


This edition is an intervention into an existing publication, the 
Danish agriculture magazine Maskinbladet from September 
18th 2015. Text and image produced during my research year 
at Goldsmiths University is incorporated into the already exist-
ing publication of Maskinbladet.

2015 was a year that marked a turning point in Danish agri-
culture. In 2015, the Danish parliament passed a law which 
opened up the Danish agriculture real estate market for for-
eign capital. The controversial legislation, which by critics is 
seen as a further step towards capitalization of agriculture, is 
symptomatic for the far-reaching changes in rural space on a 
global scale, where new actors and new power relations play 
out in radical new ways on the “common grounds” of agricul-
ture: our environment, our food security, and our access to the 
countryside.  

All rights to the Danish text and original images belongs to 
Maskinbladet.

All rights to the English text belongs to the author. All images 
not part of the original publication are copyrighted as credit-
ed. 

Anna Sofie Hvid
Jystrup,  August 29th 2018
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Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bebuder en hovedrengøring af 
miljø- og fødevarelovgivningen, hvor målet er færre love og regler for 
landmænd og virksomheder. Det er gode nyheder for den danske 
fødevareklynge, mener Landbrug & Fødevarer

L&F: Tiltrængt 
hovedrengøring af 
miljølovene

Der er udsigt til en længe 
ventet hovedrengøring af 

miljø- og fødevarelovgivnin-
gen. Det står klart, efter at 

miljø- og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen netop har 

bebudet, at en tredjedel af 
bekendtgørelserne under det 
nye Miljø- og Fødevaremini-
sterium skal være væk in-
den årets udgang. Eva Kjer 
Hansens mål er klart: Færre 
love og regler, og de skal 
være til at forstå for borgere, 
virksomheder og organisa-
tioner.

- Landbrug & Fødevarer 
har i lang tid efterspurgt en 
hovedrengøring af miljølov-
givningen, som kan gøre den 
mere smidig og mindre bu-
reaukratisk, og det er derfor 
meget glædeligt, at ministe-
ren nu lægger op til at gøre 
noget ved det, siger Karen 
Hækkerup, administrerende 
direktør i Landbrug & Føde-
varer.

For at sætte mængden af 
regler og love i perspektiv 
består de 2.400 love og be-
kendtgørelser i dag af 106 
love ændret ved 84 æn-
dringslove, og 1.451 be-
kendtgørelser ændret ved 
723 ændringsbekendtgørel-
ser. Og det er i længden 
ikke holdbart. Det er vig-
tigt, at hovedrengøringen 

kommer helt ud i alle hjør-
ner og får luset ud i over-
implementering og særreg-
ler, lyder det fra Landbrug 
& Fødevarer.

- Uklare og uoverskuelige 
regler er en direkte hindring 
for vækst. Detailfokusering 
og krav til dokumentation 
stiger eksplosivt - uden det 
giver reelle miljøforbedrin-
ger - og det forlænger sags-
behandlingstiderne, når der 
skal en hær af eksperter og 
jurister til at udrede, hvad 
reglerne betyder, siger Ka-
ren Hækkerup.

I dag kæmper både virk-
somheder og landmænd med 
national overimplemente-
ring af EU-regler, lange 
sagsbehandlingstider og ad-
ministrativt bøvl, eksempel-
vis i forbindelse med spilde-

vandstilladelser og miljøgod-
kendelser, som er med til at 
forsinke og begrænse udvik-
ling og vækst i erhvervet, 
lyder det fra Landbrug & 
Fødevarer.

- Lovstrukturen på miljø-
området er fra før EU-regler-
ne, og det har i flere tilfælde 
givet udfordringer i form af 
overimplementering og dan-
ske særregler, der presser 
virksomhedernes vækst og 
konkurrenceevne. Det giver 
øgede omkostninger, urime-
ligt administrativt bøvl og 
stækker deres omstillings-
parathed. En forenkling af 
reglerne kan være med til at 
sikre, at sagerne kører mere 
smidigt og med kortere sags-
behandlingstider, siger Ka-
ren Hækkerup.

mbl

Karen Hækkerup kalder det for tiltrængt, at Eva Kjer Hansen 
vil rydde op i antallet af miljølove. Arkivfoto.
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      The Danish Rural1 is facing a crisis, 
which points to an intrinsic paradox: 
the death of a society, a culture, and 
millions of species in rural Denmark 
as a consequence of agriculture—the 
cultivation of land, the breeding of an-
imals and plants in order to sustain life.

The present crisis in the Danish rural 
is related to industrialization of agri-
culture and the capitalization of ara-
ble land. But it touches upon a wider 
range of seemingly unrelated issues 
spanning from rural depopulation2, to 
environmental degradation3, and the 
deterioration of rural culture.4 Bare-
ly visible above ground, the crisis of 
the Danish rural has to remained con-

troversial.5 This text, for instance, is 
presented as an intervention into one 
of the major agriculture magazines in 
Denmark, Maskinbladet, a medium 
which features quite another perspec-
tive on the Danish rural than the pres-
ent text attempts to. The fact, however, 
that the crisis of the Danish rural is 
controversial, leads to a fundamental 
point in relation to rural areas on a 
global scale: the widespread problem 
of articulating the rural as one of the 
most urgent spatial problems of the 
21st century, where declining agricul-
ture industries are only symptomatic 
of a much deeper crisis in the spatial 
identity of the rural.6  

The Danish state has inherited a strong 
foundational narrative in the concept 
of the “agriculture state”. Agriculture 
played a crucial role in defining both 
the physical and the mental space of 

the nation (for better and for worse), 
agriculture shaped the idea of a de-
centralized, democratic society, and 
agriculture functioned as a blueprint 
for the spatial organization of the 
welfare state. Yet agriculture is no 
longer the “common grounds” of 
the agriculture state. In the wake of 
modernization and optimization, ag-
riculture has produced a rural space 
which is becoming increasingly ab-
stracted and hence difficult to artic-
ulate in order to map the multiple 
problems in relations to rural space.  

The abstraction of rural space—both 
as a concept and as a real geograph-
ical space—is related to a global 
problem of adequately representing 
the rural in a so-called ‘urban age.’7 
Ostensibly, the methodological tools 
deployed since the second half of the 

20th century to conceptualize “the 
urban” are empirically untenable8, 
and have left the rural as a statistical 
sediment, a blank spot on the map.9

The Danish rural, the common 
grounds of a society, a culture and 
millions of living beings, exempli-
fies the need for a forum for identi-
fying, articulating, recognizing, and 
representing rural space. This forum 
is, however, unlikely to establish it-
self within the Danish agriculture 
state, where the spatial abstraction of 
the rural facilitates the very concept 
of capitalized agriculture: a space 
increasingly abstracted by the recon-
figuration of nature into a smooth, 
monocultural production area; a 
space in the grip of abstract processes 
in global economy;
Continues on page 4 

The Danish parliament, interior, with paintings by Olaf Rude (1949) depicting a pastoral scene with pasturing cattle 
on Skejten by Fuglsang, Lolland-Falster. Photo: wikipedia commons

Et in
Arcadia 
Ego
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Ny indkomstprognose for landbruget viser behovet for øjeblikkelig handling fra politisk side.

Nulløsning i dansk landbrug
Af Dan Bjerring, Christiansborg

En ny indkomstprognose 
viser ifølge formanden for 
Landbrug & Fødevarer, 
Martin Merrild, at den gen-
nemsnitlige indkomst på et 
heltidslandbrug ender på et 
nul i både 2015 og 2016, og 
han understreger, at den dy-
stre prognose viser behovet 
for politisk handling:

- Det, der skal til, er, at 
man først og fremmest på 
EU-plan iværksætter hand-
linger, der kan bidrage til at 
reducere overudbuddet af 
fødevarer. Her tænker jeg 
specielt på mælk. Politiker-
ne kan ikke bare vedtage, at 
priserne skal stige, men de 
kan vedstå sig deres ansvar 
for krisen med handelssank-
tioner i Rusland, der jo er 
skabt på baggrund af re-
striktioner fra EU. Det har 
man ikke villet, selv om vi i 
over et år har påpeget poli-
tikernes medansvar, og det 
bliver mere og mere presse-
rende for hver dag, der går. 
Indtil videre må vi konsta-
tere, at Kommissionens for-
slag er utilstrækkelige, siger 

Martin Merrild til Maskin-
bladet.

Ikke kvotestoppet
Han afviser, at det er fjer-

nelsen af mælkekvoterne, 
som Danmark har støttet, 
der bærer ansvaret for pro-
blemerne:

- Det er ikke kvotestoppet, 
der har ført til den nuværen-
de situation. Det er et over-
bud, der ikke er skabt af de 
europæiske landmænd, men 
et kraftigt fald i efterspørgs-
len. Man snyder sig selv, hvis 
man regner med, at vi plud-
selig får samme afsætning til 
Rusland som før boykotten. 
De bruger situationen til at 
fremme deres egen produk-
tion. Vores klare forventning 
er dog en fortsat stigning i 
efterspørgslen efter fødeva-
rer, men vi oplever nu nogle 

skvulp med et stigende ud-
bud på verdensplan, samti-
dig med en boykot fra Rus-
land og et fald i efterspørgs-
len i Kina, fortsætter for-
manden for Landbrug og 
Fødevarer.

To ønsker
Han har to ønsker til poli-

tikerne - til EU og Folketin-
get:

- Den ene er, at EU foreta-
ger sig noget, der stabilise-
rer markedet. Det andet er, 
at den danske regering 
igangsætter initiativer, som 
her og nu kan give en likvi-
ditetslettelse ved eksempel-
vis at suspendere nogle af 
vores skatter og afgifter. Og 
langsigtet skal 16-punkts-
planen, som man gik til valg 
på, hurtigst muligt gennem-
føres, så vi kan fastholde 

troen på, at det kan lade sig 
gøre at drive landbrug i 
Danmark. Danske land-
mænd kæmper med den ene 
hånd på ryggen i forhold til 

vores europæiske konkur-
renter, og det skal der gøres 
op med. Det er især dansk 
overimplementering af mil-
jøregler, der forringer den 

danske konkurrenceevne i 
urimelig grad. Krisen i 
dansk landbrug er hele Dan-
marks krise, siger Martin 
Merrild.

Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merilld, mener, at der er brug for politisk 
handling. Pressefoto.

Prognosen viser, at svineproducenterne står til underskud 
på godt 300.000 kroner i 2015 og et mindre, positivt resultat 
på cirka 75.000 kroner i 2016. Mælkeproducenterne ligger i 
begge år med et gennemsnitligt underskud i niveauet 
100.000-200.000 kroner. 

Fakta

   3



Guernico Et in Arcadia Ego (circa 1618) Photo: wikipedia commons.

Notes

1       The Danish language only re-
cently adopted the term ‘rural’ as a 
description of something related to 
the countryside and agriculture. The 
common Danish term for the coun-
tryside is ‘landet’, equivalent to the 
English term ‘land’ meaning both 
[1] a part of the earth’s surface and 
[2] a territory. The Danish term for 
the ‘nature’, ‘naturen’, is essential-
ly related to the concept of ‘landet’ 
both as a geography and a specific 
territory: ‘Naturen’ is both the eco-
system as a whole and a specific site 
of the land. As a specific site, ‘na-
turen’ is equivalent to the English 
term ‘countryside’. The English id-
iom ’going to the countryside’ trans-
lates into Danish ‘gå ud i naturen’, 
’going out into the nature’. Since 
both ‘naturen’ and ‘landet’ thus res-
onate differently than the ‘nature’ 
and the ‘countryside’ I choose here 
to use the - in this respect - neutral 
term rural. 
The artificial term ‘the Danish rural’ 
allows me to address a spatial con-
dition, which is oscillating between 
‘real geographies and metaphorical 
territories’, to use a concept intro-
duced by David Harvey (The Con-
dition of Postmodernity (1989), p. 
355). This immanent ambivalence 
in the concept of the Danis Rural 
allows me to map simultaneously a 
mental or metaphorical concept and 
a real geographic space.

2      Prognosis calculate that rural 
areas (in particular Lolland-Falster, 
North Juttland, South-West Juttland) 
will witness a 25 percent decrease in 
people of working age before 2024. 
Cf. Kurt Houlberg and Ulf Hjelmar 
Udkantsdanmark i 2024: Færre 
borgere og mindre velfærd (2014) 
[Outer Edge Denmark 2024: Fewer 
Citizen and Less Welfare]

3         The Environmental Perfor-
mance Index 2008 ranked Denmark 
number 26, well below New Zea-
land (7), Lithaunia (16) and Ecua-
dor (21). See The Environmental 
Performance Index 2008 and 2018. 
Moreover: only 8.3 percent of Dan-
ish land area is under the EU nature 
protection scheme Natura 2000. The 
EU average is 18.3. See Natura 2000 
barometer (2018)

4            A study by G. Lind Svendsen 
and Jens F. L. Sørensen from 2007 
shows how marginal municipalities 
in rural Denmark with similar pop-
ulation, geographical size, physical 
surroundings, but different industrial 
backgrounds score very differently 
in terms of ‘cultural capital’: the mu-
nicipalities based on agriculture (and 
not for instance fishing industry) 
show a weaker cultural infrastruc-
ture and cultural capital. See Svend-
sen et al There’s more to the picture 
than meets the eye: Measuring tan-
gible and intangible capital in two 
marginal communities in rural Den-
mark (2007). One explanation for 
this might be the profound structural 
changes that agriculture has gone 
through since the 1950s, which has 
effectively hollowed out agriculture 
as a social and cultural entity in rural 
space: since the 1950s farms with an 
agricultural production decreased by 
83 percent, equivalent to 7.7 farms 
closing per day, see Statistics Den-
mark http://www.statistikbanken.dk/
statbank5a/default.asp?w=1280

5           As an example, in response to 
a recent PR video for the Danish Ag-
riculture and Food Council a contro-
versy spawned in relation to the facts 
listed in the video. The video claims 
that in 2015 the Danish agriculture 
industry’s exports earnings mount-
ed to 150 billion DKK (appr. 18 

billion GBP) and employs 200 000 
people (see A New Chapter https://
www.facebook.com/LFdirektoer/
videos/1043862102352773/). The 
Department of Food and Resource 
Economics under University of Co-
penhagen contested these numbers 
stating that they include secondary 
agriculture industries such as the 
Danis brewery industry, food pro-
cessing industries and agritech busi-
nesses that are not directly dependent 
on the Danish agriculture produc-
tion. Not taking these industries 
into account, the agriculture export 
yearnings mount to 80 billion DKK 
(app. 9.7 billion GBP) as well as an 
employment rate mounting to 95 000 
or 4 percent of the working age pop-
ulation, claims the Department of 
Food and Resource Economics  See 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/
faktatjek-landbrug-foedevarer-pus-
ter-landbruget-op.

6        This problem can be envi-
sioned by looking at the current 
process within the United Nations 
to introduce to international human 
rights legal framework a declaration 
on the rights of peasants and people 
working in rural areas. The social 
organizations behind the declaration 
draft stresses that 80% of the world’s 
population suffering from hunger 
live in rural areas. Currently 50% of 
these people are devoted to peasant 
agriculture and 20% are landless 
families who make a living as ten-
ants or underpaid agricultural work-
ers. Nevertheless the UN mandate 
to research the need for a peasants’ 
declaration has—until recently—
been blocked by EU countries and 
the United States. See http://www.
eurovia.org/over-15-years-struggle-
for-the-recognition-of-peasants-in-
the-international-human-rights-sys-

tem/

7          For example, see the LSE-De-
tusche Bank Urban Age Project 
https://urbanage.lsecities.net/#cities

8    Brenner, Neil and Christian 
Schmid The ”Urban Age” in Ques-
tion (2014)

9        For example, see The United 
Nations World Urbanization Pros-
pects 2014 https://esa.un.org/unpd/
wup/Maps/

10      Weizman, Eyal Forensis: The 
Architecture of Public Truth (2014), 
p. 9

11         The phrase can be traced 
back to a painting by Guernico The 
Arcadian Shepards (1620), which 
shows two shepherds contemplating 
a skull in a pastoral scenery. ‘Arca-
dia’ may refer to an idyllic place far 
away from the city which features 
in Greek mythology. The seemingly 
unfinished sentence ‘Et in Arcadia 
Ego’ has puzzled historians, who 
traditionally translate it to ‘Even in 
Arcadia (Paradise) death is inevita-
ble’. See Panofsky, Erwin Meaning 
in the Visual Arts (1983).
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Continued from page 2
a space in which the response 
to the incomprehensible scale 
of the environmental crisis is 
to abstractly “manage” it by 
means of agriculture. 
The tension between the field 
on the one side and the fo-
rum within which the problem 
stemming from the field can 
be articulated10 emerges in the 
context of the Danish rural as 
a literal tension between the 
state and its fields. A tiny space 
in the wider global context, the 
ephemeral conflict around the 
identity of rural space in Den-
mark may serve as an example 
of how spatial identity and spa-
tial representation struggle to 
find articulation, because they 

are being increasingly mobi-
lized for political ends while 
simultaneously abstracted. 
In the parliament of the Dan-
ish state, there hangs two large 
scale paintings commissioned 
from the artist Olaf Rude in 
1949. The paintings depict 
pastorals scenes from Fugl-
sang, an area on islands of 
Lolland-Falster, with pasturing 
cows under ancient oak trees. 
But beneath this mental pic-
ture of the agriculture state, the 
Danish rural is deteriorating: 
The utopian idea of rural idyll, 
the harmonious relationship 
between society and nature, the 
state and its fields, is obliterat-
ed precisely as a consequence 
of the agriculture state. ‘Et in 
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Af Mads Blenker

Miljø- og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen (V) har be-
sluttet at afskaffe KO-træk-
ket, så danske landmænd på 

linje med landmænd i andre 
lande udelukkende får træk 
i landbrugsstøtten, når EU-
reglerne kræver det.

Den udmelding glæder ad-
vokat Hans Sønderby Chri-

stensen, der fører gødnings-
sagen for Bæredygtigt Land-
brug. Han mener dog også, at 
ministeriet burde rette blik-
ket med landekvoten for gød-
ning.

- Selvom det er glædeligt, 
at ministeren endelig letter 
lidt på KO-reglerne, er der 
langt igen. KO-reglerne kan 
nemlig kun bruges til at 
sanktionere EU-regler. Ikke 
desto mindre anvendes de af 
de danske myndigheder i 
flæng på nationale skærpel-
ser, selvom de intet har at 
gøre med implementering af 
EU-ret. Det måske alvorlig-
ste eksempel er landekvoten 
på kvælstof. Det både øko-
nomisk og fagligt hårdeste 
hug i landbrugets livsnerve 
har siden 2004 været i form 
af netop denne landekvote, 
som i dag fører til en reduk-
tion af landbrugets brug af 
gødning med 10 procent, si-
ger Hans Søndeby Christen-
sen.

Advokaten siger desuden, 
at netop landekvoten strider 
mod EU-reglerne.

- Denne reduktion er ikke 
implementering af EU-ret. 
Det har Bæredygtigt Land-
brug sort på hvidt fra Kam-
meradvokaten som led i den 
gødningssag, som verserer 
på sit højeste netop nu. Det 
er altså ikke implemente-

ring af nitratdirektivet. Der-
for er det en reduktion, som 
decideret strider mod EU-
reglerne, og som bør ophæ-
ves straks, siger Hans Søn-
derby Christensen.

Når reglerne strider mod 
EU-regler, mener advokaten 
altså, at Eva Kjer Hansen 
bør afskaffe KO-trækket.

- Ministeren bør straks 
tage næste skridt og afskaf-
fe KO-træk på landekvoten. 
For det første fordi trækket 
strider mod EU's KO-regler 
og for det andet fordi dem, 
der er blevet trukket i hek-
tarstøtte som følge af lande-
kvoten har krav på at blive 
behandlet på mindst samme 
måde som de 46, som nu får 
deres sager genoptaget, si-
ger han.

Hans Sønderby Christen-
sen mener desuden, at netop 
landekvoten er noget af det, 
der rammer landbrugt hår-
dest.

- Det siger sig selv, at de 
sidste 10 procent fradrag i 
gødningsforbruget er de dy-
reste for landmanden og de 
hårdeste for afgrøderne, si-
ger han.

maskinbladet.dk
dagens landbrug

Utilfreds med 
hjælpepakke
Eva Kjer Hansen (V) har 
ikke meget tilovers for den 
hjælpepakke til de euro-
pæiske landmænd, som 
EU-Kommissionen præ-
senterede mandg den 7. 
september. Det skriver 
tv2.dk. - Jeg aner ikke, 
hvad der kan komme ud af 
denne pakke i forhold til 
de danske landmænd. Der 
er overhovedet ikke noget 
beslutningsgrundlag, og 
det er jeg dybt utilfreds 
med, siger ministeren. 
Hun er som udgangs-
punkt tilfreds med belø-
bet på 500 millioner euro, 
som hjælpepakken inde-
holder. Men hun efterlyser 
en plan for hvordan pen-
gene skal fordeles blandt 
de europæiske landmænd. 
Hun mener ifølge tv2.dk, 
at Kommissionen træder 
vande, og trækker sagen i 
langdrag.

Minister med 
lokal træffetid
Nu kan du møde miljø- og 
fødevareminister Eva 
Kjer Hansen, hvis du har 
en sag, du gerne vil drøfte. 
Ministeren indfører træf-
fetider, hvor alle har mu-
lighed for at møde uan-
meldt op. Første træffetid 
blev afholdt hos Kystdi-
rektoratet i Lemvig. Der-
næst er der træffetid på 
Naturskolen Nørskovgård 
i Haderslev mandag den 
21. september. Ministe-
rens ambition er at afhol-
de træffetider i hele landet 
med jævne mellemrum. 
Ministeren vil gerne høre, 
hvad folk er optaget af, og 
hun tror, at nogle fore-
trækker at fortælle, hvad 
de synes, frem for at skul-
le sende et brev.

Fem politikere  
gav gode råd
Sønderjysk Landbofor-
enings har haft besøg af 
fem politikere, som også 
gav råd til landbruget om, 
hvordan landbruget selv 
medvirker til at sikre sig 
en bedre fremtid: Vær 
enige i landbruget, og 
meld klart ud vedr. den 
ønskede politik. Vær dyg-
tige til at argumentere og 
debattere. Det er vigtigt, 
I bliver hørt. Vær skarpe 
med forklaringer til poli-
tikere. Kom med de gode 
historier til forbrugerne 
om dansk landbrug i dag. ATTRAKTIVE FORSIKRINGER TIL MODERNE LANDBRUG

Forsikringsmægler Peter Skov Østergaard 

Marienlunds Allé 4, 7430 Ikast, www.dansoe.dk
Telefon 70 26 43 83, Mobil 24 25 43 83, peter@dansoe.dk 

Som forsikringsmægler arbejder jeg uafhængigt af forsik-
ringsselskaberne og har dermed mulighed for at indhente 
de bedste priser og dækninger på dine forsikringer.

Jeg varetager dine interesser, dine policer og din eventu-
elle skadesbehandling, så du kan koncentrere dig om det, 
du er bedst til. Og så koster det ikke en krone. 

Ring eller mail og lad os aftale et uforpligtende møde.

FÅ UVILDIG RÅDGIVNING OM 
DINE LANDBRUGSFORSIKRINGER

dansoe_annonce.indd   2 03/03/15   09.02

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fjerner nu et 
eksempel på overimplementering, så danske landmænd 
på linje med landmænd i andre lande udelukkende får 
træk i landbrugsstøtten, når EU-reglerne kræver det.

Eva Kjer fjerner 
særkrav til 
landmænd

46 landmænd er fejlagtigt 
blevet trukket i landbrugs-
støtten mellem 2005 og 
2014, uden at der var hjem-
mel til det. 

Nu får de pengene tilbage, 
og miljø- og fødevaremini-
ster Eva Kjer Hansen æn-
drer reglerne, så danske 
landmænd ikke længere bli-
ver trukket i landbrugsstøt-
ten, når de bryder reglerne 
om gylleudbringning på 
markerne. 

- Danske landmænd skal 

selvfølgelig ikke trækkes i 
støtte på områder, hvor an-
dre slipper. Derfor ændrer 
jeg nu reglerne, så vi i Dan-
mark ikke går længere med 
kravene, end EU kræver. 
NaturErhvervstyrelsen er i 
færd med en grundig gen-
nemgang af reglerne, så vi 
sikrer os, at den slags ikke 
sker, siger Eva Kjer Hansen. 

Europæiske landmænd 
skal leve op til en række 
krav, når de udbringer hus-
dyrgødning. Danmark har 

trukket landmændene i 
landbrugsstøtte via såkaldt 
krydsoverensstemmelse, 
hvis landmændene ikke le-
vede op til kravene. Selvom 
landmændene ikke længere 
bliver trukket i støtte, vil de 
fortsat skulle overholde de 
nationale regler og får en 
bøde, hvis de bryder regler-
ne. 

Genoptaget
Men det har været et ek-
sempel på overimplemente-

ring, viser en større gen-
nemgang af reglerne på 
området, som NaturEr-
hvervstyrelsen er i gang 
med. Derfor vil danske 
landmænd, på linje med an-
dre EU-landes praksis, ikke 
længere blive trukket i 
landbrugsstøtte, hvis de 
ikke lever op til kravene for 
udbringning af gylle. 

I alt er 46 landmænd ble-
vet trukket i landbrugsstøt-
te i årene 2005-2014. Natu-
rErhvervstyrelsen genopta-

ger nu samtlige sager, så de 
landmænd, der er blevet 
trukket i støtte, kan få deres 
penge tilbage, og Miljøsty-
relsen afnotificerer bestem-
melserne som en del af den 
danske Nitratdirektivimple-
mentering overfor EU. Sam-
tidig ændrer Miljøstyrelsen 
og NaturErhvervstyrelsen 
nu i husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen og bekendtgø-
relsen om krydsoverens-
stemmelse.

mbl

Hans Sønderby Christensen, der fører gødningssagen for 
Bæredygtigt Landbrug, roser Eva Kjer Hansen for at lette på 
reglerne for KO-træk, men han mener samtidig, at KO-trækket 
på landekvoten skal fjernes.

Advokat: Ministeren 
skal fjerne KO-træk på 
landekvoten

Eva Kjer Hansen fjerner særkrav, så danske landmænd på 
linje med landmænd i andre lande udelukkende får træk i 
landbrugsstøtten, når EU-reglerne kræver det.  Pressefoto.

Hans Sønderby Christensen opfordrer Eva Kjer Hansen til 
at fjerne KO-trækket på landekvoten. Foto: Mads Blenker.

    U = P c / P t
U = urbanization

Pc = population of cities
Pt = total population

   5

Above: Kingsley Davis’ formula from 1954 for determining 
which area can be considered urban and which not.
Right above: UN’s World City Urbanization Map is a car-
tographic representation of  Davis’ formula, which still today 
serves as the basis for calculating urbanization. 
Schmid/Brenner has criticized that the formula’s data input 
are provided by national statistic agencies. Internationally, the 
methods of calculating population density varies from nation 
to nation.
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Tilstanden i vandmiljøet har ikke været bedre siden midten af 1990'erne, og siden har landbruget endda formået at 
reducere udledningen af kvælstof med omkring 50.000 tons.

Kasseeftersyn af kvælstofindsatsen

Af Dan Bjerring

Miljø- og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen var for ny-
lig i sit første samråd i Fol-
ketinget - indkaldt af En-
hedslistens Maria Reumert 
Gjerding.

Ministeren skulle rede-
gøre for, hvilke initiativer 
ministeren vil igangsætte 
for at kompensere for de 
negative effekter på natur 
og miljø ved at ophæve kra-
vet om randzoner og lem-
pelsen af gødskningsreg-
lerne. 

Eva Kjer Hansen begynd-
te noget utraditionelt med at 
invitere sig selv til et nyt 
samråd, idet hun bemærke-
de, at hun ikke ville være i 
stand til at svare fyldestgø-
rende på samrådsspørgsmå-
let:

- Det er jeg ikke, fordi vi 
først i forbindelse med de 
konkrete ændringer af 
gødskningsreglerne vil 
kunne opgøre de miljø- og 
naturmæssige konsekven-
ser. Og så langt er vi endnu 
ikke. Desuden er vi i gang 
med et kasseeftersyn af 
kvælstofindsatsen, hvor det 
hidtidige indsatsbehov gen-
nemtjekkes af kvælstofud-
valget, oplyste ministeren. 

Ambitiøs plan
Derfor kommer hun gerne 
tilbage til udvalget i efter-
året for at fortælle om det 
konkrete indhold i den kom-
mende landbrugs- og fødeva-
repakke og om konsekven-
serne af pakkens indhold:

- Jeg har en ambitiøs plan 
for, at dansk landbrug kan 
vækste, og for at vi kan tage 
vare på vores miljø og vores 
natur. Landbrug og natur 
skal tænkes sammen. Det 
nytter ikke noget kun at se 
på natursiden uden at for-
holde sig til, om den regule-
ring, man pålægger erhver-
vet, er omkostningseffektiv, 
sagde hun og henviste til 
Natur og Landbrugskom-
missionens anbefalinger af, 

at fremtidens regulering 
skal i højere grad forfølge 
opfyldelse af miljø- og natur-
mål frem for at sætte be-
grænsninger for produktio-
nen. 

Kvælstofudvalg fortsætter
Samtidig understregede Eva 
Kjer Hansen, at Kvælstofud-
valget, som den nuværende 
regering har arvet fra den 
tidligere SR-regering, fort-
sætter.

Udvalget, der bliver ledet 
af Finansministeriet, har 
fået til opgave at beskrive 
og vurdere den gældende 
implementering af vand-
rammedirektivet i Dan-
mark samt beskrive alter-
native implementeringsmo-
deller med særligt fokus på 
tilførslen af næringsstoffer 
- kvælstof.

- Det er især det udvalgs 
konklusioner, jeg har brug 
for til at vurdere de miljø-

mæssige konsekvenser. Med 
udvalgets arbejde får vi et 
opdateret billede af tilstan-
den i de enkelte vandområ-
der, som vi kan bruge til at 
målrette indsatsen til de 
områder, der faktisk har 
brug for den, sagde miljø- og 
fødevareministeren. 

Laveste frugter
Hun glædede sig dog over, at 
tilstanden i vandmiljøet 
ikke har været bedre siden 
midten af 1990'erne, og si-
den har landbruget formået 
at reducere udledningen af 
kvælstof med omkring 
50.000 tons. 

- Det kan mærkes, men 
det betyder også, at vi har 
plukket alle de lavesthæn-
gende frugter. De yderlige-
re tons kvælstofreduktion, 
der skal hives ud, nytter 
ikke med ineffektiv regule-
ring. Det risikerer at blive 
rigtig dyrt for samfundet - 
og vanvittig dyrt for erhver-
vet. 

Som led i en egentlig 
overgangsmodel frem mod 
indførelsen af decideret 
målrettet regulering fore-
slår ministeren en række 
tiltag i forhold til landbru-
get i form af blandt andet 
afskaffelsen af randzonerne 
og lempelse af gødskning-
snormerne.

Uskønt forløb
Hun kalder indførelsen af 
randzonerne for et af de 
mest uskønne forløb i dansk 
politik:

- Vi ved, at randzonerne 

ikke er lige effektive alle ste-
der, og det er uhensigtsmæs-
sigt at tvinge landmændene 
til at anlægge dem de steder, 
hvor der er en begrænset 
miljøeffekt. I forhold til ef-
fekten af randzonerne kan 
jeg oplyse, at jeg netop i går 
fik et notat fra Aarhus Uni-
versitet om den seneste vur-
dering af den kvælstofre-
duktionen, som randzonerne 
bidrager med:

- Det samlede estimat af 
randzoneeffekten på kvæl-
stofudvaskningen udgør 
formentlig et øvre estimat 
for effekten. Randzonerne 
er et virkemiddel, hvor usik-
kerheden er stor, og det 
præsenterer forskerne også 
selv i den nye vurdering, og 
jeg citerer fra deres skriv, at 
estimaterne anses for usik-
re og er baseret på ekspert-
skøn uden væsentligt data-
grundlag, sagde ministe-
ren.

