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Beretning 2018 – Familieudvalget 

Inger Skamriis Andreasen 

Indledning 

Egentlig har jeg lyst til at finde på noget nyt at sige hele vejen igennem i min tale. Men det 

svarer jo til at man i sin stue skulle skifte alle møblerne ud. Og det sker i hvert fald ikke 

hjemme hos mig. Vi kan flytte lidt rundt på møblerne og ellers kvikke op med friske 

blomster og en ny dug eller pude. 

I familieudvalget har vi det på samme måde. Vi frisker vores værdier og aktiviteter lidt op. 

Og det kan virke sløvt med mindre der er tilfredshed og omtanke bag det, vi har stået for 

og gjort forud. 

På årsmødet er det tid at vi viser vores værdier frem, og i år vil jeg gerne lægge op til en 

drøftelse af om aktiviteterne kan tilrettelægges med større bredde i Familielandbruget.  

Familieudvalget er på den ene side i en kritisk situation – vi er ramt af den generelle 

medlemsnedgang, og på de indre linjer kampen for at få aktiviteter op at stå med stor 

medlemstilslutning. På den anden side er Familieudvalgets værdier og budskaber 

eviggyldige og meningsfulde. Vores udfordring er at få skabt synlighed på dem. Eller 

rettere at få vores værdier og identitet ud over rampen. Vi er ikke stærke nok til at brænde 

igennem. Og det på trods af - I gør et stort og flot stykke arbejde ude i regionerne. 

 

Strategi 

I går havde vi strategi på dagsordenen i alle udvalg for netop at stille skarpt ind på hvordan 

det kan lade sig gøre at lave en samlet strategi i Familielandbruget ved fælles kræfter. 

For mig er der ingen tvivl om, at samarbejde er nøgleordet. Vi er slet og ret ikke mange 

nok – og der skal mange nok til for at flyve i flok – frit citeret fra Svantes lykkelige viser. 

Vi bliver nødt til at gribe samarbejdet anderledes an –  

Familieudvalget har noget arvegods – nogle grundtanker, som vi bygger vores strategiske 

arbejde op over – og det er vi grumme tilfredse med. Men vi er ikke mange nok til at opnå 

at flyve i flok og få vores budskaber ud. 

Vi landbokvinder er ikke i tvivl om, at der er brug for vores holdninger i landbruget og i den 

generelle debat i samfundet. Men vi mangler muskler. Med strategidebatten vil jeg 

opfordre til at vi samler os i Familielandbruget og går i samlet flok, og så bliver vi også 

nødt til at kigge ud over medlemsskaren og tænke i ”tilhængere”.  
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Det gør andre organisationer, der har vind i håret. De laver underskriftsindsamlinger, får 

frivillige bidrag til deres arbejde og sågar arv fra folk, som finder deres indsats værd at 

støtte op om økonomisk. 

Vi burde åbne op for at give omverdenen mulighed for at kommunikere vores værdier ud. 

Hvordan det skal gøres vil jeg ikke kloge mig på, men jeg tager imod forslag og vil gerne 

prøve kræfter med at indarbejde forslagene i landbokvindernes arbejde. Tankesættet 

finder jeg interessant og nødvendigt. Og vi må finde en model, der passer til os. 

 

Landbokvindernes DNA 

Familielandbruget er kendetegnet ved at have bredde og alsidighed i arbejdet – det er 

hvad omverdenen ofte mener om os. Bredde og alsidighed giver rummelighed for en 

større kreds end medlemsskaren. 

Landbokvindernes rod i landbruget er ståstedet og det er derfra vi opbygger vores identitet 

og værdier med faglighed og nærkendskab til fødevarerne.   

Landbokvinderne har mange afprøvede koncepter for forbrugerdialog, som kan finpudses 

og nytænkes og bredes ud til en større flok. Vi taber ikke på at folde vores ideer ud – 

tværtimod vil vi vinde ved at have en hale af tilhængere med i vores aktiviteter.  

Landbokvindernes holdninger forankret med nærkendskab og snusfornuft til produktionen 

af fødevarer er værd at arbejde videre med i et bredt samarbejde. 

På Folkemøderne på Bornholm og i Skive har vi en helt klar fornemmelse af, at vi har 

mange meningsfæller. Og dem må vi tage initiativ til at samle op og få koblet sammen 

med os, så vores aktiviteter får større sendeflade.  

Det kan godt ske, vi mister en ide eller 2 og andre også får glans, men det afgørende er 

vel at vores holdninger og politik kommer ud og virker aktivt.!!!! Gode gedigne 

Familielandbrugs holdninger !!!! 

 

Samarbejde er fremtidens vej 

Nødens stund banker på vores dør – medlemsnedgangen kan vi ikke lukke øjnene for – 

men landbokvinderne har en færden og et rygte, der kan bygges videre på.  Vores 

håndtering af fødevarer er værd at få bredt ud. 

