtig samarbejdspartner, 

og en betydningsfuld aktør ift. den bornholmske natur, 

og indgår fortsat og altid gerne i et samarbejde om 

mangfoldighed i naturen. I denne sag anbefaler vi blot, 

at den kommende Naturnationalpark etableres med 

ovenstående hensyn taget i betragtning. 

Mad til tiden 
 

Velkommen i 4Hs ungdomsmadklub, som vi kalder mad til tiden.  

Vi laver masser af lækker, sund og spændende mad, bager,  

braser og eksperimenterer, hygger os undervejs, og spiser altid 

sammen til sidst. 

Vi mødes hver torsdag i Det Levende Køkken kl. 17.00 - 20.00 

Vil du også være med, så kontakt Jes eller  

Sussie på 4H kontoret tlf. 2485 4903 

Vi ses allerede den 6. januar 2022  
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Glædelig jul og godt nytår 
 

Bornholms Landbrug & Fødevarer  

ønsker sine medlemmer,  
kunder og samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

  

 2021 har været et år med mange udfordringer, som  
primært har været forårsaget af en ny verdensorden 

som følge af Coronapandemien.  

  

Vores forventninger til 2022 er, at vi kommer til at  
opleve en lysere tid, hvor efterspørgslen på vores  

producerede fødevarer fastholdes både nationalt og 
globalt samtidig med, at vi sammen udvikler  

landbrugserhvervet på de alle øvrige dagsordener.    

  

Vi glæder os til igen i 2022 at levere et professionelt 
rådgivningsarbejde og en god service til alle,  

og glæder os til det fortsatte gode samarbejde med alle 
vores medlemmer og samarbejdspartnere.  

 
De bedste julehilsner  

fra bestyrelsen og  
medarbejderne  

Jul og nytår hos BLF 

K ontoret er lukket fra onsdag den 22. 

december kl. 16.00 og åbner igen 

mandag den 3. januar kl. 8.00.  

Skulle der være 

akutte situationer, 

kan vi kontaktes på 

følgende tlf. numre: 

 

 

Direktør  

Thomas Bay Jensen tlf. 40 22 56 41 

Økonomiafdelingen 

Henry Jespersen tlf. 30 35 43 05 

Jens Martin Bach tlf. 30 35 43 08 

Planteavlsafdelingen 

Ole Harild  tlf. 21 61 09 31 

Svinerådgivningen 

Kirsten Kyndesen tlf. 51 28 78 98 