På nuværende tidspunkt 
kendes derfor kun den mak-
simale effekt af randzoner-
ne:

- Når usikkerheden er så 
stor, som forskerne skitse-
rer, vil jeg bede dem om også 
at opgøre det nedre estimat 
for usikkerheden. Vi skal 
simpelthen blive klogere på, 
hvad effekten er. Og vi skal 
have præciseret spændet 
mellem usikkerhederne, så 
vi har et bedre grundlag at 
tage højde for usikkerhe-
derne ud fra, sluttede Eva 
Kjer Hansen med løftet om 
at vende tilbage i et senere 
samråd.

Eva Kjer Hansen (V) kaldte i et samråd i Folketinget indførelsen af randzonerne for et af de 
mest uskønne forløb i dansk politik: Pressefoto.
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PowerGear afprøver denne gang topmo-
dellen i Fendt’s nuværende traktorpro-

gram - Fendt 939 Vario TMS. Traktoren 
er blevet opdateret med blandt andet ny 

motor og automatisk dæktryksregulering.

Testpiloten er rigtig godt tilfreds med den 
affjedrede foraksel, som er 100 procent ved-
ligeholdelsesfri.

Testtraktoren var udstyret med VarioGrip 
- integreret dæktryksregulering i alle fire 
dæk fra traktorens terminal

Morten Damsgaard

Helge Plougmann Nielsen
Simon Broch Hansen

PowerGears testteam

Detaljerig og let-kørt stortraktor med komfort 

De førende kører 
Fendt, skriver tyske 
Fendt på deres trak-
torer - vi undersø-
ger sagen nærmere 
og sætter den nu-
værende topmodel 
i Fendt traktorpro-
grammet, Fendt 
939 Vario TMS, un-
der luppen.

Fendt 939 Vario TMS

Det lyder ikke af mange arbejdende heste, 
når jeg skubber kørehåndtaget til højre, 
efter at have sat den ni furede Kuhn-kær-
replov i jorden. Det skyldes, at kørerople-
velsen i Fendt 939 Vario TMS er en støj-
svag oplevelse. Med kun 74 dB(A) lyd i 
kabinen under arbejdet med ni kilometer 
i timen, i en stor og rummelig kabine, så 
kunne jeg let køre flere dage i træk med 
topmodellen i Fendt's traktorprogram.

Vi kigger i denne udgave af PowerGear 
nærmere på den nuværende topmodel i 
Fendt's traktorprogram: Fendt 939 Vario 
TMS. 900-serien strækker sig over fem 
modeller fra 927 til 939, og alle modeller 
har fuld effekt til rådighed hele tiden. Der 
er dermed ingen boost-funktion, og derfor 
jeg har alle 390 hestekræfter til rådighed 
ved pløjearbejdet.

Alle modeller kører med den samme 7,7 
liters motor, og netop i motorrummet ligger 
de største ændringer på den nye Fendt 
900-serie, som blev præsenteret på Agri-
technica 2013.

På afstand er det svært at se forskel på 
den tidligere generation Fendt 900-serie, 
men åbnes motorhjelmen ses forskellen 
tydeligt.

Vedligeholdesfrit filter
Selvom Fendt er en del af Agco-koncernen, 
som selv ejer en motorproducent i Finland, 

så vælger man at fortsætte med at købe 
motorerne "ude i byen" hos Deutz AG til de 
store Fendt-traktorer.

Deutz har valgt at overholde de strenge 
Tier 4 Final-miljøkrav med fortsat brug af 
SCR-teknologi, som betyder tilsætning af 
AdBlue, dog med en del ekstern EGR-tek-
nologi, som betyder genbrug af udstød-
ningsgassen. Også er der kommet et lidt 
specielt dieselpartikelfilter i motorrummet. 
CSF kalder Deutz filteret. Forkortelsen står 
for Coated Soot Filter, og de uforbrændte 
sod-partikler brændes i filteret uden at ind-
sprøjte ekstra dieselolie, som ellers er kendt 
teknik i et dieselpartikelfilter.

Fendt hæver blot temperaturen i udstød-
ningen. Dog vil det kræve en aktiv rens-
ning, som foretages ved service for hver 
500 driftstimer på traktoren. Den aktive 
rensning foretager traktoren selv, hvor 
motoromdrejningerne hæves til 1.500 om-
drejninger i minuttet, og i løbet af en halv 
time er rensningen udført.

EGR-kølingen foregår med vand, og det 
betyder, at der er to ekspansionsbeholder 
under motorrummet. Den 7,7 liters Deutz 
motor er uden hydrauliske ventilløfter, og 
det betyder, at ventilerne skal stilles manu-
elt for hver 2.000 drift-timer. Men kunne 
godt forstille sig, at det vil tage en halv dag 
at grave sig frem til ventildækslet under al 
den teknologi, som er proppet under den 

grønne motorhjelm, men det er langt fra 
tilfældet. Al den ekstra motorteknologi er 
placeret på venstre side af motoren, mens 
der er frit adgang til ventildækslet på højre 
side af traktoren - et stort plus. Desuden 
sidder der nu to turbo'er under motorhjel-
men, med tilhørende to intercooler.

Ifølge vores test fra Landbrugets Trak-
torkontrol, så byder den nye motor på et 
større bundtræk end den tidligere, dog er 
den maksimale effekt på traktoren kun til 
rådighed i et interval fra 2.100 til 1.800 
omdrejninger. Det er ikke mange omdrej-
ninger.

Forklaringen er, at den trinløse Vario-
transmission i traktoren har nået sin mak-
simale grænse for moment, og Fendt har 
valgt at give den store 939 de ekstra he-
stekræfter i toppen af skalaen.

Hvad betyder det så? Kort sagt, så bety-
der det, at der vil opleves et lige så stort 
moment i de øvrige traktorer i 900-serien. 
Ja faktisk et større moment i de mindre 
modeller, da momentstigning er større i de 
mindre modeller. Dermed kan man sige, 
at fylder jordbearbejdning, som pløjning og 
harvning størstedelen af tiden for trakto-
ren i marken, så kan man lige så godt købe 
en 936 eller mindre model i serie. Derimod 
vil 939 være bedst til PTO-arbejde, som 
eksempelvis rotorharvesættet eller gylle-
vognen. 

Fra Varioterminalen, kan jeg flytte rundt 
på samtlige hydraulikventiler til de forskel-
lige knapper på højre armlæn og joysticket.

Pris på afprøvet traktor inkl. udstyr: 
2.572.342 kroner

Uddrag af udstyr på test-traktor:
Varioguide med RTK: 102.042 kroner
VarioGrip, dæktryksregulering: 103.145 
kroner
2500 kg vægtklods: 41.431 kroner
Stor hydraulikpumpe, 205 l: 26.542 kro-
ner

Listepriser

Af Peter Midtiby,  Produktchef hos 
Fendt, Agco Danmark

Der kører på nuværende tidspunkt flere 
end 130 Fendt 939 rundt i Danmark, og 
langt de fleste slæber rundt på en gyl-
levogn, hvoraf nogen har syre eller gylle 
med i frontliften. Traktoren er bygget til 
at køre 60-65 km/t, og derfor er fører-
komfort, bremser og styretøj konstrue-
ret så man kan kører sikkert med denne 
fart. I Danmark er traktorerne begræn-
set til 40 km/t, hvilket betyder, at man 
har en fantastisk kontrol over køretøjet, 
også med en fronttank monteret. 
Traktoren vejer ”kun” knapt 11 ton, hvil-
ket gør traktoren til en alsidig størrelse 
med en masse nyttelast.
Det er en interessant forklaring omkring 
moment og anvendelse af en Fendt 927 
kontra Fendt 939. Men på netop en 
Fendt, og med det sammenspil, som der 
er mellem Fendt og Vario-transmission, 
gør at momentstigningen ikke siger så 
meget om, hvad traktoren egentligt 
"magter". 
På den nye serie er de nominelle 
omdrejninger er sænket til 2100 
omdrejninger, så dermed falder netop 
momentstigningen, alene på grund af 
den måde momentstigning udregnes 
på, uden at traktoren i øvrigt kan trække 
mere eller mindre af den grund. 

Importørens kommentarer

PowerGear  
præsenteres i 

samarbejde med  
SG finans  

- Making your  
projects real

Liften i bag løfter imponerende 11,8 ton. Motoren leveres fra Deutz AG og er på 7,7 
liter - bundtrækket er blevet højere ved la-
vere omdrejninger på den nye motor.

Flot afskærmning fra baghjulene og ind på 
bagtøjet.

Test hos tyske DLG på en Fendt 828 Va-
rio med den nye motor kontra den tidli-
gere motor, viser i øvrigt, at AdBlue-for-
bruget falder fra 22 til 14 g/kwh, mens 
dieselforbruget stiger med 3 g/kwh. Det 
kan tilskrives EGR-teknologien.   

Høj komfort
Når jeg bevæger mig ind i kabinen på Fendt 
939, så sker det på store brede trin, som er 
godt afskærmet fra bagdækkene. En smart 
lille lampe giver lys på trinbrættet efter 
mørkets frembrud - en god detalje. En an-
den rigtig lækker detalje er placeringen af 
værktøjskassen som sidder mellem trinene. 
Kassen har en god størrelse og der er plads 
til det mest nødvendige - det kunne mange 
traktor-konkurrenter godt lære noget af. 
Kabinen er fem-stolpet, og det betyder, at 
døren ikke er besværlig at lukke når man 
sidder på førersædet. 

Førersædet og tilhørende højre armlæn 
har rigtig mange indstillinger, og det er 
let at få det indstillet, så det passer til den 
enkelte chauffør. Rattet klappes ned med 
en fodpedal - dog kunne jeg godt ønske, at 
displayet bag ved rattet fulgte med rattets 
indstilling. Jeg synes generelt, at instru-
menteringen foran rattet fylder godt op i 
kabinen, og Fendt har vist på deres mindre 
modeller, at denne instrumentering godt 
kan blive reduceret, og det undrer mig lidt, 

at den opdatering ikke er med på den nye 
Fendt 900-serie.

Desuden er der kun tre pedaler i bunden 
af kabinen. Fendt i Danmark har valgt, at 
den nye 900-serie som kommer til Dan-
mark kun har én bremse pedal. Spørgsmå-
let er, hvor meget vi skal benytte bremse-
pedalen - for en fjerde kontakt i bunden af 
kabinen er motorbremsen. 

En ventil vil gå ind og begrænse indsug-
ningen til motoren, hvilket betyder, at 
stemplerne bliver bremset i deres arbejds-
gang, og ifølge Fendt er det muligt, at 
bremse en Fendt 900 med 25 ton gyllevogn 
ned fra topfart til standsning, ved blot at 
bremse traktoren i transmissionen og be-
nytte motorbremsen - det vil i så fald ikke 
slide på traktorens bremser og måske 
endnu vigtigere: gyllevognens bremser.

Bedste terminal
Højre armlæn har måske markedets bedste 
joystick placeret. Herfra kan jeg styre 
transmission, ændre kørselsretning, be-
tjene liften, to foragerautomatikker, to hy-
draulikventiler, to curice-hastigheder og to 
gemte motoromdrejninger. Joysticket ligger 
virkelig godt i hånden. Desuden sidder mar-
kedets bedste terminal på højre armlæn.

Vario-terminlen på 10,4 tommer har 
både touch, og trykknapper til navigation, 
og det er virkelig rart, at man i maskinhu-

set kan opsætte traktoren med touch, og i 
marken når det går stærkt, har godt fat i 
terminalen med trykknapperne. Termina-
len er lynhurtigt og reagerer med det 
samme jeg giver den en kommando. 

Selve terminalen kan deles op i fire "del-
skærme", hvor jeg eksempelvis har mulig-
hed for et bakkamera, ISO-BUS-funktion, 
og autostyring.  

Det er i år 20 år siden, at Fendt lance-
rede den trinløse transmission og døbte 
den Vario. Siden den tid har Fendt ført an 
i udvikling af transmissionen, og under 
TMS-indstillinger i terminalen, kan jeg gå 
ind og optimere transmissionen yderligere.

Tidligere har det altid været muligt at 
sætte en procentsats til hvornår transmis-
sionen skal lave udveksling og geare ned til 
et lavere "gear" afhængig af motorbelastnin-
gen. Nu er der kommet en "auto"-funktion, 
hvor transmissionen selv finder det mest 
optimale område at køre transmissionen i, 
afhængig af arbejdet. Kører jeg eksempelvis 
transport sørger den for en hurtig opgearing, 
så traktoren kører med færrest mulige om-
drejninger på motoren, mens jeg eksempelvis 
ved PTO-arbejde har en traktor, som sørger 
for flest mulige omdrejninger på motoren, og 
dermed sørger for en hurtigere nedgearing.

Fortsæt læsningen om Fendt 939 Vario 
TMS på maskinbladet.dk

Detaljerig og let-kørt stortraktor med komfort 
Ved tomgang i stilstand, 
blæser slukket: 64 dBA (0 omdr/min)
Ved tomgang i stilstand, 
blæser fuld tryk: 73 dBA (0 omdr/min)
Ved maksimal gas i stilstand: 77 dBA 
 (2200 omdr/min)
Ved 40 km/t på vejen: 70 dBA 
 (1300 omdr/min)
Ved 9 km/t på marken 
foran plov: 74 dBA (1600 omdr/min)

Støjniveau

Motortype: Deutz
Slagvolumen, l: 7,7
Nominel effekt kW/hk: 287/390
Maksimal effekt, kW/hk: 287/390
Moment, nm: 1538
Egenvægt i alt, kg: 10.900
Transmission: Trinløs
Brændstoftank, l: 600
AdBlue tank, l: 36
Hydraulikydelse, l/min: 205
Maksimal løftekap. i bag, kg: 11.800
Maksimal løftekap. i front, kg: 4.216
Totallængde, m: 5,6
Højde, m: 3,3
Akselafstand, m: 3,0
Venderadius, m: 6,5
Fordæk: 650/65 R34
Bagdæk: 710/75 R42

Tekniske specifikationer

Viskemotor i bag
To trin i transmission
Frontpanel ved rat
Bremsekontakt på bagskærm

Minusser

Høj førerkomfort
Funktionel terminal
Vedligeholdesfrit aff. foraksel
Snild stortraktor
Let motoradgang
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Der er to ekspansionsbeholdere i motor-
rummet. Det betyder, at der er en mere 
effektiv køling af intercoolerne, da man 
på den måde undgår at benytte kølevan-
det fra motoren.

    Field trip to the Danish rural: There is a 
high-tech pig farm producing 120 000 pigs 
per year for the global food market. There 
is a crematorium in the hinterlands of a pro-
vincial city processing 8 000 human bodies 
per year, turning the released energy into 
heating for the local state school. There is 
a remote art museum in a conservation area 
running an art exhibition on the ‘anthro-
pocene landscape’ for 30 000 visitors per 
year13 of which 4 percent are local people.14 
Stemming from each of these institutions, 
bodies (human and non-human) traverse the 
Danish rural. They map out the Danish rural 
as a contested terrain—from high-tech agri-
culture and logistics of life (and death) to a 
pastoral image rendered suspect in the light 
of the anthropocene.

In the present text I wish to investigate 
how the Danish rural is “produced” both 
as a metaphorical territory and real geog-
raphy15, and how this relates to the Danish 
rural as a contested terrain under the flawed 
premisses in the narrative of the Denmark 
as an agriculture state. 

My investigation of the Danish rural evolve 
around the three sites mentioned above, 
the pig farm ‘Sofiendal’ by Haslev, the art 
museum ‘Fuglsang Kunstmuseum’ by Fugl-
sang, and the crematorium ‘Fælleskremato-
riet’ by Ringsted. I approach these sites as 
“machines” in the production of rural space: 
I look at them, not as metaphors of spatial 
production, but as vehicles of narratives, 
capital flows and bodily movements, which 
take part in the spatial production the Dan-
ish rural. 
Inspired by Deleuze and Guattari, I find 
that, the ‘machine does not function to rep-
resent, even something real, but rather con-
structs a real that is yet to come, a new type 
of reality’.16 

The sites, which I consider constitutive 
parts of the Danish rural in different re-
spects, were all built immediately before 
or in the aftermath of the financial crisis of 
2008—an event which massively exposed 
the degree of financial speculation in the 
Danish agriculture industry, and served to 
highlight the social and economic cleav-

age between rural and urban Denmark. It 
is my perception, that the type of rural re-
ality, which the machines are involved in 
producing, has yet to come or has not yet 
unmasked itself. 

Consequently, I approach my research, not 
like a subject approaching an object, but 
with the knowledge that I am co-producing 
the Danish rural by my attempt of mapping 
out its terrain of crisis. The method of my 
investigation is itself a ‘machine’—simul-
taneously co-producing and perceiving the 
crisis in the Danish rural. 

I hereby lay transparent the machine which 
facilitates my investigation: an amalgama-
tion of a SAAB 9.3 turbo (black), an iPhone 
5, a MacBookPro, and myself.
The investigation of the Danish rural, the 
result of which is laid out in this paper, is 
fundamentally shaped by 
 - the speed of my 
vehicle, which allows abstract distances 
to merge into one coherent perception of 
space.

’For each machine its mechanics’12
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Liften i bag løfter imponerende 11,8 ton. Motoren leveres fra Deutz AG og er på 7,7 
liter - bundtrækket er blevet højere ved la-
vere omdrejninger på den nye motor.

Flot afskærmning fra baghjulene og ind på 
bagtøjet.

Test hos tyske DLG på en Fendt 828 Va-
rio med den nye motor kontra den tidli-
gere motor, viser i øvrigt, at AdBlue-for-
bruget falder fra 22 til 14 g/kwh, mens 
dieselforbruget stiger med 3 g/kwh. Det 
kan tilskrives EGR-teknologien.   

Høj komfort
Når jeg bevæger mig ind i kabinen på Fendt 
939, så sker det på store brede trin, som er 
godt afskærmet fra bagdækkene. En smart 
lille lampe giver lys på trinbrættet efter 
mørkets frembrud - en god detalje. En an-
den rigtig lækker detalje er placeringen af 
værktøjskassen som sidder mellem trinene. 
Kassen har en god størrelse og der er plads 
til det mest nødvendige - det kunne mange 
traktor-konkurrenter godt lære noget af. 
Kabinen er fem-stolpet, og det betyder, at 
døren ikke er besværlig at lukke når man 
sidder på førersædet. 

Førersædet og tilhørende højre armlæn 
har rigtig mange indstillinger, og det er 
let at få det indstillet, så det passer til den 
enkelte chauffør. Rattet klappes ned med 
en fodpedal - dog kunne jeg godt ønske, at 
displayet bag ved rattet fulgte med rattets 
indstilling. Jeg synes generelt, at instru-
menteringen foran rattet fylder godt op i 
kabinen, og Fendt har vist på deres mindre 
modeller, at denne instrumentering godt 
kan blive reduceret, og det undrer mig lidt, 

at den opdatering ikke er med på den nye 
Fendt 900-serie.

Desuden er der kun tre pedaler i bunden 
af kabinen. Fendt i Danmark har valgt, at 
den nye 900-serie som kommer til Dan-
mark kun har én bremse pedal. Spørgsmå-
let er, hvor meget vi skal benytte bremse-
pedalen - for en fjerde kontakt i bunden af 
kabinen er motorbremsen. 

En ventil vil gå ind og begrænse indsug-
ningen til motoren, hvilket betyder, at 
stemplerne bliver bremset i deres arbejds-
gang, og ifølge Fendt er det muligt, at 
bremse en Fendt 900 med 25 ton gyllevogn 
ned fra topfart til standsning, ved blot at 
bremse traktoren i transmissionen og be-
nytte motorbremsen - det vil i så fald ikke 
slide på traktorens bremser og måske 
endnu vigtigere: gyllevognens bremser.

Bedste terminal
Højre armlæn har måske markedets bedste 
joystick placeret. Herfra kan jeg styre 
transmission, ændre kørselsretning, be-
tjene liften, to foragerautomatikker, to hy-
draulikventiler, to curice-hastigheder og to 
gemte motoromdrejninger. Joysticket ligger 
virkelig godt i hånden. Desuden sidder mar-
kedets bedste terminal på højre armlæn.

Vario-terminlen på 10,4 tommer har 
både touch, og trykknapper til navigation, 
og det er virkelig rart, at man i maskinhu-

set kan opsætte traktoren med touch, og i 
marken når det går stærkt, har godt fat i 
terminalen med trykknapperne. Termina-
len er lynhurtigt og reagerer med det 
samme jeg giver den en kommando. 

Selve terminalen kan deles op i fire "del-
skærme", hvor jeg eksempelvis har mulig-
hed for et bakkamera, ISO-BUS-funktion, 
og autostyring.  

Det er i år 20 år siden, at Fendt lance-
rede den trinløse transmission og døbte 
den Vario. Siden den tid har Fendt ført an 
i udvikling af transmissionen, og under 
TMS-indstillinger i terminalen, kan jeg gå 
ind og optimere transmissionen yderligere.

Tidligere har det altid været muligt at 
sætte en procentsats til hvornår transmis-
sionen skal lave udveksling og geare ned til 
et lavere "gear" afhængig af motorbelastnin-
gen. Nu er der kommet en "auto"-funktion, 
hvor transmissionen selv finder det mest 
optimale område at køre transmissionen i, 
afhængig af arbejdet. Kører jeg eksempelvis 
transport sørger den for en hurtig opgearing, 
så traktoren kører med færrest mulige om-
drejninger på motoren, mens jeg eksempelvis 
ved PTO-arbejde har en traktor, som sørger 
for flest mulige omdrejninger på motoren, og 
dermed sørger for en hurtigere nedgearing.

Fortsæt læsningen om Fendt 939 Vario 
TMS på maskinbladet.dk

Detaljerig og let-kørt stortraktor med komfort 
Ved tomgang i stilstand, 
blæser slukket: 64 dBA (0 omdr/min)
Ved tomgang i stilstand, 
blæser fuld tryk: 73 dBA (0 omdr/min)
Ved maksimal gas i stilstand: 77 dBA 
 (2200 omdr/min)
Ved 40 km/t på vejen: 70 dBA 
 (1300 omdr/min)
Ved 9 km/t på marken 
foran plov: 74 dBA (1600 omdr/min)

Støjniveau

Motortype: Deutz
Slagvolumen, l: 7,7
Nominel effekt kW/hk: 287/390
Maksimal effekt, kW/hk: 287/390
Moment, nm: 1538
Egenvægt i alt, kg: 10.900
Transmission: Trinløs
Brændstoftank, l: 600
AdBlue tank, l: 36
Hydraulikydelse, l/min: 205
Maksimal løftekap. i bag, kg: 11.800
Maksimal løftekap. i front, kg: 4.216
Totallængde, m: 5,6
Højde, m: 3,3
Akselafstand, m: 3,0
Venderadius, m: 6,5
Fordæk: 650/65 R34
Bagdæk: 710/75 R42

Tekniske specifikationer

Viskemotor i bag
To trin i transmission
Frontpanel ved rat
Bremsekontakt på bagskærm
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Vedligeholdesfrit aff. foraksel
Snild stortraktor
Let motoradgang

Plusser

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 
Moment (Nm) Effekt 

Motoromdrejninger 

Effekt og moment 

(Nm) 
(kW) 

200 
205 
210 
215 
220 
225 
230 
235 
240 
245 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Gram pr. kWh 
(g/kWh) 

Liter pr. time (l/t) 

Motoromdrejninger 

Brændstofforbrug 

(l/t) 

g/kWh 

Der er to ekspansionsbeholdere i motor-
rummet. Det betyder, at der er en mere 
effektiv køling af intercoolerne, da man 
på den måde undgår at benytte kølevan-
det fra motoren.

 - the discreetness of an 
iPhone camera and recording device, which 
allows me to document and record without 
drawing too much attention to the act itself, 
and thereby change the nature of the situa-
tion.
 - the aid of a Mac-
Book, which gives me access to informa-
tion and allows me to organize and structure 
thinking and collected data.
 - and at last by myself 
as the sum of many parts that do not sum up.

The three sites of the pig farm, the art mu-
seum and the crematorium can be seen as 
examples of a reduction of complex spheres 
into manageable ‘machineries’, which—in 
spite of their seemingly contrasting identi-
ty—feed into the narrative of Denmark as 
an agriculture state, and, as I would like to 
argue, the present spatial crisis of the Dan-
ish rural:

There are pigs as industrial products in a 
system of supply chain capitalism, a glo-

balized product produced within a closed, 
hyperlocal ecosystem, highly capitalized 
and yet financially dependent on agriculture 
subsidies and the image of the agriculture 
state. 
There is a remote art museum funded by the 
same agriculture subsidies as the pig farm 
and reflecting the narrative of the agricul-
ture state in light of the anthropocene and 
19th and early 20th century pastoral paint-
ings.
There is a crematorium extending the ra-
tionalized approach to nature within the 
agriculture state to the human body itself, 
translating life (and death) into questions of 
technical transformations.

Notes 

12    Zepke, Stephan Art as an Abstract Ma-
chine (2005), p. 1

13     Fuglsang Kunstmuseum Annual Report 
(2017) http://www.aabne-samlinger.dk/me-

dia/735092/fkm_aarsberetning_2017.pdf

14   The Danish Agency for Culture and 
Palaces, Museum statistics (2017), Fugl-
sang Kunstmuseum. See  https://slks.
dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Do-
kumenter/Museer/Fakta_om_museerne/
Statistik_om_museer/Brugerundersoegelse/
Brugerundersoegelse_2017-19/Rapport-
er_2017/Museumsrapport_2017_-_Fugl-
sang_Kunstmuseum__06-02-18_.pdf

15        Harvey, David The Condition of 
Postmodernity (1989), p. 335

16       Deleuze, Gilles and Felix Guattari A 
Thousands Plateaus (1987), p. 157
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Tilstanden i vandmiljøet har ikke været bedre siden midten af 1990'erne, og siden har landbruget endda formået at 
reducere udledningen af kvælstof med omkring 50.000 tons.

Kasseeftersyn af kvælstofindsatsen

Af Dan Bjerring

Miljø- og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen var for ny-
lig i sit første samråd i Fol-
ketinget - indkaldt af En-
hedslistens Maria Reumert 
Gjerding.

Ministeren skulle rede-
gøre for, hvilke initiativer 
ministeren vil igangsætte 
for at kompensere for de 
negative effekter på natur 
og miljø ved at ophæve kra-
vet om randzoner og lem-
pelsen af gødskningsreg-
lerne. 

Eva Kjer Hansen begynd-
te noget utraditionelt med at 
invitere sig selv til et nyt 
samråd, idet hun bemærke-
de, at hun ikke ville være i 
stand til at svare fyldestgø-
rende på samrådsspørgsmå-
let:

- Det er jeg ikke, fordi vi 
først i forbindelse med de 
konkrete ændringer af 
gødskningsreglerne vil 
kunne opgøre de miljø- og 
naturmæssige konsekven-
ser. Og så langt er vi endnu 
ikke. Desuden er vi i gang 
med et kasseeftersyn af 
kvælstofindsatsen, hvor det 
hidtidige indsatsbehov gen-
nemtjekkes af kvælstofud-
valget, oplyste ministeren. 

Ambitiøs plan
Derfor kommer hun gerne 
tilbage til udvalget i efter-
året for at fortælle om det 
konkrete indhold i den kom-
mende landbrugs- og fødeva-
repakke og om konsekven-
serne af pakkens indhold:

- Jeg har en ambitiøs plan 
for, at dansk landbrug kan 
vækste, og for at vi kan tage 
vare på vores miljø og vores 
natur. Landbrug og natur 
skal tænkes sammen. Det 
nytter ikke noget kun at se 
på natursiden uden at for-
holde sig til, om den regule-
ring, man pålægger erhver-
vet, er omkostningseffektiv, 
sagde hun og henviste til 
Natur og Landbrugskom-
missionens anbefalinger af, 

at fremtidens regulering 
skal i højere grad forfølge 
opfyldelse af miljø- og natur-
mål frem for at sætte be-
grænsninger for produktio-
nen. 

Kvælstofudvalg fortsætter
Samtidig understregede Eva 
Kjer Hansen, at Kvælstofud-
valget, som den nuværende 
regering har arvet fra den 
tidligere SR-regering, fort-
sætter.

Udvalget, der bliver ledet 
af Finansministeriet, har 
fået til opgave at beskrive 
og vurdere den gældende 
implementering af vand-
rammedirektivet i Dan-
mark samt beskrive alter-
native implementeringsmo-
deller med særligt fokus på 
tilførslen af næringsstoffer 
- kvælstof.

- Det er især det udvalgs 
konklusioner, jeg har brug 
for til at vurdere de miljø-

mæssige konsekvenser. Med 
udvalgets arbejde får vi et 
opdateret billede af tilstan-
den i de enkelte vandområ-
der, som vi kan bruge til at 
målrette indsatsen til de 
områder, der faktisk har 
brug for den, sagde miljø- og 
fødevareministeren. 

Laveste frugter
Hun glædede sig dog over, at 
tilstanden i vandmiljøet 
ikke har været bedre siden 
midten af 1990'erne, og si-
den har landbruget formået 
at reducere udledningen af 
kvælstof med omkring 
50.000 tons. 

- Det kan mærkes, men 
det betyder også, at vi har 
plukket alle de lavesthæn-
gende frugter. De yderlige-
re tons kvælstofreduktion, 
der skal hives ud, nytter 
ikke med ineffektiv regule-
ring. Det risikerer at blive 
rigtig dyrt for samfundet - 
og vanvittig dyrt for erhver-
vet. 

Som led i en egentlig 
overgangsmodel frem mod 
indførelsen af decideret 
målrettet regulering fore-
slår ministeren en række 
tiltag i forhold til landbru-
get i form af blandt andet 
afskaffelsen af randzonerne 
og lempelse af gødskning-
snormerne.

Uskønt forløb
Hun kalder indførelsen af 
randzonerne for et af de 
mest uskønne forløb i dansk 
politik:

- Vi ved, at randzonerne 

ikke er lige effektive alle ste-
der, og det er uhensigtsmæs-
sigt at tvinge landmændene 
til at anlægge dem de steder, 
hvor der er en begrænset 
miljøeffekt. I forhold til ef-
fekten af randzonerne kan 
jeg oplyse, at jeg netop i går 
fik et notat fra Aarhus Uni-
versitet om den seneste vur-
dering af den kvælstofre-
duktionen, som randzonerne 
bidrager med:

- Det samlede estimat af 
randzoneeffekten på kvæl-
stofudvaskningen udgør 
formentlig et øvre estimat 
for effekten. Randzonerne 
er et virkemiddel, hvor usik-
kerheden er stor, og det 
præsenterer forskerne også 
selv i den nye vurdering, og 
jeg citerer fra deres skriv, at 
estimaterne anses for usik-
re og er baseret på ekspert-
skøn uden væsentligt data-
grundlag, sagde ministe-
ren.

På nuværende tidspunkt 
kendes derfor kun den mak-
simale effekt af randzoner-
ne:

- Når usikkerheden er så 
stor, som forskerne skitse-
rer, vil jeg bede dem om også 
at opgøre det nedre estimat 
for usikkerheden. Vi skal 
simpelthen blive klogere på, 
hvad effekten er. Og vi skal 
have præciseret spændet 
mellem usikkerhederne, så 
vi har et bedre grundlag at 
tage højde for usikkerhe-
derne ud fra, sluttede Eva 
Kjer Hansen med løftet om 
at vende tilbage i et senere 
samråd.