Jeg er selv aktiv i udvalg for deltidslandmændene og her kan jeg ikke understrege nok, at 

hånden til samarbejde fra min side er helt udstrakt til deltidslandmændene. 
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Landbokvinder og deltidslandmænd har meget ens tilgang til landbruget – vi har begge en 

dobbeltrolle med det ene ben forankret i landbrugserhvervet og det andet ben i en 

arbejdsindtægt uden for landbruget.  

Landbokvinderne tænker i anvendelse af fødevarer i sæson, vi tænker i lokale fødevarer, 

vi tænker i at undgå madspild og alt vort engangsemballage er i en unik kvalitet. Vi holder 

så meget hus med ressourcerne at vi er tæt på at blive kaldt gammeldags af vore egne og 

supermoderne retroer af de unge. På tryk har vi kogebogen, der stadig popper op i nye 

sammenhænge og giver begejstring for tankesættet med forrådshusholdning. TV 

udsendelserne med bonderøven og mange madprogrammer fra naturen eller højere 

gastronomi deler holdninger med os. 

En kommunikationsekspert vil sige, at vi har en bæredygtighedsprofil, der gennemsyrer alt 

vort arbejde: 

 

Events og omdømmekampagne 

Vores livsstil på landet er interessant for byboere at komme tæt på. På mange 

dyrskuepladser har vi lavet ”Sid med ved bondens bord” og ladet en landmand sidde for 

enden af bordet som vært og fortælle om sin produktion og hvordan han bedst kan lide 

maden bliver tilberedt og serveret. Med L&F kampagnen ”Noget af det bedste i verden” er 

det så oplagt at genoptage den slags events og supplere med materiale fra omdømme 

kampagnen. 

Eventen er blevet lavet i mange sammenhænge – lad os forpligte os til at bringe den 

neutrale ramme om dialog endnu bredere ud. Bare der er en landmand til stede kan det 

ske.  

Som i omverdenkampagnen kan vi bringe andre end os selv frem og lade dem fortælle 

hvad de mener om de fødevarer, vi producerer. Det er muligt der skal en del mod til, men 

hvorfor ikke ?? Det er bedre at være tæt på en evt. kritisk røst end at læse om en kritik, 

der raser på et urimeligt grundlag.  

Vi har bogstavelig talt ”Noget af det bedste i verden” at byde på – og da det er sådan fat, 

har vi da en forpligtelse til at sørge for det bliver kendt viden – så vi alle kan føle stolthed 

og arbejdsglæde i hverdagen. 

 

Kommunikation 

En væsentlig iagttagelse, vi har gjort er, at vi landbokvinder har en stor troværdighed. Jeg 

tror det bunder i at vi fortæller om fødevarernes tilblivelse uden professionelle 

kommunikationsord – der er lidt håndholdt kamera over det vi fortæller direkte fra stald og 
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mark. Det er muligt, forbrugerne er mere tolerante over for os og er lidt tilbageholdende 

med at være for kritiske.  Men uanset hvad – så laver vi en kommunikation, der 

delagtiggør andre personer i vore tanker, følelser, oplevelser og erfaringer. Og det er en 

stærk kommunikation – og det falder os landbokvinder meget naturligt at aflevere vores 

budskaber med den ægthed. 

Hvilke budskaber har vi så leveret i året????? 

Folkemødet i Skive 

På Folkemødet i Skive fik vi afleveret budskabet, at vi bakker op om mindre 

fødevareproducenter og egnens stoltheder. På Posthustorvet fik vi samlet en lille gruppe 

af små producenter, der havde køkkenvognen som servicecenter for deres præsentation 

og salg af produkter. Produkterne var rapsolie, marmelader, sennep, æblemost, mel og så 

fik vi en gruppe lammeproducenter med på en arbejdende stand – der var tid og ro til at 

snakke om produkterne og producenterne var meget glade for vi gav dem muligheden for 

at være med.  

Ved Spøttrup Borg havde vi egnens stolthed - Thise Mejeri med.  

Det var første år Skivemødet blev afholdt - og fra vi hørte om det - og til det var afholdt, gik 

der vel bare 3 uger. Familieudvalget har et set up, der hurtigt kan rykke - bare der er 

frivillige kræfter, der stiller op.  