Eva Kjer Hansen (V) kaldte i et samråd i Folketinget indførelsen af randzonerne for et af de 
mest uskønne forløb i dansk politik: Pressefoto.

Väderstad AB är ett expansivt familjeföretag som utvecklar, tillverkar och säljer 
lantbruksmaskiner för jordbearbetning och sådd. Företaget startades 1962 av lantbrukare 
Rune och Siw Stark. Företaget omsätter ca 1,7 mdr SEK och finns representerade i ca 40 
länder varav egna försäljningsbolag i 12 länder. Antalet medarbetare uppgår till ca 1000 
personer. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Väderstad, där huvudkontoret ligger. 
Väderstad AB söker nu en:

- ett internationellt uppdrag med fokus på kunden

Marketing Director

Låter det intressant? Läs mer och ansök via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-10093). 
 

Väderstad AB är inne i en spännande tillväxtresa och söker nu en 
Marketing Director med ansvar att utveckla och driva affären internationellt. 

Åbent Hus/Reception
Lørdag den 26.09.2015 er det 50 år siden, 

at jeg kom til verden....

DET SKAL FEJRES :-)

Derfor inviteres nuværende og tidligere kollegaer, 
kunder, forretningsforbindelser og 

venner af gården til 
Åbent hus/Reception på Vitved Hedegård 

på dagen kl. 13-16.

Jeg byder på lidt godt til ganen og håber, 
at du/I vil fejre dagen med mig.

Carsten ”Bette Smed” Sørensen

Koncerndirektør CARSTEN THYGESEN havde den 1. august 
25 års jubilæum hos Grene.

Det fejrer vi med en reception på fi rmaets adresse i Skjern 

fredag den 25. september kl. 13.00-16.00.
Vi byder på lidt lækkert til ganen, kolde drikke og hyggeligt 
samvær i uformelle omgivelser.

 Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Grene Danmark A/S . Kramp Groep B.V.

PS: Af hensyn til kokken, beder vi om tilmelding senest den 21. september, 
enten på 9680 8500 eller mail til dorte.simonsen@grene.dk

Kobbervej 6 . 6900 Skjern

RECEPTION

Rusland vil være selvforsynende, og derfor vil den danske 
eksport til Rusland aldrig komme op på samme niveau som før 
Ruslandskrisen. Det siger den danske ambassadør i Moskva.

Ambassadør: Eksport 
til Rusland når ikke 
samme niveau

Af Signe Wiese

Eksporten af fødevarer til 
Rusland kommer ikke op på 
tidligere tiders niveau. Det 
gælder særligt svinekød, men 
der er andre eksportmulighe-
der til det russiske marked. 
Det var ifølge Landbrug & 
Fødevares hjemmeside bud-
skabet fra den danske am-
bassadør i Moskva, Thomas 
Winkler, da han til et semi-
nar om Rusland holdt oplæg 
hos Landbrug & Fødevarer:

Ifølge Thomas Winkler 
har russerne ambitionen 
om, at de vil være selvforsy-
nende med svinekød. Derfor 
er russerne  nu ved at igang-
sætte deres egen produkti-
on, og ambassadøren tror 
derfor, at man inden for svi-
nekød aldrig kommer tilbage 
til den store eksport, man 
havde før krisen:

- Russerne føler helt inde i 
sjælen, at de er under belej-
ring. Derfor taler de i mili-
tære retorikker og tænker 
netop i sådan noget som 
selvforsyning af fødevarer, 
der altså får stor betydning 
for den danske eksport. 

Til gengæld har russerne 
lang vej igen med egen mæl-
keproduktion, og Thomas 
Winkler udelukker helt, at 
russerne vil forsøge at blive 
selvforsynende med okse-
kød.

Ond spiral 
I Landbrug & Fødevarer er 
administrerende direktør 
Karen Hækkerup ikke i 
tvivl om, at Ruslandskrisen 
har ramt ned på det værst 
tænkelige tidspunkt:

- Det er ikke Ruslandskri-
sen, der alene er skyld i den 
sorte krise, landbruget er i 

lige nu. Men det har uden 
tvivl forstærket den hjemlige 
krise, og det har desværre 
også en selvforstærkende ef-
fekt, når vores landbrug bli-
ver ramt af flere ting lige 
oven i hinanden, siger Ka-
ren Hækkerup.

Håb for eksport
Selvom Thomas Vinkler 
ikke mener, at den danske 
eksport af svinekød til Rus-
land vil blive genoprettet, så 
mener han, at der er lysere 
udsigter for  kategorien "fedt 
og biprodukter". Disse pro-
dukter er nemlig ikke omfat-
tet af embargoen, men deri-
mod af et veterinært forbud, 
som følge af den afrikanske 
svinepest, som man fandt i 
Baltikum i begyndelsen af 
2014, hvorefter man indførte 
et forbud mod svinekød fra 
hele EU. Derfor er der mu-

lighed for at Danmark igen 
kan komme til at eksportere 

fedt og biprodukter fra svin. 
Disse produkter stod for hele 

40 procent af den danske 
svineeksport før krisen.

Den danske ambassadør i Moskvar, mener ikke at den danske eksport til Rusland nogen-
sinde når samme højder som før Ruslandskrisen. Foto: Colourbox.

On the road, Lolland-Falster. Photo by author, May 31 - August 31 2018
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Tilstanden i vandmiljøet har ikke været bedre siden midten af 1990'erne, og siden har landbruget endda formået at 
reducere udledningen af kvælstof med omkring 50.000 tons.

Kasseeftersyn af kvælstofindsatsen

Af Dan Bjerring

Miljø- og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen var for ny-
lig i sit første samråd i Fol-
ketinget - indkaldt af En-
hedslistens Maria Reumert 
Gjerding.

Ministeren skulle rede-
gøre for, hvilke initiativer 
ministeren vil igangsætte 
for at kompensere for de 
negative effekter på natur 
og miljø ved at ophæve kra-
vet om randzoner og lem-
pelsen af gødskningsreg-
lerne. 

Eva Kjer Hansen begynd-
te noget utraditionelt med at 
invitere sig selv til et nyt 
samråd, idet hun bemærke-
de, at hun ikke ville være i 
stand til at svare fyldestgø-
rende på samrådsspørgsmå-
let:

- Det er jeg ikke, fordi vi 
først i forbindelse med de 
konkrete ændringer af 
gødskningsreglerne vil 
kunne opgøre de miljø- og 
naturmæssige konsekven-
ser. Og så langt er vi endnu 
ikke. Desuden er vi i gang 
med et kasseeftersyn af 
kvælstofindsatsen, hvor det 
hidtidige indsatsbehov gen-
nemtjekkes af kvælstofud-
valget, oplyste ministeren. 

Ambitiøs plan
Derfor kommer hun gerne 
tilbage til udvalget i efter-
året for at fortælle om det 
konkrete indhold i den kom-
mende landbrugs- og fødeva-
repakke og om konsekven-
serne af pakkens indhold:

- Jeg har en ambitiøs plan 
for, at dansk landbrug kan 
vækste, og for at vi kan tage 
vare på vores miljø og vores 
natur. Landbrug og natur 
skal tænkes sammen. Det 
nytter ikke noget kun at se 
på natursiden uden at for-
holde sig til, om den regule-
ring, man pålægger erhver-
vet, er omkostningseffektiv, 
sagde hun og henviste til 
Natur og Landbrugskom-
missionens anbefalinger af, 

at fremtidens regulering 
skal i højere grad forfølge 
opfyldelse af miljø- og natur-
mål frem for at sætte be-
grænsninger for produktio-
nen. 

Kvælstofudvalg fortsætter
Samtidig understregede Eva 
Kjer Hansen, at Kvælstofud-
valget, som den nuværende 
regering har arvet fra den 
tidligere SR-regering, fort-
sætter.

Udvalget, der bliver ledet 
af Finansministeriet, har 
fået til opgave at beskrive 
og vurdere den gældende 
implementering af vand-
rammedirektivet i Dan-
mark samt beskrive alter-
native implementeringsmo-
deller med særligt fokus på 
tilførslen af næringsstoffer 
- kvælstof.

- Det er især det udvalgs 
konklusioner, jeg har brug 
for til at vurdere de miljø-

mæssige konsekvenser. Med 
udvalgets arbejde får vi et 
opdateret billede af tilstan-
den i de enkelte vandområ-
der, som vi kan bruge til at 
målrette indsatsen til de 
områder, der faktisk har 
brug for den, sagde miljø- og 
fødevareministeren. 

Laveste frugter
Hun glædede sig dog over, at 
tilstanden i vandmiljøet 
ikke har været bedre siden 
midten af 1990'erne, og si-
den har landbruget formået 
at reducere udledningen af 
kvælstof med omkring 
50.000 tons. 

- Det kan mærkes, men 
det betyder også, at vi har 
plukket alle de lavesthæn-
gende frugter. De yderlige-
re tons kvælstofreduktion, 
der skal hives ud, nytter 
ikke med ineffektiv regule-
ring. Det risikerer at blive 
rigtig dyrt for samfundet - 
og vanvittig dyrt for erhver-
vet. 

Som led i en egentlig 
overgangsmodel frem mod 
indførelsen af decideret 
målrettet regulering fore-
slår ministeren en række 
tiltag i forhold til landbru-
get i form af blandt andet 
afskaffelsen af randzonerne 
og lempelse af gødskning-
snormerne.

Uskønt forløb
Hun kalder indførelsen af 
randzonerne for et af de 
mest uskønne forløb i dansk 
politik:

- Vi ved, at randzonerne 

ikke er lige effektive alle ste-
der, og det er uhensigtsmæs-
sigt at tvinge landmændene 
til at anlægge dem de steder, 
hvor der er en begrænset 
miljøeffekt. I forhold til ef-
fekten af randzonerne kan 
jeg oplyse, at jeg netop i går 
fik et notat fra Aarhus Uni-
versitet om den seneste vur-
dering af den kvælstofre-
duktionen, som randzonerne 
bidrager med:

- Det samlede estimat af 
randzoneeffekten på kvæl-
stofudvaskningen udgør 
formentlig et øvre estimat 
for effekten. Randzonerne 
er et virkemiddel, hvor usik-
kerheden er stor, og det 
præsenterer forskerne også 
selv i den nye vurdering, og 
jeg citerer fra deres skriv, at 
estimaterne anses for usik-
re og er baseret på ekspert-
skøn uden væsentligt data-
grundlag, sagde ministe-
ren.

På nuværende tidspunkt 
kendes derfor kun den mak-
simale effekt af randzoner-
ne:

- Når usikkerheden er så 
stor, som forskerne skitse-
rer, vil jeg bede dem om også 
at opgøre det nedre estimat 
for usikkerheden. Vi skal 
simpelthen blive klogere på, 
hvad effekten er. Og vi skal 
have præciseret spændet 
mellem usikkerhederne, så 
vi har et bedre grundlag at 
tage højde for usikkerhe-
derne ud fra, sluttede Eva 
Kjer Hansen med løftet om 
at vende tilbage i et senere 
samråd.

Eva Kjer Hansen (V) kaldte i et samråd i Folketinget indførelsen af randzonerne for et af de 
mest uskønne forløb i dansk politik: Pressefoto.
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Økonomisk overblik gør det lettere for dig at 

træffe beslutninger.

Nykredit hjælper dig med at skabe overblik, 

så du kan have fokus på, hvad der gavner 

din bedrift og økonomi. Du får en fast 

kontaktperson, som står klar til at rådgive dig, 

både når det gælder små og store beslutninger.

Ring 70 10 29 49 allerede i dag og aftal et 

uforpligtende møde, hvor vi sammen ser på 

dine ønsker og behov.

Skab økonomisk 
overblik

Men den skal ikke lave "elastik i metermål" med 
randzoner og gødskning, mener Liberal Alliances 
landbrugsordfører Mette Bock

LA: Regeringen er på rette vej

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Mette Bock fra Liberal Al-
liance var godt tilfreds med 
de meldinger, hun hørte fra 
miljø- og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen på onsda-
gens samråd om under-
gødskning og randzoner:

- Nu venter vi på den en-
delige plan, som kommer i 
efteråret. Der ønsker Libe-
ral Alliance, at randzonerne 
fjernes - og det skal være nu 

- og at vi skal gøde efter li-
gevægtsprincippet, så plan-
terne får opfyldt deres næ-
ringsbehov. Det er ikke nok 
at lave "elastik i metermål". 
Der skal konkrete beslut-
ninger til. Vi skal ikke gen-
nem en masse nye undersø-
gelser, hvor man skubber 
beslutningerne foran sig 
hele tiden. Det oplevede vi de 
sidste fire år med den tidli-
gere regering, siger Mette 
Bock til Maskinbladet. 

Hun understreger dog, at 
hun har en klar forventning 
om, at der kommer handling 
og konkrete initiativer fra 
den nye minister:

- Hun er kommet med po-
sitive hensigtserklæringer, 
men LA vil også have initia-
tiver mod overimplemente-
ring af EU-direktiver og 
omkring antallet af tilladte 
dyreenheder. Der skal ske 
noget, så landmændene igen 
kan tjene penge og dermed 

servicere den gæld, som 
mange af dem desværre har, 
siger Mette Bock, der ikke 
var overrasket over sam-
rådsspørgsmålene fra En-
hedslisten.

Enhedslisten beskylder miljø- og 
fødevareministeren for at "gamble 
med 25 års indsats for at gøre noget 
for vores miljø".

EL: Under-
gødskning er 
en kæmpe 
stor myte

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Enhedslistens nye miljø- og 
landbrugsordfører, Maria 
Reumert Gjerding blev den 
første i Miljø- og Fødevare-
udvalget, der indkaldte den 
nye miljø- og fødevaremini-
ster, Eva Kjer Hansen til et 
samråd, der handlede om 
gødskning og randzoner.

Maria Reumert Gjerding, 
der har en uddannelse som 
Cand.scient. i miljøplanlæg-
ning, efterlyste, at ministe-
ren var mere konkret i sit 
svar til udvalget:

- Hun konstaterede blot, at 
hun ikke kunne svare på 
spørgsmålet. Jeg forsøgte at 
få ministeren til at love, at 
hun vil sikre, at andre vir-
kemidler er på plads, inden 
hun ophæve randzonerne og 
lemper gødningsreglerne, og 
det svarede hun nej til. Hun 
vil sideløbende undersøge, 
hvad hun skal gøre i stedet, 
siger Maria Reumert Gjer-
ding til Maskinbladet.

Ruller den anden vej
Hun er bekymret for de kon-
sekvenser for vandmiljøet, 
som en ophævelse af randzo-
ner og gødskningsregler vil 
indebære:

- Jeg synes, at Eva Kjer 
Hansen gambler med 25 års 

indsats for at gøre noget for 
vores miljø. Og det er dyrt, 
for det har kostet rigtig 
mange penge at nå så langt, 
at forskerne endelig kan 
konstatere, at indsatsen be-
gynder at virke. Nu ruller 
hun den anden vej, og det 
kan få både langsigtede og 
dybt alvorlige konsekvenser, 
siger Maria Reumert Gjer-
ding videre.

Uegnet til klimaet
Hun afviser i øvrigt påstan-
den om, at det er nødvendigt 
at øge gødskningen på grund 
af manglende proteinind-
hold i kornet:

- Undergødskning er en 
kæmpe stor myte, vi er nødt 
til at tage fat i på et senere 
tidspunkt. Landbruget har 
valgt nogle sorter, som kan 
give enormt højt udbytte, 
hvis man giver dem rigtig 
meget gødning. Vi kan vælge 
andre sorter. Det er ikke 
hensigtsmæssigt, at land-
mændene vælger sorter, der 
i virkeligheden ikke er vel-
egnet til vores klima, vores 
natur og vores miljø, men det 
er netop det, der er tilfældet, 
siger Maria Reumert Gjer-
ding, som i øvrigt understre-
ger, at målrettet regulering 
ikke handler om, at alle kan 
gøde mere.

Liberal Allianceslandbrugs-
ordfører Mette Bock mener, 
at regeringen er på rette vej. 
Pressefoto.

Maria Gjerding fra Enhedslisten mener, at undergødskning 
er en myte. Pressefoto.

The compact geography that constitutes Den-
mark (42 000 square kilometers) has been 
poetically summed up in the metaphor of a 
single, delightful ‘garden’.18  This pastoral in-
terpretation of Danish geography is not, how-
ever, necessarily in opposition to the aspira-
tion of the Danish state towards a rationalized, 
yielding agriculture production area covering 
the largest part of Danish land. 

Successively transformed by humans into an 
exterior continuum, a space facilitating the 
smooth movement of goods, bodies and ma-
chines, the Danish rural has proven manipu-
lative and yielding thanks to its geographical 
and geological plasticity. Although the per-
spective of the yield stemming from the land 
is now changing, the “psychogeography” 
that spawned from the idea of a plastic space, 
which could be rationalized and optimized 
according to an annual loop of relative yield, 
can still be mobilized for political purposes.

‘Denmark is and stays an agriculture state’ 
stated vice chairman of the Danish Agricul-
ture and Food Council Lars Hvidtfeldt in 
2017.19 The statement addresses a controver-
sial reality, because the agriculture industry 
which historically has shaped Denmark is 
also facing a historical crisis: 

62 percent of Danish soil is farmland, but al-
though the Danish population of 5.8 million 
is outnumbered by 12.7 million pigs —from 
which 90 percent is targeted for the export 
market20—the agriculture sector stands for 
a steep declining 8.2 percentage of the total 
export, and was recently estimated to be in-
debted 4.5 times more than the gross agrarian 
production (by far the highest debt in any ag-
riculture industry in EU).22

Throughout the 20th century, agriculture 
was in fact a main contributor to the rise of 
the Danish welfare state, and its economic 

growth related to the rationalization and opti-
mization of the land functioned as a blueprint 
for the organization of the welfare state. For 
instance, the spatial re-organization of most of 
rural Denmark during ‘Husmandsbevægels-
en’ 1901 - 1970s (‘Smallholders’s Move-
ment’), through which small scale agriculture 
structures run by independent farmers, organ-
ized in production cooperatives, functioned 
as a precursory for the redistribution of in-
come in the welfare state.23 
The image of the independent and capable 
farmer can be traced back to the Protestant 
reformation, where Danish peasants—in-
spired by the German ‘Bauernkrieg’—re-
belled against the ruling class of clerics and 
aristocrats. Thus, the Danish agriculture 
sector understands itself as a success story, 
central in the process of shaping a decentral-
ized, eventually democratized welfare state, 
whereas the welfare state, with its concern 
for taxation and defined domain of social 
control, relished the spatial organization that 
farming accomplished through its capacity to 
define and produce a space with fixed spatial 
co-ordinates. 

Historically cherishing liberal ideologies, 
the modern Danish farmer stands for a pro-
fessional pride in relation to the progress of 
industrialization and modernity; to grow, to 
maximise yield, to apply and refine technol-
ogy and to instrumentalize nature in favor 
of a rational production. The scientific, in-
dustrial and financial “revolution” in Danish 
agriculture eventually turned the farmer into 
an alchemist, coalescing biology, chemistry, 
capital, and geography into one seemingly 
homogenous space. At last, paradise could 
be represented as a single, spatially ordered 
‘garden’ for humans to use for their own pur-
poses.

Deeply rooted in the Protestant ethic and the 
Danish Protestant State Church, the contem-
porary Danish rural can still be seen as oscil-

lating between paradise and perpetual sin, 
with the industrialized farmer as a familiar 
protagonist. Criticized for his relentless 
farming, yet hailed as archetype of the Dan-
ish state, the farmer resembles a repentant 
sinner in good faith of his final salvation.

The agriculture sector has traditionally 
been supported by the state through tax ad-
vantages, agriculture subsidies and liberal 
legislations in relation to ‘landesque capi-
tal’24—the increasing of volume of agricul-
ture production and capital accumulation 
through inalienable optimizations, such as 
land reclamations, irrigation or drainage ca-
nals, forest clearance etc.

Thus, supported by a neoliberal govern-
ment in the early 2000’s, entrepreneurial 
farmers were given a window of opportu-
nity and started to engage increasingly in 
financial speculation, meeting their stressed 
budgets with investments in Swiss Franc, 
arable land in Rumania, and sophisticated 
speculation in EU agriculture subsidies.25 
The capitalization of Danish agriculture be-
came apparent by the 2008 financial crisis, 
where land prices show a historically steep 
rise and fall around September 2008.

Widely ignored in the common critique 
of the modernized and efficient, but also 
severely indebted agriculture sector, is the 
fact that by now the entanglement between 
agriculture, financial capital, and the Danish 
state make Danish agriculture To Big To 
Fail.27 By design or by default, Denmark is 
indeed an agriculture state.  

In order to curb the financial crisis of the 
agriculture sector, the parliament passed a 
law in 2015 opening up the agriculture real 
estate market for foreign capital.28 Howev-
er, with land prices still recovering from the 
2008 drop, the law also potentially opened 
up the Danish agriculture real-estate market 

for the burgeoning global financial specula-
tion in arable land, making the agriculture 
state a vulnerable target. 

Notes

18            L.R, Jensen Jeg ved hvor der findes 
en have så skøn (1890), Højskolesangbo-
gen (2006) / nr. 361

19            https://www.lf.dk/kontakt/presse-
forum/kommentarer/2017/danmark-er-og-
bliver-et-landbrugsland 

20           Statistics Denmark January 2018 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/Ny-
tHtml?cid=18550 

21            https://www.dr.dk/nyheder/indland/
faktatjek-baeredygtigt-landbrug-overdriv-
er-landbrugets-betydning 

22            https://www.business.dk/foedevar-
er/gaelden-stiger-fortsat-danske-landmae-
nd-skylder-naesten-380-milliarder 
Hansen, Jens and Henrik Zobbe Landbru-
gets Gæld [The Agriculture Sector’s Debt] 
(2013)

2      The Smallholders’ Movement ex-
perienced a revival in 2003 when the or-
ganization Landsforeningen Frie bønder 
– Levende land [National Organization 
of Independent Farmers - Vital Land] was 
founded under guidance of the international 
peasant’s organization La Via Campesina  
in protest against the Danish Agriculture 
and Food Council, which was criticized for 
its promotion of large scale, industrial ag-
riculture. See https://www.facebook.com/
levendeland/posts/1471295482937769?__
xts__%5B0%5D=68.ARDICIo3ED-
hOEu5hjHuQVFk2xAKesQbp5S-
bRsrfS6f_8zagjYe1MYyJykyuRR-lx-
06z0R9N9zHeAZ7Rn7DghX0Rg2w-

The Prod-
duction of 
Rural Space 
in the 
Agriculture
State Abandoned dairy from the Smallholders’ Movement, where farmers would cooperatively run dairies. 

Møn, June 30, 2018. Photo by the author.
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maskinbladet.dk
dagens landbrug

P3 med fokus 
på landbruget
Det populære eftermid-
dagsprogram på P3, Pres-
sen på P3, har i en uge 
haft fokus på dansk land-
brug. Det skete som en 
reaktion ,od, at nyhederne 
er fyldt med historier om, 
hvor skidt det står til i det 
danske landbrug - men 
hvordan er det så at være 
landmand m/k i Dan-
mark? Sådan spurgte 
Pressen på P3 blandt an-
det på deres Facebook-side 
og opfordrede landmæn-
dene til at ringe ind på 
P3's telefonsvarer og for-
tælle om hverdagen som 
landmand. Martin Mer-
rild, formand i Landbrug 
& Fødevare bakkede op 
om ideen og opfordrede på 
Facebook til, at land-
mænd skulle ringe ind til 
Pressen på P3 og fortælle 
P3s lyttere om, hvad de 
laver i hverdagen, og hvad 
de arbejder med lige nu 
ude på bedrifterne. Mar-
tin Merrild håber, at P3s 
lyttere og det danske sam-
fund er blevet klogere på, 
hvad der sker i landbru-
get. 

Flere støtter 
med penge
Tidligere meldte Rema 
1000 ud, at kæden ville 
sende 50 øre til landmæn-
dene, hver gang der blev 
solgt en liter mælk fra 
kædens butikker. Nu væl-
ger Dagrofa også at støtte 
det danske landbrug. For 
at fremme udbud og ud-
vikling hos danske produ-
center lancerer Dagrofa 
fra starten af september 
et "Vælg dansk"-koncept i 
630 dagligvarebutikker. 
Første skridt i kampag-
nen er, at Dagrofa sender 
50 øre retur til producen-
terne, når forbrugerne 
køber 20 særligt mærke-
de, populære danske føde-
varer. Herunder svinekød, 
fjerkræ, mælk, frugt og 
grønt. Prisen på de "Vælg 
dansk"-mærkede varer 
forbliver uændret for for-
brugerne, da tilbagebeta-
lingen til de danske pro-
ducenter finansieres af 
Dagrofa, som dog ikke gør 
sig forestillinger om, at 
initiativet redder danske 
landbrug eller arbejds-
pladser her og nu. Men 
Dagrofa ønsker at sende 
et klart signal og håber at 
skabe endnu mere fokus 
på de gode, danske varer.

BvL Maschinenfabrik GmbH & Co.KG  

www.bvl-group.de

Compact feeding 
• Kompaktfoder eller ej? 
Compact feeding

Kompaktfoder eller ej? 
Compact feeding

BvL blander dit foder!
Powershift 
•	 Mange års erfaring med 

Powershift gear – 2 varianter!
V-DAIRY Feeder 
•	 Automatisk dataoverførsel mellem 

din PC og blanderen!

Blande og fodre 
med præcision

Flemming Hyldgaard 
tlf: +45 40 32 99 45 · fax: +45 97 26 99 67 
fh@bvl-group.dk

Innovativ.Erfaren.Stærk.

Landbruget rummer et enormt 
potentiale for det danske samfund, 
men er lige nu ude i en alvorlig 
overlevelseskamp.

På Bornholm klarer naboerne høsten for en landmand, der er indlagt som følge af en høstskade.

Danmark 
behøver 
landbruget

Nabohjælp i høsten

Af Rasmus Dalsgaard, 
chefredaktør

Under overskriften "Dan-
mark behøver landbruget" 
lancerede Maskinbladet i 
2009 en kampagne, som 
satte fokus på, hvor vigtigt 
landbrugserhvervet er for 
det danske samfund - og at 
vi er stolte af dansk land-
brug. 

Kampagnen er ikke min-
dre aktuel nu i 2015, hvor 
store dele af erhvervet er ude 
i en decideret overlevelses-
kamp.

Danmark behøver stadig 
landbruget. Men hvis bran-
chens store potentiale skal 
udfoldes, er det nødvendigt 
med en ekstraordinær ind-
sats, og det er i sidste øje-
blik, at majoriteten af dan-
ske politikere erkender, at 
landmanden skal tilbage i 
førersædet på sin egen be-
drift.

Landbrug er for vigtigt et 

erhverv til, at beslutnings-
kompetencen kan overlades 
til politikere og mandags-
trænere, der tror, de kan 
drive landbrug gennem 
nogle simple forestillinger 
udtænkt over en café latte 
på en københavnsk café.

Budskabet spredes
Derfor er det vigtigt at for-
midle alle de positive fort-
ællinger, vi kan opdrive om 
samspillet mellem land-
bruget og resten af sam-
fundet.

Budskabet om landbru-
gets betydning er heldigvis 
ved at nå ud i dele af det 
danske samfund.

Og den seneste tid har væ-
ret præget af flere gode ek-
sempler, der viser, at land-
bruget er mere værdsat, end 
vi nogle gange har følt.

Tænkt på Rema 1000, der 
bidrager med 50 øre ekstra 
pr. liter mælk til mælkepro-
ducenterne. Og tænk på, at 

flere øvrige supermarkeder 
også forsøger at ride med på 
denne bølge.

Tænk på Facebook-bruge-
ren Christina Lambert, som 
for nylig skrev en tak til 
landbruget, der lynhurtigt 
fik flere end 40.000 likes og 
blev delt flere end 13.600 
gange.

Og partilederen Anders 
Samuelsen (LA), der red 
med på bølgen og delte en 
række fotografier på Face-
book og skrev: "TAK til land-
bruget - I gør Danmark til et 
smukt land!"

Tænk også på den born-
holmske landmand, Flem-
ming Womb-Olsen, som kom 
til skade under høsten, og 
hvor flere naboer trådte til 
og klarede resten af høsten 
for ham.

Alle eksempler viser, at 
der rundt omkring findes 
stor og bred opbakning til 
dansk landbrug og danske 
landmænd. Og den slags 

varmer - ikke mindst, når 
dagligdagens udfordringer 
skal takles.

Vigtigt erhverv
Landbrugets samfundsøko-
nomiske betydning er også 
stadig af afgørende betyd-
ning for Danmark. Det viser 
Landbrug & Fødevarers 
værk "Fakta om Erhvervet 
2014".

Heraf fremgår det
- at den danske fødeva-

reklynge tegner sig for en 
samlet eksportværdi (i 2013) 
på i alt 156 milliarder kro-
ner, hvilket er 25 procent af 
Danmarks samlede vareeks-
port.

- Fødevareklyngen be-
skæftiger 169.000 personer 
- heraf 117.000 direkte i pri-
mærproduktionen og forar-
bejdningsvirksomhederne.

Del med os
Maskinbladet vil gerne vise, 
at vi er stolte over erhvervet 

og synliggøre vores opbak-
ning til landbruget og alle 
dem, som arbejder i eller om-
kring erhvervet.

Derfor vil vi gerne under-
støtte den positive påvirk-
ning af omverdenen, og du 
vil derfor i de kommende 
uger støde på kampagnens 
opdaterede logo, som vi brin-
ger i tilknytning til artikler, 
der på en positiv måde for-
tæller om forholdet mellem 
landbruget og det øvrige 
samfund.

Vi vil meget gerne høre om 
alle de positive initiativer og 
oplevelser, som vi ved, hel-
digvis også er en del af land-
brugets hverdag. 

Del dem endelig med os.
Send os billeder, videoer 

eller bare et tip til noget, vi 
kan tage fat på og skrive 
om.

Følg med på www.maskin-
bladet.dk. Følg Maskinbla-
det på Facebook. Og læs 
Maskinbladet. 

Midt i høsten faldt Flem-
ming Womb-Olsen, Sande-
gård ved Østermarie, ned 
fra sin mejetærsker, og kom 
så alvorligt til skade med 

sin højre arm, at han måtte 
indlægges på Rigshospita-
let. 

Og så var gode råd dyre, 
for høsten skal jo i hus. 

Heldigvis er Flemming 
Womb-Olsen begavet med 
gode naboer, så fire naboer 
gik sammen om at klare hø-
sten, mens Flemming 

Womb-Olsen var indlagt. 
Det skriver TV2 Bornholm. 

Naboerne sørgede for, at 
markerne bliver høstet og 
tilsået, og TV2 Bornholm 
beretter at en meget tak-
nemlig Flemming Womb-
Olsen har sørget for en tak-

for-hjælpen gave til de ar-
bejdsomme naboer, nemlig 
billetter til en forestilling 
med Ørkenens Sønner i Kø-
benhavn.

Også herfra kipper vi med 
flaget for godt naboskab.

swi

Maskinbladet vil gerne vise, at vi er stolte over erhvervet og synliggøre vores opbakning til 
landbruget. Derfor vil du i de kommende uger støde på kampagnens logo, som vi bringer i 
tilknytning til artikler, der på en positiv måde fortæller om forholdet mellem landbruget og 
det øvrige samfund. Foto: Colourbox

Godt naboskab har reddet høsten for en bornholmsk land-
mand. Foto: Colourbox.

Abandoned dairy from the Smallholders’ Movement, where farmers would cooperatively run dairies. 
Møn, June 30, 2018. Photo by the author.
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Økonomisk overblik gør det lettere for dig at 

træffe beslutninger.

Nykredit hjælper dig med at skabe overblik, 

så du kan have fokus på, hvad der gavner 

din bedrift og økonomi. Du får en fast 

kontaktperson, som står klar til at rådgive dig, 

både når det gælder små og store beslutninger.

Ring 70 10 29 49 allerede i dag og aftal et 

uforpligtende møde, hvor vi sammen ser på 

dine ønsker og behov.

Skab økonomisk 
overblik

Men den skal ikke lave "elastik i metermål" med 
randzoner og gødskning, mener Liberal Alliances 
landbrugsordfører Mette Bock

LA: Regeringen er på rette vej

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Mette Bock fra Liberal Al-
liance var godt tilfreds med 
de meldinger, hun hørte fra 
miljø- og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen på onsda-
gens samråd om under-
gødskning og randzoner:

- Nu venter vi på den en-
delige plan, som kommer i 
efteråret. Der ønsker Libe-
ral Alliance, at randzonerne 
fjernes - og det skal være nu 

- og at vi skal gøde efter li-
gevægtsprincippet, så plan-
terne får opfyldt deres næ-
ringsbehov. Det er ikke nok 
at lave "elastik i metermål". 
Der skal konkrete beslut-
ninger til. Vi skal ikke gen-
nem en masse nye undersø-
gelser, hvor man skubber 
beslutningerne foran sig 
hele tiden. Det oplevede vi de 
sidste fire år med den tidli-
gere regering, siger Mette 
Bock til Maskinbladet. 

Hun understreger dog, at 
hun har en klar forventning 
om, at der kommer handling 
og konkrete initiativer fra 
den nye minister:

- Hun er kommet med po-
sitive hensigtserklæringer, 
men LA vil også have initia-
tiver mod overimplemente-
ring af EU-direktiver og 
omkring antallet af tilladte 
dyreenheder. Der skal ske 
noget, så landmændene igen 
kan tjene penge og dermed 

servicere den gæld, som 
mange af dem desværre har, 
siger Mette Bock, der ikke 
var overrasket over sam-
rådsspørgsmålene fra En-
hedslisten.

Enhedslisten beskylder miljø- og 
fødevareministeren for at "gamble 
med 25 års indsats for at gøre noget 
for vores miljø".

EL: Under-
gødskning er 
en kæmpe 
stor myte

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Enhedslistens nye miljø- og 
landbrugsordfører, Maria 
Reumert Gjerding blev den 
første i Miljø- og Fødevare-
udvalget, der indkaldte den 
nye miljø- og fødevaremini-
ster, Eva Kjer Hansen til et 
samråd, der handlede om 
gødskning og randzoner.

Maria Reumert Gjerding, 
der har en uddannelse som 
Cand.scient. i miljøplanlæg-
ning, efterlyste, at ministe-
ren var mere konkret i sit 
svar til udvalget:

- Hun konstaterede blot, at 
hun ikke kunne svare på 
spørgsmålet. Jeg forsøgte at 
få ministeren til at love, at 
hun vil sikre, at andre vir-
kemidler er på plads, inden 
hun ophæve randzonerne og 
lemper gødningsreglerne, og 
det svarede hun nej til. Hun 
vil sideløbende undersøge, 
hvad hun skal gøre i stedet, 
siger Maria Reumert Gjer-
ding til Maskinbladet.

Ruller den anden vej
Hun er bekymret for de kon-
sekvenser for vandmiljøet, 
som en ophævelse af randzo-
ner og gødskningsregler vil 
indebære:

- Jeg synes, at Eva Kjer 
Hansen gambler med 25 års 

indsats for at gøre noget for 
vores miljø. Og det er dyrt, 
for det har kostet rigtig 
mange penge at nå så langt, 
at forskerne endelig kan 
konstatere, at indsatsen be-
gynder at virke. Nu ruller 
hun den anden vej, og det 
kan få både langsigtede og 
dybt alvorlige konsekvenser, 
siger Maria Reumert Gjer-
ding videre.

Uegnet til klimaet
Hun afviser i øvrigt påstan-
den om, at det er nødvendigt 
at øge gødskningen på grund 
af manglende proteinind-
hold i kornet:

- Undergødskning er en 
kæmpe stor myte, vi er nødt 
til at tage fat i på et senere 
tidspunkt. Landbruget har 
valgt nogle sorter, som kan 
give enormt højt udbytte, 
hvis man giver dem rigtig 
meget gødning. Vi kan vælge 
andre sorter. Det er ikke 
hensigtsmæssigt, at land-
mændene vælger sorter, der 
i virkeligheden ikke er vel-
egnet til vores klima, vores 
natur og vores miljø, men det 
er netop det, der er tilfældet, 
siger Maria Reumert Gjer-
ding, som i øvrigt understre-
ger, at målrettet regulering 
ikke handler om, at alle kan 
gøde mere.

Liberal Allianceslandbrugs-
ordfører Mette Bock mener, 
at regeringen er på rette vej. 
Pressefoto.

Maria Gjerding fra Enhedslisten mener, at undergødskning 
er en myte. Pressefoto.

sALmgRo&__tn__=-R

24            Hornborg et al Ecology and Power (2012), p. 15

25             Linnebjerg, Jonas Bak Anvendelse af finansielle 
produkter i den danske landbrugssektor [The Deployment 
Financial Products in the Danish Agriculture Sector] (2011)

26         Mid 2008 the agriculture real estate prices reached 
a peak of 265 500 DKK/ha (app. 32 141 GBP/ha)—an in-
crease of app. 90 percent since 1974. After the financial crisis 
of 2008 the agriculture real estate prices settled around 140 
500 DKK/ha (app. 16 900 GBP/ha), less than the half of pre-
2008 prices. A sign of severe speculation, the volatility of the 
Danish agriculture real estate market has proofed stronger 
than that of the housing real estate market in Denmark, see 
https://landbrugsavisen.dk/en-jordpris-p%C3%A5-262000-
krha-har-lange-udsigter-men
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Docu-
ments/2011/03/udviklingen%20p%C3%A5%20ejerbolig-
markedet.pdf

27         The majority of the Danish agriculture sector’s debt is 
based on variable-rate-mortgages and is estimated to account 
for 19 percent of the total volume of loans in the Danish bank-
ing sector (2018), see
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sid-
er/2018/Landbrugets-realkreditgaeld-er-hovedsageligt-vari-
abelt-forrentet.aspx

28         Regulation number 389, chapter 9, § 20 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx-
?id=186169#id06eb37b4-319a-46d6-88c4-17ee442a771b

29          Jens Ohnemus, CEO and founder of Blue Harvest, 
a private investment advisory company, and Chairman and 
founder of FarmCompany, a private real-estate investment 
company, which invests in a portfolio of farms and farmland 
in Denmark, says ‘Due to the banking crisis, since 2007 pric-
es are down 40 to 50 percent, meaning we are buying farms 
at very attractive levels […] good arable land was available 
for DKK 60 000 (7 200 GBP) an acre. Danish arable land is 
about half the price of equivalent properties in the UK’s East 
Anglia.’ http://farmcompany.dk/sixthinvestment-in-dan-
ish-farmland-completed/
In an interview by the author, Ohnemus stressed out the need 
for ‘elevating’ Danish agriculture through foreign financial 
capital. He says: ‘it seems that the Banks perceive Danish 
agriculture as very challenging. Furthermore, affluent Danes 
are not particularly interested in investing in agriculture yet. 
I currently see FarmCompany as the only partner which 
farmers with overwhelmed budgets, or young farmers who 
cannot otherwise raise capital to buy agriculture real estate, 
can turn to right now.’ (Interview by the author, 28.8.2018) 
Controversially, Ohnemus also claims that the productivity 
in agriculture seems to flatten, and in some cases even de-
creasing, when farms reach a production area of 1 000 ha or 
more. Ohnemus himself looks to cluster farming in the range 
of 400-800 ha for achieving the best yield for the investors. 
(Ibid.)  This is controversial because the banking sector in par-
ticular has been advising farmers to scale up the production as 
a paper from the Danish Ministry of Economic and Business 
affaires from 2009 reveals, see Den finansielle sektors ekspo-
nering i landbruget [The financial sector’s exposure to risk in 
relation to agriculture], November 24, 2009.

Photo: Landbrugsavisen
Lars Hvidtfeldt in front of Grisebrønden [The Pig Well] by Mogens Bøggild (1943), the town hall square, Aalborg 
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Advokat Jens Paulsen. 
Arkivfoto.

Dette er den 46. artikel i 
en serie, hvor advokat (H) 
Jens Paulsen beskæftiger 
sig med de muligheder, 
der er til rådighed for 
landmanden og dennes 
rådgivere og kreditgivere i 
et forsøg på at overleve 
krisen, gerne både økono-
misk og personligt, men 
under alle omstændighe-
der personligt. Den første 
artikel blev bragt den 14. 
december 2012.

Overlev krisen

rer andre tab. Fortsat drift 
med underskud, når under-
skuddet finansieres af mar-
ginalpanthaveren, er selv-
følgelig ok. Fortsat drift, 
hvor underskuddet ikke fi-
nansieres af marginalpant-
haveren, og hvor der stiftes 
yderligere gæld til (øvrige) 
simple kreditorer, er ansvar-
spådragende og dermed alt 
andet lige også gældssane-
ringshindrende. 

Derfor er det også i land-
mandens interesse - hvis de 
finansielle kreditorer ikke 
trækker det røde kort - at 
standse op og afæske de fi-
nansielle kreditorer en stil-
lingtagen til det videre for-
løb. Kun i den situation, hvor 
fortsat drift ikke påfører 
øvrige kreditorer tab, er 
fortsat drift med underskud 
acceptabel. Det vil det til 
gengæld være i en række 
tilfælde, men det er væsent-
ligt, at retningslinjerne for 
denne fortsatte drift er af-
klaret - en afklaring, der, 
når man kommer tilstræk-
keligt hurtigt på banen, sag-
tens kan ske uden at invol-
vere skifteret, hverken i 
form af rekonstruktionsbe-
handling eller konkursbe-
handling, men simpelthen 
ved en gensidig aftale mel-

lem landmanden og penge-
instituttet. Kan en sådan 
aftale ikke indgås, bør land-
manden af hensyn til over-
holdelse af gældende spille-
regler tage skridt til etable-
ring af en fristdag. Det kan 
efter dansk ret alene ske ved 
indledning af rekonstrukti-
onsbehandling eller kon-
kursbehandling. Dette 
skridt bør dog ikke tages, før 
alle forhandlingsmuligheder 
med de finansielle kredito-
rer er udtømt. 

Afvikling via skifteretten 
og i særdeleshed via kon-
kurs er sjældent befordren-
de, hverken for marginal-
panthaveren eller landman-
den. Landmanden og dennes 
rådgivere har derfor betyde-
lig interesse i at være på 
forkant med udviklingen og 
dermed gøre brug af initia-
tivretten til at afæske mar-
ginalpanthaveren en stil-
lingtagen til om akkord med 
henblik på fortsat drift er 
mulig, alternativt hvilken 
mindelig afviklingsaftale 
der kan indgås. Mindelige 
aftaler findes i alle mulige 
afskygninger. Det er væ-
sentligt, at disse også er ba-
seret på fairness - det vil 
blive behandlet i en senere 
artikel - Fairness 2. 

Efter sidste uges krisemøde i Bruxelles præsenterede EU en hjælpepakke på en halv 
milliard euro til de trængte europæiske landmænd.

EU klar med hjælpepakke på 
500 millioner euro

Af Signe Wiese 

EUs landbrugs- og fødevare-
ministre var indkaldt til 
ekstraordinært krisemøde i 
Bruxelles mandag den 7. 
september for at finde løs-
ninger på landbrugets krise.

Udfaldet af mødet blev en 
hjælpepakke, der dels inde-
holder 500 millioner euro, 
hvilket svarer til 3,7 milliar-
der kroner, og dels indehol-
der yderligere en række til-
tag, der skal lette tilværel-
sen for de europæiske land-
mænd.

- Denne pakke vil tillade, 
at 500 millioner euro af EU-
midler øjeblikket vil komme 
landmændene til gavn. Det-
te er en solid, og afgørende 
respons. Denne respons vi-

ser, at Kommissionen tager 
sit ansvar over for land-
mændene meget alvorligt og 
er parat til at bakke op med 
passende midler, udtalte 
Kommissionens næstfor-
mand, Jyrki Katainen, der 
afløste en sygemeldt land-
brugskommissær Phil Ho-
gan under mandagens 
møde.

Udover en pose 3,7 milli-
arder krone indeholder hjæl-
pepakken blandt andet også 
et forslag om, at de enkelte 
EU-lande får mulighed for at 
udbetale op til 70 procent af 
den direkte landbrugsstøtte 
allerede fra 16. oktober, så-
fremt, at de nødvendige kon-
troller har fundet sted. Som 
det er nu, vil der kunne blive 
udbetalt 50 procent af støt-

ten, og det vil ikke kunne 
ske før tidligst den 1. decem-
ber.

Ifølge Kommissionen har 
denne nye hjælpepakke 
blandt sigte mod at løse de 
umiddelbare likviditetspro-
blemer landmændene står 
over for, samt at stabilisere 

markederne. Størstedelen af 
hjælpepakken vil være ret-
tet mod mælkesektoren, og 
Kommissionen garanterer 
at samtlige 28 medlemslan-
de vil få gavn af hjælpepak-
ken, men hvordan midlerne 
skal fordeles er endnu ikke 
klart.

EU er klar med en hjælpepakke på en halv milliard euro til 
de europæiske landmænd. Foto: Colourbox.

25 percent of the young population are leaving the Danish rural
Photo: video still ’The Architecture of the Rural’  by the author 2016
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Fremgang 
hos Pöttinger
I løbet af de seneste ti år 
har Pöttinger fordoblet 
salget, og i regnskabsåret 
2014-2015 kan Pöttinger 
fremvise den største om-
sætning i virksomhedens 
145-årige historie. Om-
sætningen blev 320,3 mil-
lioner euro, og en stor del 
af den omsætning skal 
findes i det internationale 
salg. Østrigske Pöttinger 
eksporterer nemlig 86 
procent af virksomhedens 
produkter, og det resulte-
rer i, at internationalt 
salg står for 276 millioner 
euro af omsætningen. Pöt-
tinger melder om frem-
gang i salget i de fleste 
lande, og blandt andet 
kan det nævnes, at salget 
i USA er steget med 15 
procent, og at Pöttingers 
salg i Australien er steget 
med 50 procent.

DR ændrer 
i pelsfilm
Når DR viser en dokumen-
tarfilm om pelsindustrien 
bliver det i en mindre kon-
troversiel version end den 
oprindelige. Ændringerne 
sker efter pres fra Kopen-
hagen Furs advokater. 
DR's film om pelsindu-
strien har allerede været 
vist i Norge, men inden 
den bliver vist i Danmark, 
har DR ifølge Berlingske 
Business valgt at bortre-
digere særligt kontrover-
sielle scener i filmen. Den 
beslutning er truffet efter 
at Kopenhagen Furs advo-
kater har truet med at 
indbringe sagen for Pres-
senævnet. Pres fra advo-
katerne har allerede med-
ført at DR valgte at ud-
sætte visningen i et år. DR 
har desuden givet filmen 
nyt navn: "Pelsaktivi-
sten".

Omsætning 
faldt i Danespo
Danespo-koncernens om-
sætning faldt med 76 mil-
lioner kroner til 400 mil-
lioner kroner i regnskabs-
året 2014-2015, og resul-
tatet efter skat blev på 5,9 
millioner kroner mod 6,4 
millioner kroner året før. 
Størstedelen af det fald 
skyldes frasalg af Dani-
mex-selskaberne, der 
rummede aktiviteter 
uden for kerneforretnin-
gen samt lukningen af 
Danalpo i Algeriet.

Kalvehave Havnevej 3 . 4771 Kalvehave . Tlf: 55 38 01 02 . Fax: 55 38 80 34 . E-mail: drp@drp.dk

For mere info se vores hjemmeside: www.drp.dk

Cylindriske Beholdere

Regnvandstank/beholdere Koniske Beholdere

Koniske beholdere som er velegnet 
som vandtanke inden for landbruget.
Har løst låg og indstøbt indv. bund-
afl øb 2” RG.
Farve: Sort PE regn.

5500,-
Højde 1700mm.

3500 l.
6500,-

Højde 2170mm.
4500 l.

7500,-
Højde 2640mm.

5500 l.

Lagertanke. Kan leveres med enten 150 mm. skruelåg eller ø 1000 mm. løst låg. 
Kan leveres med indstøbt 2” RG bundafl øb. Farve: Sort PE regn.

1500,-
1000 l.

3000,-
2000 l.

NYHED!5248,-eks. moms

 .ep tros :eslevirkseb tkudorp & elairetaM   •
regn.

/dnav .mla fa gniravebpO :eslednevnA   •
regnvand.

 go gål mm 004 ø dem tenysrof rE :eledroF   •
kan leveres med 1 stk. 2” hane for afl øb. 
Er forsynet med 3 stk. 2” afstivningsbøjler. 
Er forsynet med løfteøje, som kun må 
benyttes i tom tilstand. 
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Lagertanke. Leveres med ø 1000 mm løst låg.

Hvem har initiativretten til at trække i nødbremsen hos de landmænd, der er økonomisk uføre?

Når krybben er tom:

Fairness
Af advokat (H) Jens Paulsen, jpa@
dahllaw.dk

Artiklens overskrift og ind-
hold tager afsæt i et indlæg  
på et pengeinstituts Kredit-
mæssig Landbrugsdag, hvor 
erhvervsøkonomisk chef 
Klaus Kaiser, SEGES, og 
denne artikels forfatter var 
inviteret til at holde indlæg 
om dels landbrugets økono-
mi og udfordringer, dels re-
konstruktioner i landbruget. 
Afsluttende opfordrede 
Klaus Kaiser til, at der blev 
udvist fairness over for land-
mændene, herunder at pen-
geinstitutterne meldte klart 
ud til de landmænd, der re-
elt opgives. Denne udtalelse 
gav anledning til nogen dis-
kussion om, hvem der har 
initiativretten til at trække 
i nødbremsen. Den udfor-
dring er temaet for denne 
artikel. 

De højrøde landbrug
De højrøde landbrug er over-
ordnet kendetegnet ved (al) 

for høj gæld, og (al) for lav 
effektivitet. Gælden kunne 
"høvles af", hvis der var vilje 
hertil. Højere effektivitet 
fordrer imidlertid betydelig 
indsats fra landmandens 
side, og alt andet lige viser 
historikken, at lav effektivi-
tet ikke forbedres, blot gæl-
den saneres. Med andre ord 
er de højrøde landbrug dømt 
til lukning. Det er i hvert 
fald den uofficielle dom. 
Spørgsmålet er så, hvem der 
skal meddele "den dømte" 
dette budskab. Problemstil-
lingen besværliggøres af, at 
såvel høj gæld som lav effek-
tivitet kan gradbøjes, og at 
landmænd og disses rådgi-
vere på den ene side og den 
finansielle sektors rådgivere 
på den anden side måske 
ikke altid ser helt ens på pro-
blemstillingen.

Hvem tager initiativet?
De pengeinstitutansatte, 
der deltog i Kreditmæssig 
Landbrugsdag, var helt 
klart af den opfattelse, at 

initiativet til en "alvorlig 
snak" om fremtiden, herun-
der mulighederne og konse-
kvensen af fortsat under-
skud, lige såvel kunne eller 
burde udgå fra landmanden 
og dennes rådgivere som fra 
banken. 

Det blev blandt andet til-
kendegivet, at det pågæl-
dende pengeinstitut ikke 
havde modtaget henvendelse 
fra landmænd eller disses 
økonomirådgivere med op-
læg til, hvorledes bedriftens 
finansielle udfordringer 
kunne løses. Hovedreglen er 
givetvis, at landmanden er 
håbefuld og selv i mørke ti-
der i hvert fald tror på en 
løsning, hvorefter han kan 
blive på bedriften. De senere 
år er der imidlertid konsta-
teret (belært af egne erfarin-
ger) en tendens til, at flere 
og flere landmænd bliver 
mere realistisk selvvurde-
rende på situatio-nen og ud-
arbejder opæg til, hvorledes 
en langsigtet løsning kan 
etableres som alternativ til 
en muligvis paniklukning. 
Denne tendens synes at 
være tiltagende - og med god 
grund. 

Driftsherreansvaret
Forgældet eller ej er det 
landmanden, der har 
driftsansvaret, både i rela-
tion til dyrevelfærd og øko-
nomi, og dermed ansvaret 
over for kreditorerne. 

Samme dag som jeg holdt 
mit indlæg om rekonstruk-
tioner i landbruget, modtog 
jeg en telefonisk henvendel-
se fra en landmand, der op-
lyste, at han var blevet hen-
vist til mig fra et landbrugs-
centers økonomikonsulent. 
Henvendelsen gik på, hvad 
han kunne eller skulle gøre, 
idet han kunne se, at inden 
månedens udgang var likvi-
diteten sådan, at han ikke 
kunne betale sine kreditorer 
til forfaldstid. Det konstate-
redes, at der ikke var restan-
cer på kreditforeningslånet 
på 1. prioriteten, og at for-
pligtelserne til banken på 2. 
prioriteten også var blevet 
overholdt indtil nu. Der hav-
de i et årstid været drøftel-
ser med såvel kreditforening 
som bank med henblik på 
dels forlængelse af afdrags-
frihedsperioden på realkre-
ditlånet, dels nedsættelse/
tilpasning af renten på 
banklånet. Såvel kreditfor-
eningen som banken udviste 
forståelse, men var umiddel-
bart ikke indstillet på at 
give en hjælpende hånd. 
Landmanden gjorde det rig-
tige. Mange landmænd i 
samme situation bistået af 
deres økonomiske rådgivere 
reflekterer ikke i samme 
grad, men forsøger fortsat 
drift ved at indgå singulære 
betalingsaftaler eller sim-
pelthen ved at misligholde 
aftalte betalingsbetingelser. 

Det er ikke løsningen - i 
hvert fald ikke i situationer, 
hvor der ikke er tilsagn om, 
at der efterfølgende vil blive 
tilført likviditet. Det er er-
statningspådragende at 
stifte sig gæld, når der ikke 
er en overvejende sandsyn-
lighed for, at gælden bliver 
betalt. Landmanden har 
pligt til at træde på brem-
sen. 

I hvis interesse?
I eksemplet ovenfor og der-
med også i de fleste tilfælde, 
der forekommer i praksis, 
kan man stille det spørgs-
mål, hvem der har interes-
sen i fortsat drift frem for 
ophør med afviklingsdrift 
eller i hvert fald drift med 
henblik på salg af bedriften 
til tredjemand. Kun i den 
situation, hvor landmanden 
har et berettiget håb eller 
ligefrem tilsagn om på nær-
mere vilkår at kunne fort-
sætte som driftsherre, er det 
i landmandens interesse. 

Både i denne situation og 
i alle andre situationer vil 
det være marginalpanthave-
ren, hvad enten det er kre-
ditforeningen eller pengein-
stitut, der har den største 
interesse i, hvorledes der 
ageres i en situation, hvor 
"enderne ikke når sammen". 
Man kan ikke forlange, at 
landmænd lige så lidt som 
andre erhvervsdrivende 
fortsætter en drift, der påfø-

Abandoned farm, Dalmose. 
Photo by the author, May 31 2018 
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Advokat Jens Paulsen. 
Arkivfoto.

Dette er den 46. artikel i 
en serie, hvor advokat (H) 
Jens Paulsen beskæftiger 
sig med de muligheder, 
der er til rådighed for 
landmanden og dennes 
rådgivere og kreditgivere i 
et forsøg på at overleve 
krisen, gerne både økono-
misk og personligt, men 
under alle omstændighe-
der personligt. Den første 
artikel blev bragt den 14. 
december 2012.

Overlev krisen

rer andre tab. Fortsat drift 
med underskud, når under-
skuddet finansieres af mar-
ginalpanthaveren, er selv-
følgelig ok. Fortsat drift, 
hvor underskuddet ikke fi-
nansieres af marginalpant-
haveren, og hvor der stiftes 
yderligere gæld til (øvrige) 
simple kreditorer, er ansvar-
spådragende og dermed alt 
andet lige også gældssane-
ringshindrende. 

Derfor er det også i land-
mandens interesse - hvis de 
finansielle kreditorer ikke 
trækker det røde kort - at 
standse op og afæske de fi-
nansielle kreditorer en stil-
lingtagen til det videre for-
løb. Kun i den situation, hvor 
fortsat drift ikke påfører 
øvrige kreditorer tab, er 
fortsat drift med underskud 
acceptabel. Det vil det til 
gengæld være i en række 
tilfælde, men det er væsent-
ligt, at retningslinjerne for 
denne fortsatte drift er af-
klaret - en afklaring, der, 
når man kommer tilstræk-
keligt hurtigt på banen, sag-
tens kan ske uden at invol-
vere skifteret, hverken i 
form af rekonstruktionsbe-
handling eller konkursbe-
handling, men simpelthen 
ved en gensidig aftale mel-

lem landmanden og penge-
instituttet. Kan en sådan 
aftale ikke indgås, bør land-
manden af hensyn til over-
holdelse af gældende spille-
regler tage skridt til etable-
ring af en fristdag. Det kan 
efter dansk ret alene ske ved 
indledning af rekonstrukti-
onsbehandling eller kon-
kursbehandling. Dette 
skridt bør dog ikke tages, før 
alle forhandlingsmuligheder 
med de finansielle kredito-
rer er udtømt. 

Afvikling via skifteretten 
og i særdeleshed via kon-
kurs er sjældent befordren-
de, hverken for marginal-
panthaveren eller landman-
den. Landmanden og dennes 
rådgivere har derfor betyde-
lig interesse i at være på 
forkant med udviklingen og 
dermed gøre brug af initia-
tivretten til at afæske mar-
ginalpanthaveren en stil-
lingtagen til om akkord med 
henblik på fortsat drift er 
mulig, alternativt hvilken 
mindelig afviklingsaftale 
der kan indgås. Mindelige 
aftaler findes i alle mulige 
afskygninger. Det er væ-
sentligt, at disse også er ba-
seret på fairness - det vil 
blive behandlet i en senere 
artikel - Fairness 2. 

Efter sidste uges krisemøde i Bruxelles præsenterede EU en hjælpepakke på en halv 
milliard euro til de trængte europæiske landmænd.

EU klar med hjælpepakke på 
500 millioner euro

Af Signe Wiese 

EUs landbrugs- og fødevare-
ministre var indkaldt til 
ekstraordinært krisemøde i 
Bruxelles mandag den 7. 
september for at finde løs-
ninger på landbrugets krise.

Udfaldet af mødet blev en 
hjælpepakke, der dels inde-
holder 500 millioner euro, 
hvilket svarer til 3,7 milliar-
der kroner, og dels indehol-
der yderligere en række til-
tag, der skal lette tilværel-
sen for de europæiske land-
mænd.

- Denne pakke vil tillade, 
at 500 millioner euro af EU-
midler øjeblikket vil komme 
landmændene til gavn. Det-
te er en solid, og afgørende 
respons. Denne respons vi-

ser, at Kommissionen tager 
sit ansvar over for land-
mændene meget alvorligt og 
er parat til at bakke op med 
passende midler, udtalte 
Kommissionens næstfor-
mand, Jyrki Katainen, der 
afløste en sygemeldt land-
brugskommissær Phil Ho-
gan under mandagens 
møde.

Udover en pose 3,7 milli-
arder krone indeholder hjæl-
pepakken blandt andet også 
et forslag om, at de enkelte 
EU-lande får mulighed for at 
udbetale op til 70 procent af 
den direkte landbrugsstøtte 
allerede fra 16. oktober, så-
fremt, at de nødvendige kon-
troller har fundet sted. Som 
det er nu, vil der kunne blive 
udbetalt 50 procent af støt-

ten, og det vil ikke kunne 
ske før tidligst den 1. decem-
ber.

Ifølge Kommissionen har 
denne nye hjælpepakke 
blandt sigte mod at løse de 
umiddelbare likviditetspro-
blemer landmændene står 
over for, samt at stabilisere 

markederne. Størstedelen af 
hjælpepakken vil være ret-
tet mod mælkesektoren, og 
Kommissionen garanterer 
at samtlige 28 medlemslan-
de vil få gavn af hjælpepak-
ken, men hvordan midlerne 
skal fordeles er endnu ikke 
klart.

EU er klar med en hjælpepakke på en halv milliard euro til 
de europæiske landmænd. Foto: Colourbox.
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Ny FR-modeller
New Holland har på det 
amerikanske marked of-
fentliggjort nye New Hol-
land FR-finsnittere, med 
blandt andet ny kabine og 
nye modelnumre. 
Den nye kabine, er den 
samme 3,7 kubikmeter 
rummelig kabine, som 
New Holland benytter på 
mejetærsker-siden.
Det ser ikke ud til, at der 
er justeret på effekten på 
den nye finsnitter-serie, 
som stadig rummer fem 
modeller fra 476 til 824 
hestekræfter, dog er der 
kommet nye modelnumre 
på de gule finsnittere.
De nye finsnittere står 
med stor sandsynlighed 
på dette års Agritechnica, 
til november i Hannover.

Ni millioner 
motorer
Ni millioner. Så mange 
Deutz-motorer har forladt 
fabrikken siden virksom-
heden start i 1867, hvor 
stifterne af virksomhe-
den, Nicolaus August Otto 
og Eugen Langen, udvik-
lede den atmosfæriske 
gas-drevne motor - kendt 
som Motor No. 1. 
Denne motor, der stadig er 
fuldt funktionsdygtig, er i 
dag udstillet i virksomhe-
dens hovedsæde.
Motorer fra Deutz AG dri-
ver blandt andet nogle 
traktorer fra Deutz Fahr 
og Fendt, og fra næste år 
også i traktorer fra Zetor.

Full line fra 
Agco
To af Agcos traktorprodu-
center, Massey Ferguson 
og Fendt, vil på det kom-
mende Agritechnica vise 
græsmaskiner frem malet 
i Fendt og MF-farver, og 
som produceres hos det 
Agco ejet Fella. 
Producenterne nævner, at 
det er vigtigt for dem, at 
være full-line inden for 
græshåndtering, hvor 
begge producenter i flere 
år allerede har haft pres-
serne, og for Fendts ved-
kommende også finsnit-
ter. 
Fella-navnet udgår dog 
ikke helt, og vil stadig 
kunne levere græsmaski-
ner malet i de velkendte 
Fella-farver.

Krone har lanceret tre nye modeller i Big X-serien, og desuden er der masser 
af tekniske nyskabelser i hele serien.

Tekniske nyskabelser 
i Big X-serien

Af Rasmus Dalsgaard

I forbindelse med lanceringen 
af tre nye Big X-modeller, Big 
X 530, 630 og 770, har Krone 
foruden at kunne byde på et 
bredere udvalg også lanceret 
flere tekniske nyskabelser i 
de selvkørende finsnittere.

En af de væsentlige nyhe-
der handler om knivene på 
snittecylinderen som kaldes 
MaxFlow.

Knive under beslag
Knivene monteres nu under 
snittecylinderens knivbe-
slag i stedet for den traditio-
nelle montering på oversi-
den af beslaget.

Det indebærer ifølge Kro-
ne flere fordele.

Blandt andet giver den 
nye montering dobbelt så 
meget plads til afgrøden, når 
snittecylinderen arbejder - 
og dermed betydeligt højere 
kapacitet.