 

Roskilde Dyrskue 

På Roskilde Dyrskue var standen bygget op over anvendelsen af jerseytyrekalve. Vi 

koblede os op på et projekt, som familieudvalget på Lolland - Falster har ejerskabet på og 

havde kørt lokalt på deres tekniske skole. Opgaven på dyrskuet var at præsentere en 

jerseytyrekalv med ord og smagsprøver. Dyrskuet varer 3 dage og der er 90.000 gæster 

på pladsen – her er der ikke den store ro til at tale med gæsterne – det kræver en helt 

anden kommunikation end i Skive. I Roskilde er det landboere og byboere vi kommer i tale 

med. Landmændene nikker pænt til os og anerkender vores engagement for at løse 

dilemmaet med jerseytyrekalve på en bæredygtig måde. Kommunikationen i Roskilde skal 

være klar og enkel – og efter 3 dage er vi brugt op og har heller ikke mere stemme tilbage.  

 

Folkemødet på Bornholm 

På Folkemødet på Bornholm var vi en del af Bornholms Landbrugs stand. Vi havde 

køkkenvognen med og kunne servicere landmændene og debatterne på standen. Det 

giver god mening at være på Folkemødet og samarbejde med landmænd. Der er synergi i 

samarbejdet for begge parter:  
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• Vi har synlighed på vores materiale  

• vi er med i kommunikationen om fødevarerne 

• vi får opfordringer til samarbejde og  

• der er tid til at vi på skift oplever Folkemødets liv og debatter 

 

Det er 4 aktive dage, vi er trætte og mættet af oplevelser og indtryk, men vi har lyst til at 

bygge videre på de erfaringer næste år. 

 

Materiale 

Af trykt materiale har vi haft glæde af brødpjecen, som blev udgivet ved sidste årsmøde. 

Samlingen af madspildspjecer tæller nu 3 stk med grønsager, kød og brød. 

Vi kan sagtens supplere med endnu flere pjecer i den serie – vi har læsten til opsætning 

og har erfaringen med at afdække et emne og få lavet nogle billeder med vores 

mobiltelefoner. Og arbejdet bliver delt ud på flere hænder – det er godt for arbejdsbyrden 

og også nyttigt for ejerskabet. 

Familieudvalget har i efteråret holdt brødkursus – en påklædning med faglig viden til at 

understøtte præsentationen af brødpjecen 

I år har vi udgivet 3 postkort og tilsvarende plakater om trafiksikkerhed på landet. Vi blev 

tilskyndet til at lave materialet fordi landbokvinderne ikke kan undgå at bemærke at der 

sker for mange uheld i trafikken, hvor traktorer og landbrugsmaskiner er indblandet – 

Havarikommissionen har analyseret 25 ulykkestilfælde. Hvert eneste uheld er en ulykke 

for meget. Derfor tog vi initiativ til at få lavet fire postkort med gode råd til såvel 

traktorførere og øvrige der færdes i trafikken – vi håber at postkortene har været med til at 

sætte trafiksikkerheden på dagsordenen og kan give stof til eftertanke. Dialogen om 

trafiksikkerhed er ikke forbeholdt landbokvinderne – i er derfor velkomne til at tage nogle 

postkort med hjem – måske kender I en, der trænger til at blive mindet om at rettidig 

forsigtighed kan forhindre uheld – det kan være en traktorfører, men det kan også være en 

cyklist, der har behov for en hilsen  

 

Studieturen gik i år til Mols 

Endnu engang en oplevelsesrig tur og et fantastisk fællesskab. Turen er bogstaveligt talt 

en studietur, hvor vi får adgang til så mange iværksættermiljøer. Det er første år vi har 

været bag mulighederne i en nationalpark. Nu har vi set Nationalparken Mols Bjerge, vi 
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har fået anskuelighedsundervisning om opbygningen af landskabet tilbage i istiden. Vi har 

talt med landmanden og købmanden, som arbejder sammen om skovkvæget, og vi har 

hørt om og nydt lokale vine en sommerskøn aften midt i Ebeltoft under en blåregn. Og så 

har vi spist middag med lokale råvarer tilberedt af byens innovative kokke, der har været i 

front i Århus mens byen var Europæisk Kulturhovedstad.  

Ebeltoft bød sig til med de historiske rammer omkring Fregatten Jylland, og det nød vi 

selvfølgelig ekstra meget fordi udsigten over Ebeltoft Vig er særlig smuk en varm 

sommeraften.  

Vi besøgte Friland - en alternativ bosætning med bæredygtighed.  

Nogle af deltagerne var glade for de kun skulle være der en times tid -  andre var 

begejstrede for boformen. Det er sådan et besøg, hvor man reflekterer over ens livsstil og 

værdier.  

Studieturens nicheproduktioner omfattede æblemost, gedeost, frugtvine, frugtsafter som 

sodavand, mel og brød og tang. Vi er kommet bag om hvad der skal til for at en sodavand 

kan sælges til 25 kr og en flaske vin kan have en salgspris på 400 kr hos den lokale 

købmand. 

Og så har vi høstet tang og hørt om tangens potentielle muligheder. Og vi er gået i gang 

med at spise tangen !!! 