Desuden betyder kon-
struktionen ifølge Krone et 
bedre flow, og at snittecylin-
deren arbejder mere lyd-
svagt ved lang snittelængde. 
Desuden betyder det øgede 
volumen, at afgrøden ikke 
komprimeres.

20 til 40 knive
Krone fremhæver også, at 
konstruktionen betyder, at af-
grøden ikke kommer i kontakt 
med selve snittecylinderen.

Snittecylinderen fås med 
henholdsvis 20, 28 og 36 
knive til forskellige snitte-
længder i intervallet fra 3 
millimeter til 3,1 centimeter. 
Og desuden fås en biogas-
snittecylinder med 40 knive, 
der kan give snittelængder 
fra 2,5 til 15 millimeter.

Ved høst af eksempelvis 
majs til biogasproduktion er 

en kort snittelængde og me-
get stor kapacitet afgørende.

Nem tilpasning af knive
Endnu en nyskabelse er en 
konstruktion, som gør det 
muligt at tilpasse knivene 
præcist på snittecylinderen 
uden at have fingrene på 
knivene.

Systemet består af en ex-
centrisk bolt, der igennem to 
huller i knivbeslaget mulig-
gør hurtig og præcis juste-
ring af hver enkelt kniv i 
forhold til modskæret.

Ny cracker
Krones majs-cracker er som 
standard 250 millimeter i 
diameter og fås med 105, 
123, 144 og 166 tænder.

Crackeren med 105 tæn-
der er ny og anbefales til 
snittelængder over to centi-
meter, fordi lang snittelæng-
de kan vanskeliggøre knus-
ning af majskernerne med 
de eksisterende crackere.

Ifølge Krone er længere 
snitlængde i majs et emne, 
som vinder frem inden for 
kvægbruget overalt i verden, 
og derfor ønsker Krone at 
være på forkant med udvik-
lingen ved allerede nu at 
lancere en cracker, som pas-
ser til længere snitlængde.

Den nye cracker er alle-
rede testet med gode resul-
tater i USA.

Hurtigt skifte
Majs-crackeren og græska-
nalen er forbundet, så man 
hurtigt kan skifte mellem 
græs og majs og dermed op-
når en fleksibel udnyttelse 
af finsnitteren.

Omstillingen foregår en-
kelt og hurtigt ved hjælp af 
en håndpumpe.

Majs-crackeren kan des-

uden meget enkelt installe-
res og fjernes igen ved hjælp 
af to hydrauliske cylindre og 
en håndpumpe. Crackeren 
sænkes ned under finsnit-
teren, og der monteres tre 
medfølgende hjul på crack-
erens ramme, hvorefter 
crackeren kan køres side-
læns ud under maskinen, 
hvor bagenden samtidig er 
hævet, så der er god plads 
under maskinen. 

Denne operation kan iføl-
ge Krone klares på få minut-
ter af en enkelt mand.

Systemet kaldes Vari-
Quick og er standard på de 
nye modeller.

Langt udkast
Afgrødeudkastet kan juste-
res ved hjælp af en hængslet 
plade i afgrødeaccellerato-
ren, som styres af en lille 
motor, der betjenes fra kabi-
nen.

Pladen kan skydes mere 
eller mindre ind foran afgrø-
den i accelleratoren og der-
med ændre på afgrødens 
hastighed og kastelængde.

Princippet svarer til at 
holde en finger delvist foran 

vandstrålen på en vandslan-
ge. Det giver en tyndere og 
skarpere stråle, som får 
mere fart, så den når læn-
gere ud.

Indstillingen afhænger 
blandt andet af snittelæng-
den og hvor vognen befinder 
sig i forhold til finsnitteren.

Blandt andet skydes pla-
den mere ind foran afgrøden, 
når man åbner en mark og 
har vognen bag finsnitteren.

Systemet kaldes Stream-
Control, og ifølge Krone vil 
man normalt køre 95 pro-
cent af tiden med den almin-
delige indstilling, men hvis 
der opstår behov for at smide 
afgrøde langt ud eller i en 
vogn bag finsnitteren, kan 
StreamControl aktiveres.

Forlængerkit
I forbindelse med lancerin-
gen af de nye modeller har 
Krone også lanceret et for-
længerkit til tuden, som kan 
monteres med en quick-kob-
ling og dermed forlænge tu-
den, så den matcher majs-
bordets bredde, så afgrøden 
lettere placeres præcist i 
vognene.

Forlængerkittene på hen-
holdsvis 1,5 meter og 2,30 
meter matcher henholdsvis 
12- og 14-rækker majsborde 
og kan foldes for at reducere 
længden ved vejtransport. 

Smal på vejen
For tiden tilbydes Krones 
finsnittere med 17 forskel-
lige dækmonteringer, som 
alle holder maskinerne un-
der tre meter i transport-
bredde af hensyn til sikker-
heden ved vejtransport.

Desuden kan majsbordet 
foldes to eller tre gange af-
hængig af bredden og såle-

Krone Big X 630 er en af 
nyhederne i Krones 
finsnitterprogram. her 
kører den med et otteræk-
ket majsbord.

De nye modeller har en betydelig kapacitet. Her kører Big 
X 630 i en Italiensk majsmark, der gav over 80 ton pr. 
hektar til biogasproduktion.

Krone har udviklet en ny teknik til at placere knivene helt 
præcist uden at skulle have fat i selve kniven med hæn-
derne. En speciel bolt kan via to huller i knivbeslaget 
drejse, så knivene justeres præcist. Samtidig monteres 
knivene nu under beslaget, hvilket giver større kapacitet.

Denne snittecylinder er til biogas-majs, som skal 
snittes meget kort. Derfor har den 40 knive.

 
 

Leo Marx has pointed 
to the fact that the idea 
of a pastoral image and 
the anxious awareness of 
the industrialized reality 
are closely related: ‘They 
illuminate each other’. 
The ‘machine in the gar-
den’ becomes the motif 
around which Marx ar-
ticulates the contrasting 
relationship between mo-
dern reality and the dete-
riorating pastoral image. 
The ‘machine’, originally 
seen as an alien object of 
technology and moderni-
ty, a disturbing force in the 
pastoral idyll, has become 
a dialectical part of the 
pastoral image after the 
event of modernity.  
The machines in the gar-
den of Denmark (to take 
up the ‘garden’ metaphor 
applied to Denmark as 
introduced above) such 
as the pig farm, the art 
museum, and the crema-
torium, might be seen as 
interruptions in the rural 
scenery, but in a quirky 
way they can also be seen 

as vehicles in the produc-
tion of the Danish rural 
and the narrative of the ag-
riculture state. Indeed the 
pig farm, the art museum 
and the crematorium can 
be seen as ‘machines in the 
garden’ of the agriculture 
state. 

In April 2018 ‘FM Pork 
ApS’ inaugurated the first 
of four pig farms ‘Sofiendal’ 
(Sophie’s Dale’), an ensem-
ble which will in theory fa-
cilitate the biggest pig meat 
production in North Euro-
pe, producing 120 000 pigs 
per year, bred in Denmark, 
to a large extent processed 
in Jutland or Poland, and 
exported mainly to the UK 
and China. Supported by 
EU District Development 
Funds, private investors and 
state subsidies, the pig farm 
will introduce new appro-
aches to environmental re-

sponsible farming: though 
not certificated organic far-
ming, the manager bluntly 
claimed it ‘the most en-
vironmentally-friendly pro-
duced pig meat in the Wor-
ld.’32 With a reduction of 
antibiotics as well as circular, 
environmentally-friendly, 
manure management, the 
project was even welcomed 
by the head of the local 
branch of The Danish Na-
ture Preservation Society, 
Palle Ystrøm. He was on 
the advisory board of the 
project. ‘There are a lot of 
positive things to say about 
their farming practice’, says 
Ystrøm about FM Pork 
ApS to a local newspaper.33

Continues on page 21

Sof iendal 
p ig  farm

When I phone up  the   manager  to         ask if I can come and visit the 
farm he initially turns  on a  PR  atti       tude, courteous and flattered by 
the interest in the project.
When he hears however, that  I  just        arrived from London, the 
grounds of  the   conversation shifts         from transparency in public 
relations to concerns regarding the          safe guarded micro-biosphere of 
the pig farm, hypersensitive to bac        teria and viruses from the external 
world. 
I am that external world to the pig          farm, and the manager has to tell 
me that I can under no  circumstan       ces be granted access to the farm. 
I am however entitled to drive there        and have a look from the outside 
of the farm. I soon park my SAAB        outside the pig farm, finding that 
being outside, unable  to enter, con          stitutes a point in itself.

    In situ

Sofiendal pig farm, machinery for manure 
management  

Sofiendal pig farm, yard and manure containers

Photo by the author, Mai 11, 2018

Photos by the author, May 11, 2018
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Ny FR-modeller
New Holland har på det 
amerikanske marked of-
fentliggjort nye New Hol-
land FR-finsnittere, med 
blandt andet ny kabine og 
nye modelnumre. 
Den nye kabine, er den 
samme 3,7 kubikmeter 
rummelig kabine, som 
New Holland benytter på 
mejetærsker-siden.
Det ser ikke ud til, at der 
er justeret på effekten på 
den nye finsnitter-serie, 
som stadig rummer fem 
modeller fra 476 til 824 
hestekræfter, dog er der 
kommet nye modelnumre 
på de gule finsnittere.
De nye finsnittere står 
med stor sandsynlighed 
på dette års Agritechnica, 
til november i Hannover.

Ni millioner 
motorer
Ni millioner. Så mange 
Deutz-motorer har forladt 
fabrikken siden virksom-
heden start i 1867, hvor 
stifterne af virksomhe-
den, Nicolaus August Otto 
og Eugen Langen, udvik-
lede den atmosfæriske 
gas-drevne motor - kendt 
som Motor No. 1. 
Denne motor, der stadig er 
fuldt funktionsdygtig, er i 
dag udstillet i virksomhe-
dens hovedsæde.
Motorer fra Deutz AG dri-
ver blandt andet nogle 
traktorer fra Deutz Fahr 
og Fendt, og fra næste år 
også i traktorer fra Zetor.

Full line fra 
Agco
To af Agcos traktorprodu-
center, Massey Ferguson 
og Fendt, vil på det kom-
mende Agritechnica vise 
græsmaskiner frem malet 
i Fendt og MF-farver, og 
som produceres hos det 
Agco ejet Fella. 
Producenterne nævner, at 
det er vigtigt for dem, at 
være full-line inden for 
græshåndtering, hvor 
begge producenter i flere 
år allerede har haft pres-
serne, og for Fendts ved-
kommende også finsnit-
ter. 
Fella-navnet udgår dog 
ikke helt, og vil stadig 
kunne levere græsmaski-
ner malet i de velkendte 
Fella-farver.

Krone har lanceret tre nye modeller i Big X-serien, og desuden er der masser 
af tekniske nyskabelser i hele serien.

Tekniske nyskabelser 
i Big X-serien

Af Rasmus Dalsgaard

I forbindelse med lanceringen 
af tre nye Big X-modeller, Big 
X 530, 630 og 770, har Krone 
foruden at kunne byde på et 
bredere udvalg også lanceret 
flere tekniske nyskabelser i 
de selvkørende finsnittere.

En af de væsentlige nyhe-
der handler om knivene på 
snittecylinderen som kaldes 
MaxFlow.

Knive under beslag
Knivene monteres nu under 
snittecylinderens knivbe-
slag i stedet for den traditio-
nelle montering på oversi-
den af beslaget.

Det indebærer ifølge Kro-
ne flere fordele.

Blandt andet giver den 
nye montering dobbelt så 
meget plads til afgrøden, når 
snittecylinderen arbejder - 
og dermed betydeligt højere 
kapacitet.

Desuden betyder kon-
struktionen ifølge Krone et 
bedre flow, og at snittecylin-
deren arbejder mere lyd-
svagt ved lang snittelængde. 
Desuden betyder det øgede 
volumen, at afgrøden ikke 
komprimeres.

20 til 40 knive
Krone fremhæver også, at 
konstruktionen betyder, at af-
grøden ikke kommer i kontakt 
med selve snittecylinderen.

Snittecylinderen fås med 
henholdsvis 20, 28 og 36 
knive til forskellige snitte-
længder i intervallet fra 3 
millimeter til 3,1 centimeter. 
Og desuden fås en biogas-
snittecylinder med 40 knive, 
der kan give snittelængder 
fra 2,5 til 15 millimeter.

Ved høst af eksempelvis 
majs til biogasproduktion er 

en kort snittelængde og me-
get stor kapacitet afgørende.

Nem tilpasning af knive
Endnu en nyskabelse er en 
konstruktion, som gør det 
muligt at tilpasse knivene 
præcist på snittecylinderen 
uden at have fingrene på 
knivene.

Systemet består af en ex-
centrisk bolt, der igennem to 
huller i knivbeslaget mulig-
gør hurtig og præcis juste-
ring af hver enkelt kniv i 
forhold til modskæret.

Ny cracker
Krones majs-cracker er som 
standard 250 millimeter i 
diameter og fås med 105, 
123, 144 og 166 tænder.

Crackeren med 105 tæn-
der er ny og anbefales til 
snittelængder over to centi-
meter, fordi lang snittelæng-
de kan vanskeliggøre knus-
ning af majskernerne med 
de eksisterende crackere.

Ifølge Krone er længere 
snitlængde i majs et emne, 
som vinder frem inden for 
kvægbruget overalt i verden, 
og derfor ønsker Krone at 
være på forkant med udvik-
lingen ved allerede nu at 
lancere en cracker, som pas-
ser til længere snitlængde.

Den nye cracker er alle-
rede testet med gode resul-
tater i USA.

Hurtigt skifte
Majs-crackeren og græska-
nalen er forbundet, så man 
hurtigt kan skifte mellem 
græs og majs og dermed op-
når en fleksibel udnyttelse 
af finsnitteren.

Omstillingen foregår en-
kelt og hurtigt ved hjælp af 
en håndpumpe.

Majs-crackeren kan des-

uden meget enkelt installe-
res og fjernes igen ved hjælp 
af to hydrauliske cylindre og 
en håndpumpe. Crackeren 
sænkes ned under finsnit-
teren, og der monteres tre 
medfølgende hjul på crack-
erens ramme, hvorefter 
crackeren kan køres side-
læns ud under maskinen, 
hvor bagenden samtidig er 
hævet, så der er god plads 
under maskinen. 

Denne operation kan iføl-
ge Krone klares på få minut-
ter af en enkelt mand.

Systemet kaldes Vari-
Quick og er standard på de 
nye modeller.

Langt udkast
Afgrødeudkastet kan juste-
res ved hjælp af en hængslet 
plade i afgrødeaccellerato-
ren, som styres af en lille 
motor, der betjenes fra kabi-
nen.

Pladen kan skydes mere 
eller mindre ind foran afgrø-
den i accelleratoren og der-
med ændre på afgrødens 
hastighed og kastelængde.

Princippet svarer til at 
holde en finger delvist foran 

vandstrålen på en vandslan-
ge. Det giver en tyndere og 
skarpere stråle, som får 
mere fart, så den når læn-
gere ud.

Indstillingen afhænger 
blandt andet af snittelæng-
den og hvor vognen befinder 
sig i forhold til finsnitteren.

Blandt andet skydes pla-
den mere ind foran afgrøden, 
når man åbner en mark og 
har vognen bag finsnitteren.

Systemet kaldes Stream-
Control, og ifølge Krone vil 
man normalt køre 95 pro-
cent af tiden med den almin-
delige indstilling, men hvis 
der opstår behov for at smide 
afgrøde langt ud eller i en 
vogn bag finsnitteren, kan 
StreamControl aktiveres.

Forlængerkit
I forbindelse med lancerin-
gen af de nye modeller har 
Krone også lanceret et for-
længerkit til tuden, som kan 
monteres med en quick-kob-
ling og dermed forlænge tu-
den, så den matcher majs-
bordets bredde, så afgrøden 
lettere placeres præcist i 
vognene.

Forlængerkittene på hen-
holdsvis 1,5 meter og 2,30 
meter matcher henholdsvis 
12- og 14-rækker majsborde 
og kan foldes for at reducere 
længden ved vejtransport. 

Smal på vejen
For tiden tilbydes Krones 
finsnittere med 17 forskel-
lige dækmonteringer, som 
alle holder maskinerne un-
der tre meter i transport-
bredde af hensyn til sikker-
heden ved vejtransport.

Desuden kan majsbordet 
foldes to eller tre gange af-
hængig af bredden og såle-

Krone Big X 630 er en af 
nyhederne i Krones 
finsnitterprogram. her 
kører den med et otteræk-
ket majsbord.

De nye modeller har en betydelig kapacitet. Her kører Big 
X 630 i en Italiensk majsmark, der gav over 80 ton pr. 
hektar til biogasproduktion.

Krone har udviklet en ny teknik til at placere knivene helt 
præcist uden at skulle have fat i selve kniven med hæn-
derne. En speciel bolt kan via to huller i knivbeslaget 
drejse, så knivene justeres præcist. Samtidig monteres 
knivene nu under beslaget, hvilket giver større kapacitet.

Denne snittecylinder er til biogas-majs, som skal 
snittes meget kort. Derfor har den 40 knive.
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Planter til juletræer 
uden vækststagnation 

Krone sælger cirka 300 selvkørende finsnittere om året ud af 
verdensmarkedet, som udgør mellem 2.500 og 3.000 finsnittere.

Krone vil fordoble sin 
markedsandel

Af Rasmus Dalsgaard

Lanceringen af tre nye selv-
kørende finsnittermodeller 
skal gøre springene mindre 
imellem de enkelte modeller 
i Krones Big X-serie og der-
med hjælpe koncernen yder-
ligere på vej i sine ambitio-
ner om at fordoble sin mar-
kedsandel i løbet af de kom-
mende fem år.

- Vores mål er i løbet af 
fem år at sælge 600 finsnit-
tere på verdensmarkedet, 
fortæller marketingchef 
Heinrich Wingels.

De nuværende lave mæl-
kepriser skygger dog lidt for 
den ambitiøse målsætning, 
men Heinrich Wingels er 
overbevist om, at det vil 
være et kortvarigt fænomen.

- Behovet for mælk er i 
hele verden større end pro-
duktionen, siger han.

Men han erkender, at der 
er udfordringer flere steder 
i verden lige nu.

Alligevel er han overbevist 
om, at Krone står med gode 
kort på hånden i jagten på 
en fordoblet markedsandel.

Succes i nyt segment
For to år siden lancerede 
Krone to nye modeller i seg-
mentet under 600 heste-
kræfter. Det var nyt for 
Krone at tilbyde selvkørende 
finsnittere i dette segment, 
selvom segmentet under 600 

hestekræfter udgør cirka 60 
procent af verdensmarkedet.

- Vi gik først ind i dette 
segment i 2014, men det har 
været en stor succes for os, 
og med en ny fabrik i Spelle 
er vi klar til at vokse og imø-
dekomme øget efterspørgsel, 
siger Heinrich Wingels.

Desuden har Krone som et 
led i globaliseringsstratehar 
da også valgt at teste sine 
maskiner under forskellige 
forhold i forskellige lande for 
at være sikre på, at maski-
nerne kan fungere under 
mere ekstreme forhold.

- Når vi ved, at vores ma-
skiner arbejder godt under 
ekstreme forhold, så ved vi, 
at de også arbejder godt un-
der almindelige forhold.

Mindre spring
Med lanceringen af Big X 
580 og Big X 480 til sæson 
2014-2015 kunne Krone til-
byde i alt seks modeller, men 
kun to i segmentet mellem 
500 og 700 hestekræfter, 
som tegner sig for i alt 48 
procent af det samlede mar-
ked for selvkørende finsnit-
tere.

Til den kommende sæson 
lancerer Krone derfor yder-
ligere tre modeller, hvoraf to 
er i intervallet 500-700 he-
stekræfter, som dermed får 
fire modeller, hvilket er en 
fordobling i forhold til nu og 
samtidig reducerer sprin-

gene i hestekræfter imellem 
modellerne i dette store seg-
ment.

De nye modeller i segmen-
tet er Big X 530 og Big X 630.

Alle segmenter
Desuden lanceres Krone Big 
X 770, som lukker et stort 
spring mellem Big X 700 og 
Big X 850.

Big X 770 har blandt andet 
fået opdateret designet.

Krone har dermed hele 
syv modeller i segmneterne 
fra 400 hestekræfter til 800 
hestekræfter, som i alt dæk-
ker 84 procent af markedet.

Og Krone har desuden 
fortsat de to store modeller 
Big X 850 og Big X 1100, som 
repræsenterer markedsseg-
menter på henholdsvis 10 og 
en procent.

To af de nye finsnittermodel-
ler fra Krone er for kort tid 
siden vist frem i en italiensk 
majsmark, hvor majsene var 
næsten fire meter høje. Ud-
byttet på marken var over 80 
ton pr. hektar.

En af nyhederne fra krone er StreamControl, som kan accellerere farten på afgrøden og 
sikre en lang og præcis stråle, som blandt andet er nyttigt, når afgrøden skal placeres i 

en efterfølgende vogn.

des også holde sig under de 
tre meter i transportbredde.

PowerSplit
En nyskabelse i BigX 580 og 
630 er PowerSplit, som gør det 
muligt at tilpasse motorens ef-
fekt til de konkrete forhold 
enten manuelt eller automa-
tisk.

Ifølge Krone vil man normalt 
køre i Eco-mode i eksempelvis 
græs, mens XPower-funktio-
nen vælges i kraftige afgrøder 
som eksempelvis majs.

PowerSplit sikrer, at maski-
nen altid vælger det laveste 
effekt-behov og tilpasser trin-
løst.

En nyhed på de store model-

ler over 600 hestekræfter er en 
bremsefunktion, som nedbrem-
ser skærebordet på 10 sekun-
der fra fuld fart.
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When I phone up  the   manager  to         ask if I can come and visit the 
farm he initially turns  on a  PR  atti       tude, courteous and flattered by 
the interest in the project.
When he hears however, that  I  just        arrived from London, the 
grounds of  the   conversation shifts         from transparency in public 
relations to concerns regarding the          safe guarded micro-biosphere of 
the pig farm, hypersensitive to bac        teria and viruses from the external 
world. 
I am that external world to the pig          farm, and the manager has to tell 
me that I can under no  circumstan       ces be granted access to the farm. 
I am however entitled to drive there        and have a look from the outside 
of the farm. I soon park my SAAB        outside the pig farm, finding that 
being outside, unable  to enter, con          stitutes a point in itself.

    In situ
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FASTE BALLER  
OG ET GODT SKÅR
- mød os til VM i pløjning!

- på din tablet

Når du vil, og hvor du vil:
■ Oplev alle de nyeste PowerGear-tests    
   direkte på din tablet.
■ Få alle de bedste fotos og testkarakterer.
■ Gense PowerGears 25 års jubilæumsbog.
■ Del det hele med din venner via de sociale  
   medier.

Hent Maskinbladets app til tablet allerede i 
dag via App Store eller Google Play.

Fendt og Mitas kan på Agritechnica præsenterer et nyt 
samarbejde, hvor bagdæk pumpes 1 bar op på 30 
sekunder. Nyheden er tildelt en guldmedalje.

Ny teknologi 
pumper 1 bars 
tryk på 30 
sekunder

Af Morten Damsgaard

VariGrip Pro kalder Fendt 
det helt nye luftregulerings-
system, som er væsentligt 
hurtigere end det hidtil sy-
stem og er tildelt en af kun 
fem guldmedaljer på Agri-
tecnica 2015.

Den fabriksmonterede løs-
ning, VariGrip, som har væ-
ret tilbud til Fendt 800 og 
900 til i dag, har givet chauf-
føren mulighed for at regu-
lerer det aktuelle lufttryk på 
samtlige fire dæk på Fendt-
traktoren.

Dette fortsættes, men i 

stedet for en pumpe-tid på 
syv til ni minutter for 1 bars 
stigning i lufttryk, så kan 
det nu gøres på 30 sekunder.

To dæk i ét
Sammen med Mitas har 
Fendt udviklet et traktor-
dæk, hvor der er to dæk i ét 
dæk. Det betyder, at der inde 
i bagdækket ligger endnu en 
slange, som dels er et opbe-
varingsrum for luft, og dels 
fylder 30 procent af dækkets 
indre volumen ud. 

Det betyder, at der skal 
pumpes 30 procent mindre 
luft ud i det store dæk, og 

luften kommer fra det indre 
dæk.

Det indre dæk kan rumme 
op til seks bars luft, og når 
det store lufttryk sendes ud 
i det store dæk, så vil det 
kun tage 30 sekunder, at gå 
1 bar op i lufttryk.

Når traktoren befinder sig 
på marken, og er i gang med 
arbejdet med lavt lufttryk i 
hjulene, så har traktorens 
kompressor god tid, til at 
fylde det indre dæk op med 
luft, som er klar til at blive 
lukket ud i det ydre dæk, når 
traktoren skal på vejen.

Dækket er stadig en pro-

totype, og udviklingsarbej-
det er stadig i gang hos Mi-
tas og Fendt, men på Agri-
technica 2015 forventer 
Fendt at være klar med den 
endelig løsning.

Det rigtige tryk
Der findes i dag mange App 
med tabeller for det rigtige 
dæktryk med det konkerte 
dæk under netop den ar-
bejdsopgave, som man udfø-
rer. Men det kan godt være 
svært at få sat helt rigtigt 
sammen, og derfor præsen-
tere Fendt nu Grip Assi-
stant.

Det er en løsning, hvor 
chaufføren indtaster fem 
parameter i Vario-termina-
len: Redskabets tilkobling 
på traktoren, hvilken jord-
type der køres på, dækmon-
tering på traktoren, ud fra i 
forvejen fabriksindstillet 
dæktyper, hvilket redskab 
der køres med og endelig den 
forventede arbejdshastig-
hed.

Herefter fortæller syste-
met den optimale vægt, og 
det optimale dæktryk. 
Fendts forsøg viser, at der er 
helt op til 30 procent at hen-
te hjem i besparelser i 

brændstof, men det kommer 
også an på, hvilket udgangs-
punkt man starter ud fra, 
da der kan være stor forskel 
mellem de forskellige land-
mænd, og hvor gode de er til 
at indstille vægt og dæktryk 
i forvejen.

Hvis man ikke har mulig-
hed for at tilføje eller fjerne 
vægt, så vil systemet i ste-
det gå ud fra den vægt trak-
toren har, og i stedet for-
tælle om dæktryk, og den 
optimale hastighed for at 
overfører mest effekt og der-
med bruge mindst muligt 
brændstof.

Fendt præsenterer på Agritechnica 2015 et helt nyt lufttrykssystem, hvor det kun tager 30 se-
kunder at pumpe 1 bars lufttryk i bagdækkene på en Fendt 900-Vario. Foto: Morten Damsgaard.

Continued from page 19
Outside the newly opened pig farm the 
building sign is still standing, listing subcon-
tractors, partners and investors. The building 
sign serves perhaps as an advertisement for 
the building project, controversial in terms of 
scale and alleged sustainability. Or perhaps 
it serves as an attempt of making transpar-
ent what is inherently opaque: the ‘supply 
chain capitalism'34 that seems to spawn from 
this very patch of land. Tracing the compa-
nies listed on the building sign, a map of the 
global economy behind the Danish pork 
meat industry emerges, a network of supply 
chains, where nature, labour and capital are 
mobilized in interconnected, yet highly frag-
mented economic niches35; a global product 
produced under hyperlocal conditions. 
The building sign lists two pork meet pro-
cessing companies, both based in Jutland. 
One of the companies hold processing units 
in Poland36, the other company was acquired 
by a German abattoir corporation in 2005.37 
A company providing the know-how for the 
pig farm’s sewage network is also engaged in 
renovating pipe line systems for the Eurostar 
Channel Tunnel38, while, ironically, the eco-
nomic consultancy company behind the pro-
ject is a local Danish firm with the odd name 
Patriotic Society (Patriotisk Selskab). 
As ‘machines of replication’39 the Danish 
pig farms have become highly specialized 
production units delivering an economic 
niche product (pork meat) which can be trad-
ed globally, but where nonetheless nature, 
labour and capital are merged into a hyper 

local, fragmented production system. The 
pig farm is a micro-biosphere, where there 
is a sharp contrast between the global asset 
of pork meat and its vulnerable production 
relying on a closed, undisturbed and subtly 
balanced biological unit. Virulence is a con-
stant threat to the ‘business of replication’40, 
which can only live up until its economic 
performance as long as it stays a carefully 
preserved biosystem. The workers of the pig 
farm are integrated parts of this system; the 
systematic sanitation they undergo before en-
tering the stables transforms them into “nat-
ural” parts of the pig stable’s environment, 
which is based on global economies, but to 
which the outside world nonetheless is a fatal 
threat. 

A global trade mark, Danish pork business-
es rely on the associations of a transparent 
origin in the trustworthy Danish state.41 But 
on a more fundamental level, the pig farm 
also relies on the narrative of the agriculture 
state and the political baking of the pig farm 
industry. Because of the industry’s sensitivity 
to fluctuations in the global food market the 
average net turnover from the Danish pig 
farms between 2007 and 2016 was negative 
to zero.42 The pig farm industry is highly 
dependent on agriculture subsides from the 
EU and the political goodwill of the Danish 
state—which the building sign outside ‘Sof-
iendal’ also openly admits to: ‘Denmark and 
Europe invest in rural districts’.
Approximately 30 meters away from  the 
newly finished pig farm complex lies the 

19th century manor house of the old ‘Sof-
iendal’, alienated by the ambitious pig farm 
complex. The old ‘Sofiendal’ share the fate 
with many older farm houses, made vacant 
in the process of upscaling farming areas in 
the Danish rural. Theses houses are literally 
rendered worthless, paradoxically, in the light 
of the capital flowing into the locality.

Notes

30         Marx, Leo The Machine in the 
Garden (1964) p. 30

31.       Ibid.

32        https://www.tveast.dk/artikel/gods-
vil-lave-kaempe-produktion-af-svin-med-
kun-lidt-medicin

33       Ibid.

34.       Tsing, Anna Supply Chains and the 
Human Condition (2009).

35        Ibid. ,  p. 149

36        https://www.bloomberg.com/
research/stocks/private/snapshot.asp?priv-
capId=5528815

37       https://www.sbpork.eu/en/sb-pork/
history.html

38        https://www.consolis.com/activities/
transportation-utilities/bonna-pressure-pipes/

39           Tsing, Anna Earth Stalked by Man 
(2016), p. 4

40           Ibid., p. 5

41           https://www.globalmeatnews.
com/Article/2014/06/06/Special-feature-
Focus-on-Denmark-s-pork-industry

42           http://svineproduktion.dk/Publika-
tioner/Kilder/Notater/

Photo: Anna Sofie Hvid, August 31, 2018
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Planter til juletræer 
uden vækststagnation 

Krone sælger cirka 300 selvkørende finsnittere om året ud af 
verdensmarkedet, som udgør mellem 2.500 og 3.000 finsnittere.

Krone vil fordoble sin 
markedsandel

Af Rasmus Dalsgaard

Lanceringen af tre nye selv-
kørende finsnittermodeller 
skal gøre springene mindre 
imellem de enkelte modeller 
i Krones Big X-serie og der-
med hjælpe koncernen yder-
ligere på vej i sine ambitio-
ner om at fordoble sin mar-
kedsandel i løbet af de kom-
mende fem år.

- Vores mål er i løbet af 
fem år at sælge 600 finsnit-
tere på verdensmarkedet, 
fortæller marketingchef 
Heinrich Wingels.

De nuværende lave mæl-
kepriser skygger dog lidt for 
den ambitiøse målsætning, 
men Heinrich Wingels er 
overbevist om, at det vil 
være et kortvarigt fænomen.

- Behovet for mælk er i 
hele verden større end pro-
duktionen, siger han.

Men han erkender, at der 
er udfordringer flere steder 
i verden lige nu.

Alligevel er han overbevist 
om, at Krone står med gode 
kort på hånden i jagten på 
en fordoblet markedsandel.

Succes i nyt segment
For to år siden lancerede 
Krone to nye modeller i seg-
mentet under 600 heste-
kræfter. Det var nyt for 
Krone at tilbyde selvkørende 
finsnittere i dette segment, 
selvom segmentet under 600 

hestekræfter udgør cirka 60 
procent af verdensmarkedet.

- Vi gik først ind i dette 
segment i 2014, men det har 
været en stor succes for os, 
og med en ny fabrik i Spelle 
er vi klar til at vokse og imø-
dekomme øget efterspørgsel, 
siger Heinrich Wingels.

Desuden har Krone som et 
led i globaliseringsstratehar 
da også valgt at teste sine 
maskiner under forskellige 
forhold i forskellige lande for 
at være sikre på, at maski-
nerne kan fungere under 
mere ekstreme forhold.

- Når vi ved, at vores ma-
skiner arbejder godt under 
ekstreme forhold, så ved vi, 
at de også arbejder godt un-
der almindelige forhold.

Mindre spring
Med lanceringen af Big X 
580 og Big X 480 til sæson 
2014-2015 kunne Krone til-
byde i alt seks modeller, men 
kun to i segmentet mellem 
500 og 700 hestekræfter, 
som tegner sig for i alt 48 
procent af det samlede mar-
ked for selvkørende finsnit-
tere.

Til den kommende sæson 
lancerer Krone derfor yder-
ligere tre modeller, hvoraf to 
er i intervallet 500-700 he-
stekræfter, som dermed får 
fire modeller, hvilket er en 
fordobling i forhold til nu og 
samtidig reducerer sprin-

gene i hestekræfter imellem 
modellerne i dette store seg-
ment.

De nye modeller i segmen-
tet er Big X 530 og Big X 630.

Alle segmenter
Desuden lanceres Krone Big 
X 770, som lukker et stort 
spring mellem Big X 700 og 
Big X 850.

Big X 770 har blandt andet 
fået opdateret designet.

Krone har dermed hele 
syv modeller i segmneterne 
fra 400 hestekræfter til 800 
hestekræfter, som i alt dæk-
ker 84 procent af markedet.

Og Krone har desuden 
fortsat de to store modeller 
Big X 850 og Big X 1100, som 
repræsenterer markedsseg-
menter på henholdsvis 10 og 
en procent.

To af de nye finsnittermodel-
ler fra Krone er for kort tid 
siden vist frem i en italiensk 
majsmark, hvor majsene var 
næsten fire meter høje. Ud-
byttet på marken var over 80 
ton pr. hektar.

En af nyhederne fra krone er StreamControl, som kan accellerere farten på afgrøden og 
sikre en lang og præcis stråle, som blandt andet er nyttigt, når afgrøden skal placeres i 

en efterfølgende vogn.

des også holde sig under de 
tre meter i transportbredde.

PowerSplit
En nyskabelse i BigX 580 og 
630 er PowerSplit, som gør det 
muligt at tilpasse motorens ef-
fekt til de konkrete forhold 
enten manuelt eller automa-
tisk.

Ifølge Krone vil man normalt 
køre i Eco-mode i eksempelvis 
græs, mens XPower-funktio-
nen vælges i kraftige afgrøder 
som eksempelvis majs.

PowerSplit sikrer, at maski-
nen altid vælger det laveste 
effekt-behov og tilpasser trin-
løst.

En nyhed på de store model-

ler over 600 hestekræfter er en 
bremsefunktion, som nedbrem-
ser skærebordet på 10 sekun-
der fra fuld fart.
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The photo is extracted from planing documents, Faxe municipality

Old Sofiendal New Sofiendal

Shifting grounds The agriculture real estate economies 
change within metres - the old ‘Sofiendal’ 
and the new pig farm represent contrasting 
economic situations.

’Denmark and Europe invest in rural districts’  The Ministry of Environment and Food Denmark  
and The European Union. Photo by the author.



1318. september 2015erhverv

maskinbladet.dk
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P3 med fokus 
på landbruget
Det populære eftermid-
dagsprogram på P3, Pres-
sen på P3, har i en uge 
haft fokus på dansk land-
brug. Det skete som en 
reaktion ,od, at nyhederne 
er fyldt med historier om, 
hvor skidt det står til i det 
danske landbrug - men 
hvordan er det så at være 
landmand m/k i Dan-
mark? Sådan spurgte 
Pressen på P3 blandt an-
det på deres Facebook-side 
og opfordrede landmæn-
dene til at ringe ind på 
P3's telefonsvarer og for-
tælle om hverdagen som 
landmand. Martin Mer-
rild, formand i Landbrug 
& Fødevare bakkede op 
om ideen og opfordrede på 
Facebook til, at land-
mænd skulle ringe ind til 
Pressen på P3 og fortælle 
P3s lyttere om, hvad de 
laver i hverdagen, og hvad 
de arbejder med lige nu 
ude på bedrifterne. Mar-
tin Merrild håber, at P3s 
lyttere og det danske sam-
fund er blevet klogere på, 
hvad der sker i landbru-
get. 

Flere støtter 
med penge
Tidligere meldte Rema 
1000 ud, at kæden ville 
sende 50 øre til landmæn-
dene, hver gang der blev 
solgt en liter mælk fra 
kædens butikker. Nu væl-
ger Dagrofa også at støtte 
det danske landbrug. For 
at fremme udbud og ud-
vikling hos danske produ-
center lancerer Dagrofa 
fra starten af september 
et "Vælg dansk"-koncept i 
630 dagligvarebutikker. 
Første skridt i kampag-
nen er, at Dagrofa sender 
50 øre retur til producen-
terne, når forbrugerne 
køber 20 særligt mærke-
de, populære danske føde-
varer. Herunder svinekød, 
fjerkræ, mælk, frugt og 
grønt. Prisen på de "Vælg 
dansk"-mærkede varer 
forbliver uændret for for-
brugerne, da tilbagebeta-
lingen til de danske pro-
ducenter finansieres af 
Dagrofa, som dog ikke gør 
sig forestillinger om, at 
initiativet redder danske 
landbrug eller arbejds-
pladser her og nu. Men 
Dagrofa ønsker at sende 
et klart signal og håber at 
skabe endnu mere fokus 
på de gode, danske varer.

Se hele 
programmet på: 
www.jcb.dk

Jubilæum

1975-2015

oTraditionen tro byder vi på lidt godt til ganen, mulighed for at se vores 
brede udvalg af maskiner og en god maskinsnak.

Kom og hils på! Vi sørger for en hyggelig dag med ekstra gode tilbud på 
udvalgte maskiner, samt andre spændende aktiviteter.

4 0 års jubilæum...
...som eneforhandler af JCB-maskiner i Danmark,
og derfor inviterer vi alle interesserede til
ÅBENT HUS i vores
tre afdelinger:

Selvom det danske landbrug er hårdt presset, er den kendte 
TV-kok, Claus Holm, ikke i tvivl om, at Danmark har brug for 
landbruget, og han giver stor ros til den danske 
fødevareproduktion.

Kendt TV-kok: Landmænd 
er hverdagens helte

Af Mads Blenker

Med knap 30 års erfaring 
som kok, har Claus Holm 
prøvet lidt af hvert. Igennem 
de seneste år har stået for de 
kulinariske oplevelser i flere 
af TV2's programmer, og de 
rutinerede kok er slet ikke i 
tvivl om, at vi i Danmark 
ikke kan undvære vores 
landbrug.

Det er nemlig landbruget, 
der producerer de råvarer, 
som Claus Holm tryller om 
til sine lækre retter.

- Landmændene er hver-
dagens helte, og det skal vi 
huske. De leverer råvarer-
ne, og dem har vi brug for, 
siger Claus Holm til Ma-
skinbladet.

Claus Holm deltager på 
årets Food Festival, der af-

holdes i Aarhus. Her skal 
han sammen med super-
markedskæden Coop pro-
movere Coops Madmani-
fest, der har til formål at 
sætte det gode måltid, den 
gode vare, og de gode valg 
på dagsordenen. Blandt de 
gode varer, som Claus Holm 
gerne vil sætte i fokus, næv-
ner TV-kokken den danske 
gris.

- I Danmark laver vi ver-
dens bedste gris, og generelt 
synes jeg, at vi har toppro-
dukter hele vejen rundt. 
Vores kalvekød er godt, vi 
laver fantastisk mælk og 
rigtigt godt smør, siger han.

TV-kokken mener des-
uden, at det er vigtigt, at vi 
husker at italesætte vigtig-
heden af det danske land-
brug.

- Vi skal huske at støtte 
op om landbruget, i stedet 
for at råbe af dem. Hvis 
landbruget skal have den 
anerkendelse, som erhver-
vet fortjenet, skal vi huske 
at sige det højt. Det er vig-
tigt, at folk bliver opmærk-
som på, hvad landbruget 
kan. Viden er vejen frem, 
siger Claus Holm.

Når danskerne skal have kvalitetsmad på bordet, kan 
landbruget ikke undværes, mener skuespiller og TV-
kok Timm Vladimir.

- Danskerne kan ikke 
undvære landbruget

Af Mads Blenker

Timm Vladimir har i de se-
neste år relanceret sig selv. 
Manden var tidligere kendt 
som halvdelen af komiker-
duoen Timm og Gordon, men 
da han i 2011 vandt TV-pro-
grammet Masterchef, blev 
det startskuddet til en kar-
riere som kok og kogebogs-
forfatter. Desuden er Timm 
Vladimir også vært på det 

populære TV-program Den 
Store Bagedyst på DR.

Timm Vladimir er altså 
med andre ord en mand, som 
ved, hvad han taler om, når 
snakken falder på madlav-
ning og fødevarer. 

- Vi skal huske, at land-
bruget er det første led i den 
proces, der ender med, at der 
står mad på bordet. Ingen 
led i den proces kan undvæ-
res, og det er vigtigt at un-

derstrege, at det er nødven-
digt med gode råvarer, for at 
få god mad på bordet, siger 
Timm Vladimir til Maskin-
bladet.

Den tidligere komiker del-
tager på årets Food Festival, 
der afholdes i Aarhus. Food 
Festival er en innovativ 
madfestival, der har en am-
bition om at skabe et sanse-
fyldt folkeevent med fokus 
på den gastronomiske, nor-

diske madkultur.  Food Fe-
stival samler nogle af de 
mest betydningsfulde nordi-
ske avlere, kokke og produ-
center og forsøger gennem 
disse at skabe spændende 
maddebatter og erfaringsud-
veksling. Desuden er det fe-
stivalens mål at være aktive 
formidlere og udbrede kend-
skabet til de nordiske råva-
rer national såvel som inter-
nationalt.

Timm Vladimir understre-
ger, at noget af det, han sætter 
mest pris på ved det danske 
landbrug, er de store tal af 
små producenter, som virkelig 
laver kvalitetsprodukter.

- Jeg synes, at der er en 
stor mangfoldighed i det 
danske landbrug. Jeg er rig-
tig glad for de små producen-
ter, som har tiden til virkelig 
at lave et særligt produkt, 
siger han.

Tre af USA's største musiknavne har siden 1985 stået i spidsen for Farm Aid-koncerter, 
der både rejser penge og skaber opmærksomhed om landbrugets forhold.

30 år med Farm Aid

Af Rasmus Dalsgaard

En stor koncert i Chicago 
den 19. september skal mar-
kere, at det i år er 30 år si-
den, de verdensberømte mu-
sikere Neil Yong, Willie Nel-
son og John Mellencamp 
arrangerede den første 
Farm Aid-koncert i USA for 
at skabe opmærksomhed om 
familielandbrugernes vilkår 
og for at rejse penge til at 
støtte de amerikanske far-
mere. Hvert år siden har de 
arrangeret store Farm Aid-
koncerter, og koncerten i 
Chicago bliver en storslået 
markering af jubilæet med 
de tre legendariske Farm 
Aid-forkæmpere  foruden en 
række andre store ameri-
kanske navne.

48 millioner dollar
Farm Aid-koncerterne har i 

årenes løb rejst 48 millioner 
dollar, som på forskellig 
måde anvendes til at under-
støtte amerikanske familie-
landbrug gennem den efter-
hånden store Farm Aid-or-
ganisation, der arbejder som 
non-profit-organisation. 
Målet er at hjælpe familie-
landbrugerne med at kunne 
fortsætte deres hverv på de-
res farme.
Farm Aid har opbygget en 
stærk bevægelse med det 
mål at fremme god mad fra 
familielandbrug. 
De årlige koncerter forener 
ifølge Farm Aid både 
kunstnere og farmere og 
borgere om organisationens 
kampagner, som spiller på 
mange strenge ud over kon-
certerne. Kampagnerne 
omfatter blandt andet tv, 
radio, mail og web-kampag-
ner.

TV-kokken Claus Holm kalder landmændene for hverdagens 
helte. Foto: Mads Blenker.

Timm Vladimir påpeger, at landbruget er essentielt, når dan-
skerne skal have kvalitetsmad på bordet. Foto: Mads Blenker
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P3 med fokus 
på landbruget
Det populære eftermid-
dagsprogram på P3, Pres-
sen på P3, har i en uge 
haft fokus på dansk land-
brug. Det skete som en 
reaktion ,od, at nyhederne 
er fyldt med historier om, 
hvor skidt det står til i det 
danske landbrug - men 
hvordan er det så at være 
landmand m/k i Dan-
mark? Sådan spurgte 
Pressen på P3 blandt an-
det på deres Facebook-side 
og opfordrede landmæn-
dene til at ringe ind på 
P3's telefonsvarer og for-
tælle om hverdagen som 
landmand. Martin Mer-
rild, formand i Landbrug 
& Fødevare bakkede op 
om ideen og opfordrede på 
Facebook til, at land-
mænd skulle ringe ind til 
Pressen på P3 og fortælle 
P3s lyttere om, hvad de 
laver i hverdagen, og hvad 
de arbejder med lige nu 
ude på bedrifterne. Mar-
tin Merrild håber, at P3s 
lyttere og det danske sam-
fund er blevet klogere på, 
hvad der sker i landbru-
get. 

Flere støtter 
med penge
Tidligere meldte Rema 
1000 ud, at kæden ville 
sende 50 øre til landmæn-
dene, hver gang der blev 
solgt en liter mælk fra 
kædens butikker. Nu væl-
ger Dagrofa også at støtte 
det danske landbrug. For 
at fremme udbud og ud-
vikling hos danske produ-
center lancerer Dagrofa 
fra starten af september 
et "Vælg dansk"-koncept i 
630 dagligvarebutikker. 
Første skridt i kampag-
nen er, at Dagrofa sender 
50 øre retur til producen-
terne, når forbrugerne 
køber 20 særligt mærke-
de, populære danske føde-
varer. Herunder svinekød, 
fjerkræ, mælk, frugt og 
grønt. Prisen på de "Vælg 
dansk"-mærkede varer 
forbliver uændret for for-
brugerne, da tilbagebeta-
lingen til de danske pro-
ducenter finansieres af 
Dagrofa, som dog ikke gør 
sig forestillinger om, at 
initiativet redder danske 
landbrug eller arbejds-
pladser her og nu. Men 
Dagrofa ønsker at sende 
et klart signal og håber at 
skabe endnu mere fokus 
på de gode, danske varer.

BvL Maschinenfabrik GmbH & Co.KG  

www.bvl-group.de

Compact feeding 
• Kompaktfoder eller ej? 
Compact feeding

Kompaktfoder eller ej? 
Compact feeding

BvL blander dit foder!
Powershift 
•	 Mange års erfaring med 

Powershift gear – 2 varianter!
V-DAIRY Feeder 
•	 Automatisk dataoverførsel mellem 

din PC og blanderen!

Blande og fodre 
med præcision

Flemming Hyldgaard 
tlf: +45 40 32 99 45 · fax: +45 97 26 99 67 
fh@bvl-group.dk

Innovativ.Erfaren.Stærk.

Landbruget rummer et enormt 
potentiale for det danske samfund, 
men er lige nu ude i en alvorlig 
overlevelseskamp.

På Bornholm klarer naboerne høsten for en landmand, der er indlagt som følge af en høstskade.

Danmark 
behøver 
landbruget

Nabohjælp i høsten

Af Rasmus Dalsgaard, 
chefredaktør

Under overskriften "Dan-
mark behøver landbruget" 
lancerede Maskinbladet i 
2009 en kampagne, som 
satte fokus på, hvor vigtigt 
landbrugserhvervet er for 
det danske samfund - og at 
vi er stolte af dansk land-
brug. 

Kampagnen er ikke min-
dre aktuel nu i 2015, hvor 
store dele af erhvervet er ude 
i en decideret overlevelses-
kamp.

Danmark behøver stadig 
landbruget. Men hvis bran-
chens store potentiale skal 
udfoldes, er det nødvendigt 
med en ekstraordinær ind-
sats, og det er i sidste øje-
blik, at majoriteten af dan-
ske politikere erkender, at 
landmanden skal tilbage i 
førersædet på sin egen be-
drift.

Landbrug er for vigtigt et 

erhverv til, at beslutnings-
kompetencen kan overlades 
til politikere og mandags-
trænere, der tror, de kan 
drive landbrug gennem 
nogle simple forestillinger 
udtænkt over en café latte 
på en københavnsk café.

Budskabet spredes
Derfor er det vigtigt at for-
midle alle de positive fort-
ællinger, vi kan opdrive om 
samspillet mellem land-
bruget og resten af sam-
fundet.

Budskabet om landbru-
gets betydning er heldigvis 
ved at nå ud i dele af det 
danske samfund.

Og den seneste tid har væ-
ret præget af flere gode ek-
sempler, der viser, at land-
bruget er mere værdsat, end 
vi nogle gange har følt.

Tænkt på Rema 1000, der 
bidrager med 50 øre ekstra 
pr. liter mælk til mælkepro-
ducenterne. Og tænk på, at 

flere øvrige supermarkeder 
også forsøger at ride med på 
denne bølge.

Tænk på Facebook-bruge-
ren Christina Lambert, som 
for nylig skrev en tak til 
landbruget, der lynhurtigt 
fik flere end 40.000 likes og 
blev delt flere end 13.600 
gange.

Og partilederen Anders 
Samuelsen (LA), der red 
med på bølgen og delte en 
række fotografier på Face-
book og skrev: "TAK til land-
bruget - I gør Danmark til et 
smukt land!"

Tænk også på den born-
holmske landmand, Flem-
ming Womb-Olsen, som kom 
til skade under høsten, og 
hvor flere naboer trådte til 
og klarede resten af høsten 
for ham.

Alle eksempler viser, at 
der rundt omkring findes 
stor og bred opbakning til 
dansk landbrug og danske 
landmænd. Og den slags 

varmer - ikke mindst, når 
dagligdagens udfordringer 
skal takles.

Vigtigt erhverv
Landbrugets samfundsøko-
nomiske betydning er også 
stadig af afgørende betyd-
ning for Danmark. Det viser 
Landbrug & Fødevarers 
værk "Fakta om Erhvervet 
2014".

Heraf fremgår det
- at den danske fødeva-

reklynge tegner sig for en 
samlet eksportværdi (i 2013) 
på i alt 156 milliarder kro-
ner, hvilket er 25 procent af 
Danmarks samlede vareeks-
port.

- Fødevareklyngen be-
skæftiger 169.000 personer 
- heraf 117.000 direkte i pri-
mærproduktionen og forar-
bejdningsvirksomhederne.

Del med os
Maskinbladet vil gerne vise, 
at vi er stolte over erhvervet 

og synliggøre vores opbak-
ning til landbruget og alle 
dem, som arbejder i eller om-
kring erhvervet.

Derfor vil vi gerne under-
støtte den positive påvirk-
ning af omverdenen, og du 
vil derfor i de kommende 
uger støde på kampagnens 
opdaterede logo, som vi brin-
ger i tilknytning til artikler, 
der på en positiv måde for-
tæller om forholdet mellem 
landbruget og det øvrige 
samfund.

Vi vil meget gerne høre om 
alle de positive initiativer og 
oplevelser, som vi ved, hel-
digvis også er en del af land-
brugets hverdag. 

Del dem endelig med os.
Send os billeder, videoer 

eller bare et tip til noget, vi 
kan tage fat på og skrive 
om.

Følg med på www.maskin-
bladet.dk. Følg Maskinbla-
det på Facebook. Og læs 
Maskinbladet. 

Midt i høsten faldt Flem-
ming Womb-Olsen, Sande-
gård ved Østermarie, ned 
fra sin mejetærsker, og kom 
så alvorligt til skade med 

sin højre arm, at han måtte 
indlægges på Rigshospita-
let. 

Og så var gode råd dyre, 
for høsten skal jo i hus. 

Heldigvis er Flemming 
Womb-Olsen begavet med 
gode naboer, så fire naboer 
gik sammen om at klare hø-
sten, mens Flemming 

Womb-Olsen var indlagt. 
Det skriver TV2 Bornholm. 

Naboerne sørgede for, at 
markerne bliver høstet og 
tilsået, og TV2 Bornholm 
beretter at en meget tak-
nemlig Flemming Womb-
Olsen har sørget for en tak-

for-hjælpen gave til de ar-
bejdsomme naboer, nemlig 
billetter til en forestilling 
med Ørkenens Sønner i Kø-
benhavn.

Også herfra kipper vi med 
flaget for godt naboskab.

swi

Maskinbladet vil gerne vise, at vi er stolte over erhvervet og synliggøre vores opbakning til 
landbruget. Derfor vil du i de kommende uger støde på kampagnens logo, som vi bringer i 
tilknytning til artikler, der på en positiv måde fortæller om forholdet mellem landbruget og 
det øvrige samfund. Foto: Colourbox

Godt naboskab har reddet høsten for en bornholmsk land-
mand. Foto: Colourbox.
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P3 med fokus 
på landbruget
Det populære eftermid-
dagsprogram på P3, Pres-
sen på P3, har i en uge 
haft fokus på dansk land-
brug. Det skete som en 
reaktion ,od, at nyhederne 
er fyldt med historier om, 
hvor skidt det står til i det 
danske landbrug - men 
hvordan er det så at være 
landmand m/k i Dan-
mark? Sådan spurgte 
Pressen på P3 blandt an-
det på deres Facebook-side 
og opfordrede landmæn-
dene til at ringe ind på 
P3's telefonsvarer og for-
tælle om hverdagen som 
landmand. Martin Mer-
rild, formand i Landbrug 
& Fødevare bakkede op 
om ideen og opfordrede på 
Facebook til, at land-
mænd skulle ringe ind til 
Pressen på P3 og fortælle 
P3s lyttere om, hvad de 
laver i hverdagen, og hvad 
de arbejder med lige nu 
ude på bedrifterne. Mar-
tin Merrild håber, at P3s 
lyttere og det danske sam-
fund er blevet klogere på, 
hvad der sker i landbru-
get. 

Flere støtter 
med penge
Tidligere meldte Rema 
1000 ud, at kæden ville 
sende 50 øre til landmæn-
dene, hver gang der blev 
solgt en liter mælk fra 
kædens butikker. Nu væl-
ger Dagrofa også at støtte 
det danske landbrug. For 
at fremme udbud og ud-
vikling hos danske produ-
center lancerer Dagrofa 
fra starten af september 
et "Vælg dansk"-koncept i 
630 dagligvarebutikker. 
Første skridt i kampag-
nen er, at Dagrofa sender 
50 øre retur til producen-
terne, når forbrugerne 
køber 20 særligt mærke-
de, populære danske føde-
varer. Herunder svinekød, 
fjerkræ, mælk, frugt og 
grønt. Prisen på de "Vælg 
dansk"-mærkede varer 
forbliver uændret for for-
brugerne, da tilbagebeta-
lingen til de danske pro-
ducenter finansieres af 
Dagrofa, som dog ikke gør 
sig forestillinger om, at 
initiativet redder danske 
landbrug eller arbejds-
pladser her og nu. Men 
Dagrofa ønsker at sende 
et klart signal og håber at 
skabe endnu mere fokus 
på de gode, danske varer.

Se hele 
programmet på: 
www.jcb.dk

Jubilæum

1975-2015

oTraditionen tro byder vi på lidt godt til ganen, mulighed for at se vores 
brede udvalg af maskiner og en god maskinsnak.

Kom og hils på! Vi sørger for en hyggelig dag med ekstra gode tilbud på 
udvalgte maskiner, samt andre spændende aktiviteter.

4 0 års jubilæum...
...som eneforhandler af JCB-maskiner i Danmark,
og derfor inviterer vi alle interesserede til
ÅBENT HUS i vores
tre afdelinger:

Selvom det danske landbrug er hårdt presset, er den kendte 
TV-kok, Claus Holm, ikke i tvivl om, at Danmark har brug for 
landbruget, og han giver stor ros til den danske 
fødevareproduktion.

Kendt TV-kok: Landmænd 
er hverdagens helte

Af Mads Blenker

Med knap 30 års erfaring 
som kok, har Claus Holm 
prøvet lidt af hvert. Igennem 
de seneste år har stået for de 
kulinariske oplevelser i flere 
af TV2's programmer, og de 
rutinerede kok er slet ikke i 
tvivl om, at vi i Danmark 
ikke kan undvære vores 
landbrug.

Det er nemlig landbruget, 
der producerer de råvarer, 
som Claus Holm tryller om 
til sine lækre retter.

- Landmændene er hver-
dagens helte, og det skal vi 
huske. De leverer råvarer-
ne, og dem har vi brug for, 
siger Claus Holm til Ma-
skinbladet.

Claus Holm deltager på 
årets Food Festival, der af-

holdes i Aarhus. Her skal 
han sammen med super-
markedskæden Coop pro-
movere Coops Madmani-
fest, der har til formål at 
sætte det gode måltid, den 
gode vare, og de gode valg 
på dagsordenen. Blandt de 
gode varer, som Claus Holm 
gerne vil sætte i fokus, næv-
ner TV-kokken den danske 
gris.

- I Danmark laver vi ver-
dens bedste gris, og generelt 
synes jeg, at vi har toppro-
dukter hele vejen rundt. 
Vores kalvekød er godt, vi 
laver fantastisk mælk og 
rigtigt godt smør, siger han.

TV-kokken mener des-
uden, at det er vigtigt, at vi 
husker at italesætte vigtig-
heden af det danske land-
brug.

- Vi skal huske at støtte 
op om landbruget, i stedet 
for at råbe af dem. Hvis 
landbruget skal have den 
anerkendelse, som erhver-
vet fortjenet, skal vi huske 
at sige det højt. Det er vig-
tigt, at folk bliver opmærk-
som på, hvad landbruget 
kan. Viden er vejen frem, 
siger Claus Holm.

Når danskerne skal have kvalitetsmad på bordet, kan 
landbruget ikke undværes, mener skuespiller og TV-
kok Timm Vladimir.

- Danskerne kan ikke 
undvære landbruget

Af Mads Blenker

Timm Vladimir har i de se-
neste år relanceret sig selv. 
Manden var tidligere kendt 
som halvdelen af komiker-
duoen Timm og Gordon, men 
da han i 2011 vandt TV-pro-
grammet Masterchef, blev 
det startskuddet til en kar-
riere som kok og kogebogs-
forfatter. Desuden er Timm 
Vladimir også vært på det 

populære TV-program Den 
Store Bagedyst på DR.

Timm Vladimir er altså 
med andre ord en mand, som 
ved, hvad han taler om, når 
snakken falder på madlav-
ning og fødevarer. 

- Vi skal huske, at land-
bruget er det første led i den 
proces, der ender med, at der 
står mad på bordet. Ingen 
led i den proces kan undvæ-
res, og det er vigtigt at un-

derstrege, at det er nødven-
digt med gode råvarer, for at 
få god mad på bordet, siger 
Timm Vladimir til Maskin-
bladet.

Den tidligere komiker del-
tager på årets Food Festival, 
der afholdes i Aarhus. Food 
Festival er en innovativ 
madfestival, der har en am-
bition om at skabe et sanse-
fyldt folkeevent med fokus 
på den gastronomiske, nor-

diske madkultur.  Food Fe-
stival samler nogle af de 
mest betydningsfulde nordi-
ske avlere, kokke og produ-
center og forsøger gennem 
disse at skabe spændende 
maddebatter og erfaringsud-
veksling. Desuden er det fe-
stivalens mål at være aktive 
formidlere og udbrede kend-
skabet til de nordiske råva-
rer national såvel som inter-
nationalt.

Timm Vladimir understre-
ger, at noget af det, han sætter 
mest pris på ved det danske 
landbrug, er de store tal af 
små producenter, som virkelig 
laver kvalitetsprodukter.

- Jeg synes, at der er en 
stor mangfoldighed i det 
danske landbrug. Jeg er rig-
tig glad for de små producen-
ter, som har tiden til virkelig 
at lave et særligt produkt, 
siger han.

Tre af USA's største musiknavne har siden 1985 stået i spidsen for Farm Aid-koncerter, 
der både rejser penge og skaber opmærksomhed om landbrugets forhold.

30 år med Farm Aid

Af Rasmus Dalsgaard

En stor koncert i Chicago 
den 19. september skal mar-
kere, at det i år er 30 år si-
den, de verdensberømte mu-
sikere Neil Yong, Willie Nel-
son og John Mellencamp 
arrangerede den første 
Farm Aid-koncert i USA for 
at skabe opmærksomhed om 
familielandbrugernes vilkår 
og for at rejse penge til at 
støtte de amerikanske far-
mere. Hvert år siden har de 
arrangeret store Farm Aid-
koncerter, og koncerten i 
Chicago bliver en storslået 
markering af jubilæet med 
de tre legendariske Farm 
Aid-forkæmpere  foruden en 
række andre store ameri-
kanske navne.

48 millioner dollar
Farm Aid-koncerterne har i 

årenes løb rejst 48 millioner 
dollar, som på forskellig 
måde anvendes til at under-
støtte amerikanske familie-
landbrug gennem den efter-
hånden store Farm Aid-or-
ganisation, der arbejder som 
non-profit-organisation. 
Målet er at hjælpe familie-
landbrugerne med at kunne 
fortsætte deres hverv på de-
res farme.
Farm Aid har opbygget en 
stærk bevægelse med det 
mål at fremme god mad fra 
familielandbrug. 
De årlige koncerter forener 
ifølge Farm Aid både 
kunstnere og farmere og 
borgere om organisationens 
kampagner, som spiller på 
mange strenge ud over kon-
certerne. Kampagnerne 
omfatter blandt andet tv, 
radio, mail og web-kampag-
ner.

TV-kokken Claus Holm kalder landmændene for hverdagens 
helte. Foto: Mads Blenker.

Timm Vladimir påpeger, at landbruget er essentielt, når dan-
skerne skal have kvalitetsmad på bordet. Foto: Mads Blenker
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From ‘Sofiendal’ pig farm spawns a web of 
bodily movements and capital flows supported 
by the narrative of the agriculture state. The pig 
farm produces a map of the Danish rural, a web 
of supply chain capitalism. 
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Fremgang  
på Bornholm
En tilskudsordning til 
byggeri af svinestalde har 
sat gang i byggelysten på 
Bornholm, da det samti-
dig forventes, at Born-
holms svineproduktion i 
de kommende år vil stige 
med 80.000 slagtesvin. 
Interessen kan mærkes 
hos Give Elementer A/S, 
som leverer betonelemen-
ter til landbrug og indu-
stri. Virksomheden har 
leveret betonelementer til 
flere nye svinestalde på 
blandt andet Bornholm og 
arbejder aktuelt på en le-
vering  til en ny stor svi-
nestald på øen - i alt 730 
kvadratmeter vægelemen-
ter, 26 centimeter tykke 
sandwichelementer og 10 
centimeter tykke skille-
vægge af en højde på 2,6 
meter. Der produceres i 
dag cirka 450.000 slagte-
svin om året på Born-
holm. Det bidrager med 
830 millioner kroner. Det 
gør ifølge Give Elementer 
svineproduktion til en lige 
så vigtig indtægtskilde 
som øens turisme. 