Så også i år har vi været ude at følge udviklingen i fødevarekvalitet og se hvordan 

nicheproduktionen udfolder sig i en egn – denne gang på Mols. 

Mikroplast 

I går havde vi et højaktuelt emne på dagsordenen, nemlig ”Facts om mikroplast”. Vi fik 

facts på bordet om hvad mikroplast rent faktisk er, hvor det forekommer i miljøet og 

hvordan det påvirker miljøet og forekommer i vores mad.  

Vi søgte at få svar på hvor stort et problem mikroplast er for os lige nu og på den lange 

bane. Og vi søgte også at få vores ekspert til at pege på nogle handlemuligheder og 

ændringer i vores gøren og laden i familien og i landbruget.   

En sand påklædning til vi kan klare mange gode dialoger med forbrugerne. 

 

Kød 

Nu er det igen blevet moderne at sætte fokus på kødfrie dage. I min barndom var det af 

økonomiske grunde – i min læretid var argumenterne baseret på både økonomi og 

sundhed. Lige nu er kødforbruget under pres. Grundene er forskellige – nogle vil skære 

ned på deres kødforbrug af etiske, sundheds- og miljømæssige årsager. Men især på 
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grund af klimaforandringerne tager mange forbrugere en holdning om at det at skære ned 

på kødforbruget har en positiv effekt på rigtig mange ting. 

Kødet havde højstatus på tallerken i min barndom – i sidste uge blev kød sammenlignet 

med cigaretter i en antikødkampagne. Kampagnen sammenligner kødspisning med 

rygning og er lanceret sammen med en telefonisk hjælpelinje, som folk kan ringe til, hvis 

de vil spise mindre kød. Landbrug og Fødevarer lytter også til trenden og Karolines 

Køkken har netop udgivet en opskriftssamling med titlen ”Skøn mad uden kød” der 

indeholder opskrifter på vegetariske retter. 

Danskerne har stor interesse for hvad de har på deres tallerkner. De fotograferer deres 

mad som ingensinde før. Maden er med til at give dem identitet. For sundheden er det 

givetvis godt at grøntsagsmængden øges og for måltidsoplevelsen er omhu og godt 

madlavningshåndværk vigtig. Lige siden vi har været jægere og samlere har både kød og 

planter været en del af vores kost. For mig er det stadig naturligt at begge disse dele 

indgår i min kost. Med mine faglige briller ser jeg også at animalsk protein er en uhyre god 

ernæringskilde. Et velkomponeret ret med balance i råvarerne er med til at øge 

madglæden. 

 

Forbrugerne har holdninger 

Forbrugerne er optaget af at vores fødevarer er produceret ansvarligt og bæredygtigt. 

Debatten om fødevareproduktion raser til tider så voldsomt at det kan have karakter af at 

kost er krig og liv og død. 

Min holdning er, at folk må spise hvad de vil, men man bør acceptere hinandens 

holdninger og vise tolerance for forskellighed.  

Det er et gode for landbruget at forbrugerne tænker kritisk - for vi er i stand til at levere på 

deres krav. 

Forbrugerne kan stort set få hvad de ønsker af landbruget. Vi er i stand til at producere 

noget af det bedste i verden.  

Vi kan lave fødevarer der er noget af det bedste i verden på alle parametre. 

Når vi nu kan levere noget af det bedste i verden, vil det da være lige til højrefoden at vi 

griber bolden med kampagnen og gør vores bedste for at folde kampagnen ud.  

Det bedste vi kan byde på som landbokvinder i forhold til kampagnen - er at samarbejde 

så vi kan blive mange nok til at flyve i flok. 

Deltidslandmændene har det som os – vi er en del af landbrugserhvervet men vi har også 

vores daglige gang med kollegaer uden for landbrugserhvervet. Den styrke der ligger i at 
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vi repræsenterer landbrugets laden og gøren ved kaffepauserne på vores respektive 

arbejdspladser bør vi profitere af. Landbokvinderne og deltidslandmændene bør slet og ret 

følges ad som lobbyister, der kan skabe forståelse for hverdagen på landet og bringe 

stolthed ind i erhvervet. Det kan lade sig gøre fordi værdier og holdninger mødes og 

brydes i krydsfeltet mellem land og by i landbokvindernes og deltidslandmændenes 

hverdag.  

Lad os samarbejde og tage udgangspunkt i vores værdier så der kan komme større 

stolthed ind i erhvervet og større kendskab til Familielandbrugets visioner. 

Jeg vil derfor afslutte min beretning med ønsket om at Familieudvalgets fremtidige 

nøgleord må være samarbejde – og vel at bemærke samarbejde der rækker ind i 

Familielandbruget og ud til forbrugerne. 

 

 

Det talte ord gælder 

 

 

  

 

 

 