Ny variant  
af frilandsgris
Snart kan danske forbru-
gere sætte tænderne i kø-
det fra en helt ny variant 
af Frilandsgris, når Hede-
markens Frilandsgris bli-
ver sat til salg i Meny-
butikker over hele Dan-
mark. Inden grisene slag-
tes, skal de dog gå cirka ti 
uger på en hedemark, og 
onsdag den 19. august 
slap Frilandsgrisprodu-
cent Torben Langer gri-
sene fri i deres nye omgi-
velser med højt græs og 
kratbevoksning. Omgivel-
ser som tydeligt faldt i 
grisenes smag. Der gik 
nemlig ikke mange mi-
nutter, før grisene gik i 
gang med at udforske de-
res nye omgivelser, der 
adskiller sig en del fra den 
mark, hvor grisene havde 
levet indtil da. Også slag-
termester Peder Pedersen 
fra Meny i Struer var til 
stede, da grisene fik nyt 
hjem, og han glæder sig til 
at sælge kødet fra Hede-
markens Frilandsgris og 
kunne vise de levende 
grise på film i sin butik. 
Det er ifølge Peder Peder-
sen specielt ældre kunder, 
der vælger Frilandsgris, 
og det skyldes i høj grad 
smagen, fordi kødet sma-
ger som i gamle dage.

Kvalitetsvogne

info@cnagro.dk  •  www.cnagro.dk

Fremstilles i mange
typer, også efter

kundens specielle
ønsker. Kan SPF

godkendes.

Ring 97 76 90 44

En kombination af enzymtilsætning og fermentering øger næringsværdien af alternative 
fodermidler til grise. Det er især fordøjeligheden af fiber og fosfor, der forbedres.

Fermentering og enzymer kan 
forbedre fiber- og 
fosforfordøjelighed hos svin 

Af Signe Wiese 

Med svingende priser på tra-
ditionelle fodermidler til 
svin som byg, hvede og soja 
er det interessant at se sig 
om efter alternative, billi-
gere fodermidler. Nogle af 
disse fodermidler har imid-
lertid et højt fiberindhold, 
hvilket er vanskeligt for 
grise at fordøje. Fiber i fode-
ret nedsætter endvidere for-
døjeligheden af andre næ-
ringsstoffer - ikke mindst 
protein.

Forskere fra Aarhus Uni-
versitet har fundet en mulig 
løsning på problemet. Fer-
mentering og tilsætning af 
enzymer er hver for sig lo-
vende metoder til at forbedre 
næringsværdien af fiberrigt 
vådfoder. I sine ph.d.-studier 
ved Institut for Husdyrviden-
skab, Aarhus Universitet, 
undersøgte Grethe Venås 
Jakobsen effekterne af at 
kombinere de to metoder.

Hun fandt, at foderets for-
døjelighed blev forbedret ved 
at kombinere fermentering 
med tilsætning af enzymer. 
Det var gældende for flere 
næringsstoffer, men især 
fosfor og fiber.

Flere fordele
Enzymtilsætning og fermen-
tering har hver deres fordele 
og komplementerer hinan-
den. Den største fordel ved 
fermentering af de under-
søgte fodermidler var, at det 
forbedrede fordøjeligheden 
af fosfor. Den væsentligste 
fordel ved tilsætning af en-
zymer var, at det reducerede 
mængden af fiber i foderet 
og derved øgede fiberfordø-
jeligheden.

I undersøgelserne indgik 
fodermidlerne ensilerede 
kernemajs, ærter, rapskage 
og tørret bærme. I flere af 
disse fodermidler er den 
største udfordring den store 
mængde af en bestemt grup-

pe af fiber, nemlig ikke-sti-
velsespolysakkarider og lig-
nin, som har en lav fordøje-
lighed hos grise og kan have 
en negativ effekt på fordøje-
ligheden af protein og andre 
næringsstoffer.

Testes i praksis
Det endelig bevis for, at 

kombinationen af enzymer 
og fermentering har en 
gavnlig effekt, er ved at af-
prøve det på grise i praksis 
for at undersøge, om det har 
en god effekt på grisenes 
tilvækst og kødkvalitet. 
Fordelene ved at kombinere 
tilsætning af enzymer med 
fermentering skal opvejes 

mod prisen på fodermid-
lerne, enzymerne og det ud-
styr, der skal til for at fer-
mentere foderet.  Hele ph.d.-
afhandlingen "Improving 
nutritional value of pig diets 
containing local crops and 
co-products by fermentation 
and enzyme addition" kan 
findes på au.dk.

Virussygdommen PEDv, der især rammer pattegrise og nyfravænnede smågrise, ser nu ud til at få væsentlig mere 
modstand. Forskere på University of Minnesota har påvist, at Stalosan virker særdeles effektivt overfor PEDv.

Stalosan giver PEDv kamp til stregen

Virussygdommen PEDv, der 
især rammer pattegris og 
nyfravænnede smågrise, har 
i en årrække været særdeles 
tabsgivende i blandt andet 
USA, Kina og Østeuropa.

Selvom det nu er aftagen-
de i USA, er status uændret 
i Kina og Østeuropa. For at 
undersøge mulighederne for 
at begrænse sygdommen in-

ternationalt besluttede Vit-
foss tidligere i år at lade 
forskere undersøge, om Sta-
losan, der allerede er kendt 
for at være effektiv over for 
PRRS-virus samt Salmo-
nella- og Lawsonia-bakteri-
er, virker mod PEDv.

Resultater fra en række 
laboratorieforsøg på Univer-
sity of Minnesota viser, at 

Stalosan har en markant ef-
fekt over for PEDv.

- Det er yderst interes-
sante resultater, forskerne 
er nået frem til. Det er såle-
des signifikant, at Stalosan 
virker særdeles godt, ja det 
er lige ved at fjerne al PEDv-
virus i forsøgene. Ifølge for-
søgene er effekten 99,9 pro-
cent, siger direktør Hans 
Aae, der har ansvaret for 
DLG-koncernens Forskning 
& Udvikling.

De klare meldinger fra 
forskerne i USA betyder, at 
Vitfoss nu gør klar til at 
markedsføre Stalosan og 
produktets effekt til at fore-
bygge såvel som bekæmpe 
PEDv i de områder i verden, 
hvor sygdommen er et pro-
blem.

Lavere smittetryk
- Svinebranchen har gjort 
meget for at begrænse risi-
koen for, at PEDv-smitten 
kommer til Danmark, og det 
er yderst tilfredsstillende. 
Men på visse markeder er 
det et stort problem, så der-

for vil vi nu tage hul på at 
rulle nyheden og produktet 
ud til de områder, der er 
ramt. Også for at minimere 
sygdommens udbredelse, 
fortæller Hans Aae.

Dyrlæge Pia Conradsen, 
Svinevet, giver klare skul-
derklap til de nye resultater.

- Ud over at det er nødven-
digt at immunisere smittede 
besætninger, så er trin to at 
reducere smittetrykket, og 

her er Stalosan-resultaterne 
uhyre interessante, for vi 
har ikke hidtil haft effektive 
midler til det, siger Pia Con-
radsen, der understreger, at 
det er vigtigt på smittede 
ejendomme at reducere smit-
tetryk, ligesom det er vigtigt 
at begrænse risikoen for 
smittespredning under 
transport mellem besætnin-
ger.

mbl

Næringsværdien af alternative fodermidler til svin kan forbedres med en kombination af 
enzymtilsætning og fermentering. Det er især fordøjeligheden af fiber og fosfor, der forbedres. 
Foto: Colourbox.

Ny forskning viser, at Stalosan er effektivt mod PEDv. 
Pressefoto.
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Fremgang  
på Bornholm
En tilskudsordning til 
byggeri af svinestalde har 
sat gang i byggelysten på 
Bornholm, da det samti-
dig forventes, at Born-
holms svineproduktion i 
de kommende år vil stige 
med 80.000 slagtesvin. 
Interessen kan mærkes 
hos Give Elementer A/S, 
som leverer betonelemen-
ter til landbrug og indu-
stri. Virksomheden har 
leveret betonelementer til 
flere nye svinestalde på 
blandt andet Bornholm og 
arbejder aktuelt på en le-
vering  til en ny stor svi-
nestald på øen - i alt 730 
kvadratmeter vægelemen-
ter, 26 centimeter tykke 
sandwichelementer og 10 
centimeter tykke skille-
vægge af en højde på 2,6 
meter. Der produceres i 
dag cirka 450.000 slagte-
svin om året på Born-
holm. Det bidrager med 
830 millioner kroner. Det 
gør ifølge Give Elementer 
svineproduktion til en lige 
så vigtig indtægtskilde 
som øens turisme. 

Ny variant  
af frilandsgris
Snart kan danske forbru-
gere sætte tænderne i kø-
det fra en helt ny variant 
af Frilandsgris, når Hede-
markens Frilandsgris bli-
ver sat til salg i Meny-
butikker over hele Dan-
mark. Inden grisene slag-
tes, skal de dog gå cirka ti 
uger på en hedemark, og 
onsdag den 19. august 
slap Frilandsgrisprodu-
cent Torben Langer gri-
sene fri i deres nye omgi-
velser med højt græs og 
kratbevoksning. Omgivel-
ser som tydeligt faldt i 
grisenes smag. Der gik 
nemlig ikke mange mi-
nutter, før grisene gik i 
gang med at udforske de-
res nye omgivelser, der 
adskiller sig en del fra den 
mark, hvor grisene havde 
levet indtil da. Også slag-
termester Peder Pedersen 
fra Meny i Struer var til 
stede, da grisene fik nyt 
hjem, og han glæder sig til 
at sælge kødet fra Hede-
markens Frilandsgris og 
kunne vise de levende 
grise på film i sin butik. 
Det er ifølge Peder Peder-
sen specielt ældre kunder, 
der vælger Frilandsgris, 
og det skyldes i høj grad 
smagen, fordi kødet sma-
ger som i gamle dage.

Kvalitetsvogne

info@cnagro.dk  •  www.cnagro.dk

Fremstilles i mange
typer, også efter

kundens specielle
ønsker. Kan SPF

godkendes.

Ring 97 76 90 44

En kombination af enzymtilsætning og fermentering øger næringsværdien af alternative 
fodermidler til grise. Det er især fordøjeligheden af fiber og fosfor, der forbedres.

Fermentering og enzymer kan 
forbedre fiber- og 
fosforfordøjelighed hos svin 

Af Signe Wiese 

Med svingende priser på tra-
ditionelle fodermidler til 
svin som byg, hvede og soja 
er det interessant at se sig 
om efter alternative, billi-
gere fodermidler. Nogle af 
disse fodermidler har imid-
lertid et højt fiberindhold, 
hvilket er vanskeligt for 
grise at fordøje. Fiber i fode-
ret nedsætter endvidere for-
døjeligheden af andre næ-
ringsstoffer - ikke mindst 
protein.

Forskere fra Aarhus Uni-
versitet har fundet en mulig 
løsning på problemet. Fer-
mentering og tilsætning af 
enzymer er hver for sig lo-
vende metoder til at forbedre 
næringsværdien af fiberrigt 
vådfoder. I sine ph.d.-studier 
ved Institut for Husdyrviden-
skab, Aarhus Universitet, 
undersøgte Grethe Venås 
Jakobsen effekterne af at 
kombinere de to metoder.

Hun fandt, at foderets for-
døjelighed blev forbedret ved 
at kombinere fermentering 
med tilsætning af enzymer. 
Det var gældende for flere 
næringsstoffer, men især 
fosfor og fiber.

Flere fordele
Enzymtilsætning og fermen-
tering har hver deres fordele 
og komplementerer hinan-
den. Den største fordel ved 
fermentering af de under-
søgte fodermidler var, at det 
forbedrede fordøjeligheden 
af fosfor. Den væsentligste 
fordel ved tilsætning af en-
zymer var, at det reducerede 
mængden af fiber i foderet 
og derved øgede fiberfordø-
jeligheden.

I undersøgelserne indgik 
fodermidlerne ensilerede 
kernemajs, ærter, rapskage 
og tørret bærme. I flere af 
disse fodermidler er den 
største udfordring den store 
mængde af en bestemt grup-

pe af fiber, nemlig ikke-sti-
velsespolysakkarider og lig-
nin, som har en lav fordøje-
lighed hos grise og kan have 
en negativ effekt på fordøje-
ligheden af protein og andre 
næringsstoffer.

Testes i praksis
Det endelig bevis for, at 

kombinationen af enzymer 
og fermentering har en 
gavnlig effekt, er ved at af-
prøve det på grise i praksis 
for at undersøge, om det har 
en god effekt på grisenes 
tilvækst og kødkvalitet. 
Fordelene ved at kombinere 
tilsætning af enzymer med 
fermentering skal opvejes 

mod prisen på fodermid-
lerne, enzymerne og det ud-
styr, der skal til for at fer-
mentere foderet.  Hele ph.d.-
afhandlingen "Improving 
nutritional value of pig diets 
containing local crops and 
co-products by fermentation 
and enzyme addition" kan 
findes på au.dk.

Virussygdommen PEDv, der især rammer pattegrise og nyfravænnede smågrise, ser nu ud til at få væsentlig mere 
modstand. Forskere på University of Minnesota har påvist, at Stalosan virker særdeles effektivt overfor PEDv.

Stalosan giver PEDv kamp til stregen

Virussygdommen PEDv, der 
især rammer pattegris og 
nyfravænnede smågrise, har 
i en årrække været særdeles 
tabsgivende i blandt andet 
USA, Kina og Østeuropa.

Selvom det nu er aftagen-
de i USA, er status uændret 
i Kina og Østeuropa. For at 
undersøge mulighederne for 
at begrænse sygdommen in-

ternationalt besluttede Vit-
foss tidligere i år at lade 
forskere undersøge, om Sta-
losan, der allerede er kendt 
for at være effektiv over for 
PRRS-virus samt Salmo-
nella- og Lawsonia-bakteri-
er, virker mod PEDv.

Resultater fra en række 
laboratorieforsøg på Univer-
sity of Minnesota viser, at 

Stalosan har en markant ef-
fekt over for PEDv.

- Det er yderst interes-
sante resultater, forskerne 
er nået frem til. Det er såle-
des signifikant, at Stalosan 
virker særdeles godt, ja det 
er lige ved at fjerne al PEDv-
virus i forsøgene. Ifølge for-
søgene er effekten 99,9 pro-
cent, siger direktør Hans 
Aae, der har ansvaret for 
DLG-koncernens Forskning 
& Udvikling.

De klare meldinger fra 
forskerne i USA betyder, at 
Vitfoss nu gør klar til at 
markedsføre Stalosan og 
produktets effekt til at fore-
bygge såvel som bekæmpe 
PEDv i de områder i verden, 
hvor sygdommen er et pro-
blem.

Lavere smittetryk
- Svinebranchen har gjort 
meget for at begrænse risi-
koen for, at PEDv-smitten 
kommer til Danmark, og det 
er yderst tilfredsstillende. 
Men på visse markeder er 
det et stort problem, så der-

for vil vi nu tage hul på at 
rulle nyheden og produktet 
ud til de områder, der er 
ramt. Også for at minimere 
sygdommens udbredelse, 
fortæller Hans Aae.

Dyrlæge Pia Conradsen, 
Svinevet, giver klare skul-
derklap til de nye resultater.

- Ud over at det er nødven-
digt at immunisere smittede 
besætninger, så er trin to at 
reducere smittetrykket, og 

her er Stalosan-resultaterne 
uhyre interessante, for vi 
har ikke hidtil haft effektive 
midler til det, siger Pia Con-
radsen, der understreger, at 
det er vigtigt på smittede 
ejendomme at reducere smit-
tetryk, ligesom det er vigtigt 
at begrænse risikoen for 
smittespredning under 
transport mellem besætnin-
ger.
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Left: The old Sofiendal seen from the corner of the new Sofiendal pig 
farm. Photo by the author, August 31, 2018
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Den nye Fendt 1000-serie byder på nyudviklet transmission, ny måde at integrerer forhjul med bagtøj og 500 
hestekræfter leveret fra MAN i næsten tomgang.

Fendts mesterværk med 500 
hestekræfter
Af Morten Damsgaard

Maskinbladet, Tyskland

Fra 2016 er der en ny sherif 
i byen. Verdens hidtil stær-
keste serieproducerede kon-
ventionelle traktor, hvor 
forhjulene er mindre end 
baghjulene, er en titel, som 
Fendt 1050 Vario TMS har 
fået. Med 500 maksimale 
hestekræfter, er traktoren 
med blandt de helt store spil-
lere, og går direkte ind og 
konkurrer med de store 
bælte- og knækstyrede trak-
torer på markedet.

Det er lidt over et år siden, 
at Maskinbladet kunne 
bringe de første billeder af 
traktoren, men det er først 
nu, at de endelig detaljer om 
det tyske mesterværk er ble-
vet videre givet.

Maskinbladet har netop 
været i Tyskland og se nær-
mere på traktoren, som rum-
mer rigtig mange nyheder.

Der er tænkt helt nyt på 
den store traktorserie, både 
når vi kigger på motoren, 
transmission og bagtøjet.

Alt er nyt - og især trans-
missionen er meget spæn-
dende, og kort fortalt, så er 
der ikke længere gruppe-
skift mellem høj og lav gear, 

og den nyudviklet trinløse 
vario-transmission giver 
traktoren mulighed for at 
kører med permanent fire-
hjulstræk under 25 kilome-
ter i timen.

Stort moment med få 
omdrejninger
Motor levendøren i den nye 
Fendt 1000-serie er også 
tysk, og som før er det MAN 
der er leverandør. Motoren 
er en 12,4 liters sekscylin-
dret motor, som benytter 
SCR og EGR-teknologi, for 
at overholde Tier 4 Final-
motorkravene, dog uden at 
bruge hverken DOC eller 
DPF-katalysator, men med 
variabel turbolader.

Faktisk fortæller Fendt, at 
den nye motorer vil bruge 
under 10 procent AdBlue - og 
vil bruge 10 procent mindre 
brændstof ved arbejdsopga-
ver sammenlignet med 
Fendt 939.

Fendt påpeger den nye mo-
tor, som den direkte årsag til 
det forventet lave brændstof-
forbrug:

- Det er en helt ny måde at 
tænke på, når vi ser på den 
nye MAN-motor, som har sit 
arbejdsområde mellem 900 
og 1.700 motoromdrejninger, 
og med en forholdsvis kon-

stant momentkurve med 
2.400 Newtonmeter fra 
1.100 til 1.500 motoromdrej-
ninger, forklarer Ulrich 
Hufnagel, udviklingschef 
hos Fendt.

Han fremhæver, at i netop 
området fra 1.100 til 1.500 
motoromdrejninger har mo-
toren også det laveste 
brændstofforbrug.

Det betyder, at transport 
med 40 kilometer i timen 
opnås med imponerende 950 

motoromdrejninger. Trakto-
rens tophastighed på 60 ki-
lometer i timen opnås ved 
1.450 motoromdrejninger. 
Naturligvis er Fendt 
1000-serien begrænset til 40 
kilometer i timen i Dan-
mark.

Turbine skubber luften
Forrest på Fendt 1000-seri-
en er der vendt rundt på den 
traditionelle motoropbyg-
ning, som kender fra Fendt-

traktorerne. 
Kølevingerne sidder nu 

ikke bag kølerne, men er 
flyttet om foran, og sidder, 
som det første i motorrum-
met på Fendt 1000-serien.

- Kølevingerne er ikke 
trukket af motoren ved 
hjælp af en rem eller lig-
nende, men drives af trak-
toren hydraulik, og det gør 
det muligt for os, at tilte 
kølevingerne, så den står i 
en vinkel, som er under 90 

grader mod kølerne, fortæl-
ler Ulrich Hufnagel, og på-
peger en turbine-effekt med 
luften:

- Det sparer brændstof, at 
skubbe luften igennem kø-
lerne, i stedet for at trække 
luften igennem, og når vi 
har tiltet kølevingerne, så 
giver det en turbine-effekt, 
hvor luften skubbes igennem 
med høj fart mod bunden af 
traktoren, og det sikre også, 
at vi ikke får problemer med 

Fendt 1050 Vario TMS er topmodellen i den nye 1000-serie fra Fendt som topper ved 500 hestekræfter. 
Fotos: Morten Damsgaard.

View form Fuglsang art museum exhibition space. Photo by the author, 31 August 2018

Left: The old Sofiendal seen from the corner of the new Sofiendal pig 
farm. Photo by the author, August 31, 2018
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     The metaphorical territories and the ge-
ographic landscapes of the agriculture state 
overlap in and around the newly opened art 
museum, Fuglsang Kunstmuseum. Situat-
ed on the islands of Lolland-Falster, an area 
which has been shaped by ‘landesque cap-
ital’ since the early 19th century, Fuglsang 
Kunstmuseum recaptures the agricultural 
history in 19th and early 20th century in 
paintings and sculptures.
The conquest of real geographies, reclaim-
ing hectare by hectare from fjords, moors 
and sea (as happened on Lolland-Falster up 
until the 1970s), was preceded by a change 
in mentality, the increasing perception of 
space as something malleable, effectively 
renderable, and therefore capable of domina-
tion through human action and capital. The 
early industrialization of Danish agriculture 
in the 19th century meant the abstraction of 
geographies into one geometric and homo-
geneous production area. It made time and 
space shrink, literally the relation between 
the investments and the energy necessary to 
work the land, gain yield, and the amount of 
land which could be worked within a certain 
time frame. 
Lolland-Falster instantiates ‘landesque cap-
ital’, but it also instantiates capitalized land: 
Before the financial crisis of 2008 the hec-
tare price on Lolland-Falster was among 
the highest in the country, allegedly farmers 
were buying up land on Lolland-Falster as a 
future asset.43 
The scenery of eroding societies in rural 
landscapes characterized by intense agricul-
ture has recently inspired a literature genre in 

Denmark, dramatically dubbed ‘Outer Edge 
Gothic’ (Udkantsgotik)45—a geographic 
deployment of the of the Gothic genre to 
the edges of Danish society, but, noticeably, 
addressing not the death of a fictive charac-
ter, but the dying of a society in light of the 
sprawling agriculture industry. This “inver-
sion” of the pastoral image is intentionally 
counteracted by attempts of what could be 
called ‘greentification’46 : the upgrading of 
a deteriorated rural areas through a fusion of 
cultural institutions and nature preservation 
schemes. 
Inaugurated in 2008, the ambitious Fugl-
sang Kunstmuseum combine art with great 
outdoors. The museum’s collection is fun-
damentally connected to the nature site just 
outside the museum windows. 
Ironically, the museum was financed through 
the same EU District Development Funds as 
‘Sofiendal’ pig farm,47 an example of the 
controversy within the  European Union in 
relation to the agriculture subsidies, which 
are at the same time subsiding heavily indus-
trialized agriculture and deployed as means 
to make up for the negative impact of indus-
trialized agriculture in rural areas.48 
A streamlined modernist white building next 
to an ensemble of empty 19th century farm 
buildings, Fulgsang Kunstmuseum engages 

modernism 
seemingly 
as an alien 
architectural 
citation amid 
the surround-
ing rural land-
scape. Yet, 
the modern 
museum in 
the monocul-
ture rape seed 
fields could 
also be seen 
as a perfect 
spatial articu-

lation precisely of the narrative of a rational-
ized space in the agriculture state:

The rationally ordered space of ‘landesque 
capital’, celebrated in some of the art works 
in the Fuglsang collection seem to correlate 
well with the surrounding landscape.  
However, this topic is becoming increasing-
ly suspect in perspective of the anthropo-
cene, as  the current exhibition at Fuglsang 
Kunstmuseum addresses.  A subtle change 
in the status of the human, as farmer acting 
upon nature, has taken place. ‘Conflict zones 
in the landscape’ an information board in the 

exhibition reads. It lists the controversies in 
relation to man-made nature, the entangle-
ment between abstraction and domination: 
‘…conflict zones in the landscape tell us that 
human interference can be very direct, yet 
also diffuse and ambiguous.’ 49 
Where the rape seed fields run towards the 
fjord, a land tip has been preserved as a piece 
of nature of outstanding beauty, but also as a 
piece of nature, which bears rare witness of 
geological time, deep time, under the surface 
of the agriculture production surface: at the 
nature preservation area, at the end of the rape 
seed fields, a small cliff raises a few meters 
over the flat shore line, revealing compressed 
layers upon layers of geological time tracea-
ble in horizontal patterns, yet inconceivable 
in the perspective of the agriculture state, 

for which 
only the 
few upper 
centimetres 
of fertile top 
soil counts. 
‘Skejten’, 
which the 
land tip is 
named, was 
one of the 
first natural 
sites to be 
included in 
the Dan-
ish nature 
preservation 

scheme of 1917.50 Later, ‘Skejten’ inspired 
artist Olaf Rude, when he was commis-
sioned in 1949 to paint the two large scale 
paintings for the Danish parliament. Thus—
ironically—it is the picture of the ancient 
landscape, un-touched by agriculture and 
‘landesque capital’, which hangs in the par-
liament of the agriculture state. 

The Ar t  Museum
Fuglsang

 Kunstmuseum
I drive to Fuglsang Kunstmuseum over the land which 
farmers have dubbed the rich soil of Lolland-Falster.44 
However, the villages I drive through show no signs of 
wealth. There are empty family houses, there is a closed 
state school with blocked up windows. There is a closed 
bakery and next to it a ruin, which was once a pub. I see 
no humans. 

I stand, I move my gaze from the art work on the wall—a 
19th century painting of a man ploughing a field— to 
the pastoral view outside the museum, framed by the 
large windows. I find myself surprisingly in the centre 
perspective of a perfect geometrical space consisting of 
symmetrical lines of rape seed stubbles bent towards the 
distant horizon and the straight lines of modern architec-
ture. Moreover, the painting suggests a linear history of 
agriculture—from the historic image of the plough field 
to the neat fields outside. 

    In situ

    In situ

Notes

44            http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/resource/88515

45            Høst, Jeppe Lad os slagte Udkantsdanmark [Let’s Get Rid of Udkantsdanmark] 
(2015) http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Danmark-i-medierne-

46           Gkarzikos, Menelaos and Mark Scott Gentrifying the Rural? Planning and 
Market Processes in Rural Ireland (2012), p. 255

47            http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/information/om-museet/
museets-historie/

48           Unintentionally, the Common Agriculture Policy (CAP) direct subsidies for ag-
ricultural has played a role in driving land prices in the EU up and thus increasing farmland 
grapping within the EU. See http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0119+0+DOC+XML+V0//EN. With the reform of 
the CAP in 2013, a new policy was articulated, which seeks to focus increasingly on rural 
development next to agriculture. See Overview of the CAP Reform 2014-2020 https://
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf

49           Exhibition note in the exhibition ‘Jordforbindelser. Dansk maleri 1780 - 1920 og 
det antropocæne landskab’ [Down to Earth, Danish painting 1780-1920 and landscapes of 
the Anthropocene]
June 8 – September 23, Fuglsang Kunstmuseum

50           https://www.fredninger.dk/fredning/skejten-og-lilleoe/
View on the art museum. Photo by the author, August 31, 2018
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The exhibition rooms, Fuglsang art museum. Photos by the author, August 31, 2018



0,5% over 5 år*

www.claas.dk

Der stilles store krav til en moderne stortraktor. AXION 900 serien er bygget til de store moderne europæiske 
landbrug og maskinstationer, hvor effektivitet, rentabilitet, driftssikkerhed og ikke mindst komfort er nøgleordene.

Lige nu har vi et godt tilbud til ”business farmeren” – en AXION 950 CMATIC (410 hk - PURE POWER)
med BUSINESS pakke uden merpris:
- 8 hydraulik udtag: 6 bag / 2 front
- 6,8 ton frontlift med positionskontrol
- Grammer AKTIV sæde med ventilation
- Bagrude med el-varme
- Siderudevisker
- Hydraulisk topstang
- Rustfrit udstødningsrør
- Stor 16 lygters LED lyspakke
- LMB Tryghed 4
Samlet værdi 107.000 kr.

Køb inden 31/12 2015 og få din nye CLAAS finansieret med 0,5% rente over 5 år.* og få din nye CLAAS finansieret med 0,5% rente over 5 år.*

* Kampagnerenten gælder købekontrakt frem til 31.12.2015. Renten er variabel baseret på CIBOR 1, løbetid 60 mdr., min 20% udbetaling,   
  maksimal finansiering af byttepris, med forbehold for endelig kreditvurdering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

4 år (max. 4.000 t.)

LMB Tryghed 4 er en maskinforsikring, som 

dækker din CLAAS traktor mod indefra kom-

mende skader i 4 år (max. 4.000 timer).

spar over 100.000 kr.

Mapping the Danish 
rural

Denmark

China

Germany

Copenhagen

Art Museum
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The visitor statistics show that the art museum, which in a current exhibition 
recaptures the narrative of the Danish agriculture state, extends spatially into 
the urban, even the global. 
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This side: The pastoral view from 
the exhibition spaces, Fuglsang 
Kunstmuseum. 
Above right: The oak tree depicted 
in the paintings by Olaf Rude in the 
Danish parliament
Below right: Painting ’Danish 
Landscape’  (1949) by Olaf Rude 
Photos by the author, August 31, 
2018

Agriculture production area Art museum Nature preseravtion area

Olaf Rude’s 
oak tree

The pastoral view from the exhibition rooms at the art 
museum Fuglsang crosses controversial rural economies; 
the changing focus of the European Union’s Commen 
Agriculture Policy from agriculture production to rural 
development, the contrast between intense agriculture, 
nature preservation area, and the ‘greentification’ of the 
area through the art museum with a pastoral view. 

’Skejten’The pastoral view
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Nature preseravtion area

’Skejten’
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Energi besparelse på 50-70 % 
 med frekvensmotorer 

Testet hos landmand Bernhard Mortensen og i vindtunnel (SJF)

SE HER!
Udskift din ventilation til ny 

lavenergi frekvensregulerede 
ventilatorer - den diffence du 

opnår i besparelse køber 
energiselskabet! ROTOR A/S 
har indgået samarbejde med 

energiselskabet NRGi, Net A/S, 
Århus, så vi ordner alt 
papirarbejdet for dig

Ligetryksanlæg COMBI VENTILATION 
TIL SVINESTALDE

Med foderanlæg og køling

Når der skal varme til
Fremtidens fyringsanlæg velegnet til
vanskelige brændsler - 10 kW til 3,5 MW.

REKA’s fyringsanlæg til korn,
flis/grønflis, biosmuld,
brændselspiller m.m.

Adskillige kombinations-
muligheder gør, at vi
kan skræddersy en
komplet fyringsløsning,
tilpasset enhver
kundes ønske og behov.

www.reka.com
reka@reka.com

Testet af
Teknologisk Institut

Maskinfabrikken REKA A/S · Vestvej 7 · DK-9600 Aars
Tlf. +45 9862 4011 . Fax +45 9862 4071

På Lerchenborg Gods har man valgt at udleje 80 hektar landbrugsjord til det 
der bliver Skandinaviens største solcellepark.

80 hektar landbrugsjord 
bruges til solceller

Af Mads Blenker

Det startede med en plan om 
et solcelleanlæg, som skulle 
dækket behovet hos Ler-
chenborg Gods, og det endte 
med at blive Skandinaviens 
største solcellepark.

Det er kort fortalt histo-
rien bag den 80 hektar store 
solcellepark, der i øjeblikket 
er ved at blive opført på jor-
den hos Lerchenborg Gods 
på Asnæs-halvøen tæt ved 
Kalundborg.

- Om vi høster solen til af-
grøder, som bliver til foder, 
eller om vi høster solen til 
energi, det kan jo være det 
samme, siger Christan Ler-
che-Lerchenborg, der er 
lensgreve på Lerchenborg 
Gods.

Solcelleparken bliver op-
ført af danske Omnisol i 
samarbejde med de to tyske 
firmaer Wirsol og Solmotion. 
Byggeriet startede i juni, og 
det er planen, at den 80 hek-
tar store solcellepark skal 
stå færdig inden årets ud-
gang.

- Parken kommer til at 
bestå af cirka 250.000 sol-
paneler, og den vil produ-
cere strøm nok til cirka 
15.000 husstande, siger 
Henrik Møgelvang, der er 
direktør for bygherren Om-
nisol.

Garanteret pris
Det er langt fra billigt at 
bygge en solcellepark, og ef-
ter sigende kommer Ler-
chenborg Solar Energy Park 
til at koste omkring 500 mil-
lioner kroner.

En af grundene til, at en 
så stor investering kan be-
tale sig, skal findes i, at der 
er en garanteret statsstøtte 
pr. kilowatttime i de første ti 
leveår for anlægget. Det ga-
ranterede tilskud falder med 
14 øre hvert år, indtil solcel-
leanlægget står færdigt og 
sluttes til.

- Afregningsprisen er ble-
vet lavere nu, så jeg tror, at 
det bliver svært for andre, at 
få det til at hænge sammen, 
siger Henrik Møgelvang fra 
Omnisol.

Gammel interesse
For Christian Lerche-Ler-
chenborg er interessen for 
bæredygtig energi ikke en 
ny ting.

- Jeg har altid haft en in-
teresse for vedvarende ener-
gi. Jeg har også seks vind-
møller, så det var naturligt 
for mig at kigge på solceller, 
siger han.

Som nævnt var det pla-
nen, at solcelleanlægget 
skulle forsyne Lerchenborg 
Gods med energi, men da 
bygningerne er fredede, og 
man altså ikke kan sætte 
solceller på tagene, fik Chri-
stian Lerche-Lerchenborg 

den idé, at anlægget kunne 
placeres på en lille mark. 
Ideen udviklede sig hurtigt, 
og så endte det altså med en 
solcellepark på 80 hektar, 
som ironisk nok ikke kom-
mer til at forsyne Lerchen-
borg Gods alligevel - al ener-
gien bliver leveret til el-net-
tet.

Solcelleparkens placering 
på Asnæs-halvøen har fået 
Christian Lerche-Lerchen-
borg til at omtale Asnæs som 
"energi-halvøen". Udover den 
store solcellepark og Ler-
chenborg Gods' seks vind-
møller findes Asnæs-værket 
og Stadoils raffinaderi også 
i nærheden.

God forretning
Det kan måske lyde mærke-
ligt, at man bruger 80 hek-
tar god landbrugsjord til 
andet end landbrug, men 

Christian Lerche-Lerchen-
borg fortæller, at det i sidste 
ende bliver en god forret-
ning.

- Vi har lavet en kontrakt 
gennem de næste 30 år, hvor 
vi kender vores økonomi 

hvert år. Det kan godt be-
tale sig for os, også hvis man 
sammenligner med, hvad vi 
kunne lave med godt land-
mandsskab på jorden, siger 
han. Generelt opforderer 
Christian Lerche-Lerchen-

borg landbruget til at tænke 
ud af boksen.

- Vi er i et erhverv, som 
sagtens kan tåle flere mulig-
heder og kilder til indtægt, 
siger han.

Solcelleparken kommer til at producere strøm nok til cirka 
15.000 husstande. Pressefoto.

Lerchenborg Solar Energy Park kommer til at fylde 80 hektar. Pressefoto.

Byggeriet er i gang, og solcelleanlægget skal være færdig in-
den årets udgang. Pressefoto.
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Interview notes, interview with Anne Højer (museum director) and 
Liza Kaaring (curator), Fuglsang Kunstmuseum, 31.8.2018

We sit around the one end of a 12 person meeting table on the first 
floor of Fuglsang Kunstmuseum. From the large windows, we can 
see the court yard. It rains.

…

The author: …I guess, I prefer to call it the Danish rural, because it 
is neutral, and I wish to avoid the controversial term “Udkantsdan-
mark” [Outer Edge Denmark] …

Anne: It is indeed difficult to find concepts which are not charged, 
because we speak of a de facto decline in some rural areas. But it is 
important to stress that no one lives in a bad place.
When we started the process of building a museum out here, some 
people commented that the museum was situated quite far out in 
the countryside. Our response was, yes, we built the museum in 
“Udsigtsdanmark” [Denmark With a Good View (the term is word 
play on Udkantsdanmark, the author)].
Now, being out here, there is a sense of freedom and “room for our 
own ideas”, both physically and mentally. No new public manage-
ment here, we have short processes from idea to realization.

The author: Before you moved out here on the fields, the museum 
was situated in Maribo, a small town not far from here. How has the 
spatial change influenced the identity of the museum?

Liza: The weather has a much greater impact on the amount of vis-
itors we get - like, if it snows heavily, no one can actually get to us, 
and the museum will be completely empty.

Anne: And we have become a destination for day trips. People 
come here with time to spend, to enjoy the site as well as the Muse-
um. The surroundings here and the collection are referential to each 
other. One could say that we’ve moved into the central motif of the 
collection, which is indeed the nature reserve and Skejten. And that 
is a different situation to when we were situated in Maribo…it’s a 
different cultural life all together that spawns from being situated in 
the midst of the collection’s motives.

Liza: That is for instance noticeable with concepts like the Late Open 
nights, which is a success in the cities. When we tried it here, we real-

ized that this museum is different in the sense that people perceive 
it as a contrast to their everyday lives; the Museum is not necessarily 
a place where you would just pop in after work. But we have contin-
ued the Late Open Nights in any case - sometimes it just takes a bit 
of time to introduce new things like this. 

Anne: In general, the visitors really tend to leave us when darkness 
falls [even though we might still be open]. That’s a rural thing, when 
darkness falls people go home.

The author: How do you think your colleagues and the art establish-
ment perceive this institution? As remote or…?

Anne: The professional exchange is not influenced by geography; 
knowledge is not obstructed by geography.
But there is one anecdote which reveals something really interest-
ing, I think, about cultural institutions and knowledge exchange 
across geography: For an exhibition we were planning, I desper-
ately wanted to borrow a particular painting from the Glyptotek 
[major art museum in Copenhagen], but the director was vaguely 
against it, saying that he had 2 000 visitors passing by the painting 
everyday, and surely I wouldn’t have as many visitors down here at 
Fuglsang… but then I said to him: You should lend us the painting, 
because when it comes back to you, after having been on display 
at the exhibition here, you will know more about the painting than 
you did before, precisely because it has been displayed in a different 
context, the context of Fuglsang and the institutional research we 
carry out here. He lent us the painting of course.
Historically, there has always been cultural blind spots in relation to 
geography and spatial representation…the now much acclaimed 
Danish landscape painters from the romantic era, which are present 
in all the major collections in the national museums in Copenhagen, 
were initially not on display in the capital; they were not part of the 
prestigious salons etc. in Copenhagen back in 19th and early 20th 
century. 

Liza: As an institution which is based in the environment where 
some of these artists worked, we can contribute with new perspec-
tives on their work, for instance through the current exhibition on 
the Anthropocene landscape. 

The author: The landscape around Fuglsang is characterized by ag-
riculture. But the agriculture industry is in deep crisis, financially and 
culturally. Do you perceive this crisis which is, in a way, taking place 
just outside your windows ?

Liza: Our spatial context is agriculture, but we are immediately much 
closer connected to the history of agriculture and not the current 

Interview 



situation in agriculture. As an art institution, we are connected to 
the history of the gentry and their cultural influence on this particu-
lar area. [Fuglsang Kunstmuseum is juxtaposed with an old manor 
named Fuglsang, which was a prominent cultural hub in the late 
19th century and early 20th century].

Anne: It’s a twofold thing, because if this history was alive, if there 
was still a gentry of “upstairs” and “downstairs”, we wouldn’t be 
here. At the same time, we are here now because of that particu-
lar history of local cultural centres supported by the landed gentry. 
These cultural centres have now disappeared. Perhaps one could 
say that we are a more democratic version of these cultural cen-
tres…
This was in fact something we took into consideration when we 
built the new Fuglsang Kunstmuseum next to the old manor house: 
some people wanted us to enhance the historic quality of the area, 
but we decided for Tony’s [architect Tony Fretton] idea of a museum 
building which boldly contrasts the old building complex. We are 
here because the history of this place is definitively over.

The author: In my research, I came across the idea of the rural being 
subject to a new version of gentrification. Similar to the discussions 
in relation to the urban in the second half to the 20th century, the 
rural is now facing problems related to the loss of spatial identity and 
capitalization of space. From a critical perspective, one could say 
that Fuglsang Kunstmuseum is an example of rural gentrification?

Anne: Perhaps, but what that means depends on the perspective. 
Surely, for some the Museum is an instrument in an agenda, which 
is about increasing the settlement in this area, and it is simply a ques-
tion of looking at the tools at hand to change the depopulation 
of Lolland-Falster. Is this necessarily a bad role for a museum? Of 
course we are part of the political branding of Lolland-Falster.
But when we moved out here, and when we built this bold mod-
ern museum building, we redeemed something in the local area, 
we were able to contribute with something which was about much 
more than art…people were like: we got this museum now, it be-
came a symbol of a change…

Liza: And that is perhaps a difference to the cultural institutions in 
the city - we’re very entangled with our visitors, because they are so 
engaged and they feel a great deal of ownership towards the mu-
seum. You do really get to know many of the visitors to the museum 
on a personal level. As a curator, I feel much more “visible” and in 
direct contact with the audience.
I also feel that we take into consideration context and locality in our 
curatorial programme in a different way than in the city - for instance 
by showing artists, who have a connection to the area.

Anne: We are not an art hall. What we choose to show must be 
relevant in relation to our geography and spatial context.
Liza: You can tell by the expressions people make when they come 
here the first time that our spatial context in the nature is an impor-
tant part of the overall experience of the museum. At SMK [The 
National Gallery of Denmark] where I worked before, people were 
taken by the architecture, but here it’s the place in its whole, both 
the architecture and the surrounding landscape.

Anne: Also, the natural setting helps us “ground” the whole art ex-
perience. As we know, art museums are often perceived as intellec-
tual and elitist, but due to the natural surroundings here I would say 
that we have a unique opportunity of overcoming the psychological 
barriers to the art museum. We’re really just a house in the country-
side, and people walk in here with their wellies - you could just as 
easily be outside as inside the museum. The architecture seeks to 
physically abolish any spatial barriers to the museum. There are no 
stairs and no differences in level outside as well as inside. Even the 
name sign on the wall outside hangs slightly lower than usual as to 
symbolize that we are a “grounded” museum.

The author: To get back to the context of agriculture…In my re-
search I came across that Fuglsang Kunstmuseum is partly financed 
by the EU district development fund - in fact a part of EU’s Common 
Agriculture Policy. Can you describe the financial situation around 
the museum - it was built in 2007 during the upheaval of the global 
economy….

Anne: It is true that the Museum got funded by EU Objective 2 
Funds. In addition to that it was funded by the county, the munici-
palities, and Real Dania [a philanthropic foundation with a focus on 
built environment].
But the budget changed a lot due to the economic situation when 
we were building… I mean, the indexation couldn’t follow up with 
the cost development in the building industry…there was a point 
where we simply couldn’t get the concrete that we needed, be-
cause it was so high in demand.

…

Interview 
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Byggeriet af Nordjyllands største 
biogasanlæg - en investering på 
mere end 100 millioner kroner - er 
i fuld gang. På en tidligere 
majsmark i Vrå er fundamentet til 
GrønGas Vrå allerede lagt.

Nordjyllands 
største 
biogasanlæg 
tager form

Nordjyllands største biogas-
anlæg er i øjeblikket under 
opførsel, og fra sommeren 
2016 skal anlægget omdan-
ne nordjysk gylle til grøn 
energi, der i form af ni mil-
lioner kubikmeter opgrade-
ret biogas vil flyde i det dan-
ske naturgasnet. Det svarer 
til forbruget i cirka 6.500 
boliger, 250 busser eller 
4.300 biler.

Bag GrønGas Vrå står de 
to partnere energiselskabet 
E.ON Danmark og land-
mand, Jens Peter Lunden. 
Partnerne har allerede er-
faring fra det fælles nabo-
anlæg, Grøn Gas Hjørring, 
etableret af Lunden i 2001. 
Et partnerskab, der har vist 
sig værdifuldt i kombinatio-

nen af den lokal forankring 
og E.ONs international er-
faring. Lokale landmænd 
får desuden mulighed for at 
forsyne anlægget med gylle 
fra kvæg- og svinebesætnin-
ger.

Tredobling på vej
Det nye biogasanlæg i Vrå 
vil bidrage væsentligt til at 
nå det politiske mål om at 
anvende halvdelen af Dan-
marks husdyrgødning til 
energiformål i 2020. Etable-
ringen af biogasanlæg går 
nu så stærkt, at Energisty-
relsen forventer en tredob-
ling indenfor de næste fem 
år.

- I takt med at vi udfaser 
fossile brændsler, vil alter-

native energikilder spille en 
endnu større rolle, og her 
har biogas flere klare for-
dele. Biogas mindsker ikke 
blot landbrugets klima- og 
miljøbelastning, men i det 
omfang biogassen fortræn-
ger fossile brændsler, bliver 
det faktisk til en dobbelt 
CO2-gevinst, siger energi-, 
forsynings- og klimamini-
ster Lars Chr. Lilleholt (V) 
og understreger vigtighe-

den af en god lokal forank-
ring.

Fiskerester og gylle
Ved at afgasse restproduk-
ter som gylle, halm og fiske-
affald undgås betydelige 
mængder af udslip fra lat-
tergas og metan fra gyllen 
og udvaskning af kvælstof 
til vandmiljøet. Det skaber 
på mange måder en win-
win-win situation for både 

klimaet, miljøet og de lokale 
landmænd.

- Vi har enestående forud-
sætninger for biogasproduk-
tion her i området, hvor de 
mange store svine- og kvæg-
brug kan forsyne anlægget 
med gylle. Samtidig vil an-
lægget aftage andre affalds-
produkter, og på den måde 
løser vi en lang række lo-
kale og regionale affaldspro-
blemer, mens vi samtidigt 
udnytter energien i affaldet, 
siger Jens Peter Lunden, der 
har drevet GrønGas Hjør-
ring med succes siden 2001.

Tyskland og Sverige
E.ON er ligeledes en erfaren 
biogasproducent i både ind- 
og udland, hvor især Tysk-
land og Sverige er to store 
biogasmarkeder. E.ON opfø-
rer sammen med SBI A/S i 
øjeblikket også Danmarks 
største biogasanlæg i Sydjyl-
land, Sønderjysk Biogas. 
Når GrønGas Vrå og Sønder-
jysk Biogas står klar som-
meren 2016 producerer E.
ON knapt 20 procent af Dan-
marks samlede biometan-
produktion.

- Hos E.ON er det et be-

vidst valg at lede ved eksem-
plets magt, og vi investerer 
massivt i grønne teknologier 
mange steder i verden. Vi 
har mange års international 
erfaring med at bygge og 
drive store biogasanlæg, og 
skal den grønne omstilling 
lykkes, så er det bydende 
nødvendigt, at det bliver 
gjort professionelt, siger 
Tore Harritshøj, adm. direk-
tør i E.ON Danmark og un-
derstreger, at det nye biogas-
anlæg både vil kobles op på 
naturgasnettet og reducere 
Danmarks CO2-udslip med 
cirka 22.000 tons årligt.

Overskudsvarme
Driften af biogasanlægget 
sikrer ti permanente lokale 
arbejdspladser, ligesom op-
førelsen af anlægget vil ska-
be et større antal midlerti-
dige arbejdspladser. Anlæg-
get giver også mulighed for 
nye industrisymbioser i 
Hjørring kommune, så som 
at udnytte anlæggets over-
skudsvarme til at forsyne 
den lokale varmeforsyning i 
Vrå med 25.000 MWh over-
skudsvarme.

mbl

GrønGas Vrå ejes og drives i partnerskab af E.ON Danmark og Jens Peter Lunden, som her ses på byggepladsen. 
Foto: Axel Søgaard.
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har indgået samarbejde med 

energiselskabet NRGi, Net A/S, 
Århus, så vi ordner alt 
papirarbejdet for dig

Ligetryksanlæg COMBI VENTILATION 
TIL SVINESTALDE

Med foderanlæg og køling

Når der skal varme til
Fremtidens fyringsanlæg velegnet til
vanskelige brændsler - 10 kW til 3,5 MW.

REKA’s fyringsanlæg til korn,
flis/grønflis, biosmuld,
brændselspiller m.m.

Adskillige kombinations-
muligheder gør, at vi
kan skræddersy en
komplet fyringsløsning,
tilpasset enhver
kundes ønske og behov.

www.reka.com
reka@reka.com

Testet af
Teknologisk Institut

Maskinfabrikken REKA A/S · Vestvej 7 · DK-9600 Aars
Tlf. +45 9862 4011 . Fax +45 9862 4071

På Lerchenborg Gods har man valgt at udleje 80 hektar landbrugsjord til det 
der bliver Skandinaviens største solcellepark.

80 hektar landbrugsjord 
bruges til solceller

Af Mads Blenker

Det startede med en plan om 
et solcelleanlæg, som skulle 
dækket behovet hos Ler-
chenborg Gods, og det endte 
med at blive Skandinaviens 
største solcellepark.

Det er kort fortalt histo-
rien bag den 80 hektar store 
solcellepark, der i øjeblikket 
er ved at blive opført på jor-
den hos Lerchenborg Gods 
på Asnæs-halvøen tæt ved 
Kalundborg.

- Om vi høster solen til af-
grøder, som bliver til foder, 
eller om vi høster solen til 
energi, det kan jo være det 
samme, siger Christan Ler-
che-Lerchenborg, der er 
lensgreve på Lerchenborg 
Gods.

Solcelleparken bliver op-
ført af danske Omnisol i 
samarbejde med de to tyske 
firmaer Wirsol og Solmotion. 
Byggeriet startede i juni, og 
det er planen, at den 80 hek-
tar store solcellepark skal 
stå færdig inden årets ud-
gang.

- Parken kommer til at 
bestå af cirka 250.000 sol-
paneler, og den vil produ-
cere strøm nok til cirka 
15.000 husstande, siger 
Henrik Møgelvang, der er 
direktør for bygherren Om-
nisol.

Garanteret pris
Det er langt fra billigt at 
bygge en solcellepark, og ef-
ter sigende kommer Ler-
chenborg Solar Energy Park 
til at koste omkring 500 mil-
lioner kroner.

En af grundene til, at en 
så stor investering kan be-
tale sig, skal findes i, at der 
er en garanteret statsstøtte 
pr. kilowatttime i de første ti 
leveår for anlægget. Det ga-
ranterede tilskud falder med 
14 øre hvert år, indtil solcel-
leanlægget står færdigt og 
sluttes til.

- Afregningsprisen er ble-
vet lavere nu, så jeg tror, at 
det bliver svært for andre, at 
få det til at hænge sammen, 
siger Henrik Møgelvang fra 
Omnisol.

Gammel interesse
For Christian Lerche-Ler-
chenborg er interessen for 
bæredygtig energi ikke en 
ny ting.

- Jeg har altid haft en in-
teresse for vedvarende ener-
gi. Jeg har også seks vind-
møller, så det var naturligt 
for mig at kigge på solceller, 
siger han.

Som nævnt var det pla-
nen, at solcelleanlægget 
skulle forsyne Lerchenborg 
Gods med energi, men da 
bygningerne er fredede, og 
man altså ikke kan sætte 
solceller på tagene, fik Chri-
stian Lerche-Lerchenborg 

den idé, at anlægget kunne 
placeres på en lille mark. 
Ideen udviklede sig hurtigt, 
og så endte det altså med en 
solcellepark på 80 hektar, 
som ironisk nok ikke kom-
mer til at forsyne Lerchen-
borg Gods alligevel - al ener-
gien bliver leveret til el-net-
tet.

Solcelleparkens placering 
på Asnæs-halvøen har fået 
Christian Lerche-Lerchen-
borg til at omtale Asnæs som 
"energi-halvøen". Udover den 
store solcellepark og Ler-
chenborg Gods' seks vind-
møller findes Asnæs-værket 
og Stadoils raffinaderi også 
i nærheden.

God forretning
Det kan måske lyde mærke-
ligt, at man bruger 80 hek-
tar god landbrugsjord til 
andet end landbrug, men 

Christian Lerche-Lerchen-
borg fortæller, at det i sidste 
ende bliver en god forret-
ning.

- Vi har lavet en kontrakt 
gennem de næste 30 år, hvor 
vi kender vores økonomi 

hvert år. Det kan godt be-
tale sig for os, også hvis man 
sammenligner med, hvad vi 
kunne lave med godt land-
mandsskab på jorden, siger 
han. Generelt opforderer 
Christian Lerche-Lerchen-

borg landbruget til at tænke 
ud af boksen.

- Vi er i et erhverv, som 
sagtens kan tåle flere mulig-
heder og kilder til indtægt, 
siger han.

Solcelleparken kommer til at producere strøm nok til cirka 
15.000 husstande. Pressefoto.

Lerchenborg Solar Energy Park kommer til at fylde 80 hektar. Pressefoto.

Byggeriet er i gang, og solcelleanlægget skal være færdig in-
den årets udgang. Pressefoto.

The Creamtorium Fælleskrematoriet by Ringsted Photo Anna Sofie Hvid, May 11, 2018

Above: Crematorium Fælleskrematoriet by Ringsted, interior.  Photos by the author, May 31 2018
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Af Signe Wiese

Bag det nyindviede biogasan-
læg i Holsted står NGF Na-
ture Energy og de lokale land-
mænd samlet i leverandørfor-
eningen Brørup-Holsted Bio-
gas. Det topavancerede bio-
gasanlæg, NGF Nature Ener-
gy Holsted, kan årligt produ-
cere 13 millioner kubikmeter 
biogas, som er renset for vand, 
svovl og CO2, og som derfor 
helt uproblematisk kan ledes 
ind i naturgasnettet, hvor det 
erstatter en tilsvarende 
mængde fossil naturgas.

Vigtigt led
Energi-, forsynings- og kli-
maminister Lars Chr. Lille-
holt, som foretog den officiel-
le indvielse af biogasanlæg-
get, ser anlægget i Holsted 
som et vigtigt led i Dan-
marks grønne omstilling:

- Jeg glæder mig over, at 
biogassen vinder frem i Dan-
mark. Udviklingen skaber 
private arbejdspladser og 
vækst i egne af Danmark, 
hvor det er tiltrængt, og det 

gør landbruget til energile-
verandør. Jeg tror, at biogas 
kommer til at spille en stor 
rolle i fremtidens energifor-
syning, fordi den grønne gas 
kan lagres og bruges til 
mange forskellige formål 
som el- og varme, i industri-
virksomheder og til trans-
port. 

Nem grøn omstilling
Det nye biogasanlæg vil 
kunne opvarme næsten 

8.000 parcelhuse, og anlæg-
get er starten på et helt nyt 
kapitel i Danmarks omstil-
ling til grøn energi. Inden 
for det næste år sætter NGF 
Nature Energy endnu to 
store helt nye biogasanlæg i 
drift samt udvider et eksi-
sterende mindre anlæg til 
omtrent samme størrelse, 
således at selskabet i alt vil 
kunne producere henved 45 
millioner kubikmeter biogas 
årligt fra 2016 svarende til 

opvarmningen af næsten 
30.000 danske parcelhuse.

Administrerende direktør 
i NGF Nature Energy, Ole 
Hvelplund, har store for-
ventninger til de nye, avan-
cerede biogasanlæg:

- Indvielsen af biogasan-
lægget i Holsted markerer 
startskuddet til at vi får en 
større og større andel af bio-
gas i det danske naturgas-
net. Den nye generation af 
biogasanlæg er grøn omstil-

ling i sin allerbedste udga-
ve: hele biogastanken er jo, 
at naturens ressourcer ind-
går i et kredsløb i stedet for 
bare at blive brugt én gang. 
Vi producerer energi af det, 
der ellers var endt som af-
fald fra industri og land-
brug, og det skaber værdi 
både for samfundet og for 

den enkelte forbruger, der 
kan få grøn, vedvarende 
energi glæde af sin investe-
ring i et gasfyr mange år 
endnu. I NGF Nature Ener-
gy er vi overbeviste om, at 
biogas er en vinder hele ve-
jen rundt i den cirkulære 
økonomi, siger Ole Hvel-
plund.

• Høj brændværdi (min. 17,80 MJ/kg) og lavt askeindhold (max 0,4 %).

• Kvalitetskontrolleret af Force Technology og Teknologisk Institut.

• Kan leveres løst, i sække eller blæses ind. 

Ring og få et tilbud på tlf. 72 15 80 00 eller læs mere på 
www. danishagro.dk/energi/traepiller

Leveres løst,  
i big bags eller  

i småsække

MASKINFABRIK A/S
Skovløkkevej 4 - Tiset - 6510 Gram - Tlf. 74 82 19 19
www.cn-maskinfabrik.dk

▪  Containerløsninger 
til alle formål

▪  Fås i forskellige 
størrelser og 
udførelser

▪  Kan leveres som 
komplet enhed 
med skorsten

▪  Klar til tilslutning 
til varmeanlægget

- Løsninger med både 
fyringsanlæg og 

brændselsmagasin 
i samme container.

- Løsninger kun 
med fyringsanlæg, 

tiltænkt eksternt 
brændselsoplag.

Ring 74 82 19 19 for et uforpligtende tilbud

44 års erfaring 

- er din sikkerhed 

for kvalitet!

Container-
løsninger 
med 
indbygget 
fyringsanlæg

Dansk
produceret!

Vi tilbyder selvfølgelig også
fyringsanlæg til bestående fyrrum.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har indviet 
Danmarks største biogasanlæg med tilslutning til naturgasnettet.

Største biogasanlæg sluttet til naturgasnet 

Det store biogasanlæg i Holsted indvies i dag. Pressefoto.

- NGF Nature Energy Holsted er et datterselskab til NGF 
Nature Energy A/S og er fælleseje mellem den landmands-
ejede leverandørforening Brørup-Holsted Biogas A.m.b.a. 
og NGF Nature Energy.
- Anlægget har en værdi af cirka 200 mio. kr. og er leveret af 
hovedentreprenør Xergi, der har en ejerandel på 10 procent 
af anlægget. 
- Projektet har modtaget anlægsstøtte på cirka 40 mio. kr. fra 
statens biogaspulje.
- Anlægget kan årligt aftage og behandle cirka 400.000 ton 
biomasse.
- 70 procent af denne er gylle fra kvæg, svin og mink fra 
lokale leverandører
- Øvrig biomasse kommer fra blandt andet dybstrøelse, 
organisk industriaffald og energiafgrøder
- Al biogas fra anlægget opgraderes, det vil sige renses for 
CO2, vand og svovl, så den får samme
kvalitet som naturgas
- Anlægget beskæftiger tre tekniske medarbejdere samt 
seks fuldtidsansatte chauffører, der henter gyllen til anlæg-
get og fragter gødning i form af afgasset gylle retur til land-
mændene.

Fakta om anlægget

The Cremato-
r ium Fæl les-
kremator ie t

It could be argued that the ration-
alization of Danish nature extends 
to the human body itself. Opened 
in 2014, in the hinterlands of the 
provincial city Ringsted, the largest 
crematorium in Denmark process-
es 8 000 bodies per year. The energy 
released in the cremation process 
is turned into district heating for 
the local state school. Logistically 
managing death in an area covering 
Zealand and Lolland-Falster, the 
crematorium was realized as a joint 
venture between the Danish prot-
estant state church (Lutheran-evan-
gelical) and the welfare state system 
under the argument of a more effi-
cient and above all environmental-
ly-friendly cremation process.51

The crematorium, which is situated 
in a carefully crafted rural landscape 
with valleys and patches of planta-

tion, receives bodies from a radius 
of 150 kilometers away. The bodies 
are transported (four in each trans-
porter) to the crematorium. Each 
coffin has a discrete bar code, which 
is related to the CPR number (Cen-
tral Person Register number)52, by 
which the transportation workers 
can independently check in the 
coffins to the crematorium 24 hours 
per week. Through a special app 
workers in the crematorium itself 
can trace the coffin trough the whole 
process of cremation. The surplus of 
hot water, which is produced in the 
process of cooling down the smoke 
from the cremation, is distributed 
to the local state school as district 
heating. Strictly speaking,  is not the 
heat from the cremation itself which 
reaches the school in the end. The 
local population however, welcome 
the symbolic effect of using surplus 
heating from the crematorium as 
district heating.

The Danish Council on Ethics (a 
non-governmental board which 
advises the state in ethical questions) 
stated in relation to the controversial 
connection between crematorium 
and district heating, that they ‘don’t 
find it indecent to reuse the heat 
from the cremation process for 
district heating’. On the contrary, 
there are ‘good reasons, especially 
environmental reasons’ for this opti-
mization of the cremation process.54

The rationalized approach to the 
human body as a cyclical— “en-
vironmentally-friendly” —part of 
nature controversially resembles 
the agricultural logic of translating 
life (and death) into questions of 
technical transformations. Though 
originally not in line with the ortho-
doxy of Protestantism, and thus his-
torically in tension with the Danish 
protestant state55, cremation is today 
the preferred funeral method for up 
to 70 percent of the Danish popula-
tion.56 And the agriculture state has 
adapted to that.  

   

    In situ Manager’s office at the Crema-
torium   Photo by the author, 
May 31 2018
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Med KVA Vind 6-10 kan du selv producere strøm 
til varmepumpen eller jordvarmeanlægget og sælge 
den overskydende produktion til 2,50 pr. kWh

Få vurderet om din adresse 
egner sig til en HUSSTANDS-
VINDMØLLE

KVA Vind A/S
Borrisvej 10, Astrup
DK-6900 Skjern

Tel. (+45) 9736 4111
info@kva-vind.dk
www.kva-vind.dk

Søsterselskab til KVA Diesel ApS, som rådgiver, producerer, sælger og udlejer generatoranlæg til ethvert formål. Se mere på kva-diesel.dk

Ring og hør mere
- vi hjælper gerne med ansøgningen 

PC-FLIS-REVOLUTIONEN STARTER HER!

PC Stål ApS 
tlf: 86 966 566 - www.pc-staal.dk 
info@pc-staal.dk

PC Stål sætter nye standarder for flis: PC-FLIS er 
nu en standard og et varemærke

Kontakt vor sælger Jes Hollerup 
på tlf. 52 410 449, og få en snak 
om hvilken flis DU har brug for.

PC Pilleflishuggere med patenteret 360° sold laver 
ensartet PC-FLIS uden stikkere og klumper. Maskinerne 
laver perfekt flis til pille- eller stokerfyr, uden nedre 
grænse for finheden af flisen.

Med en PC Pilleflishugger der laver certificeret PC-FLIS 
får du ikke bare en flishugger, men en hel forretning.

Skal flisen 
være fin, skal 

der sold i 
maskinen!

I den seneste tid har LandboNords EnergiRådgivning slået et slag for, at land-
mænd, der står overfor at skulle investere i nyt maskinel, kender deres mulighe-
der for tilskud. Det er nemlig ikke kun ved udskiftning til eksempelvis LED-lys, ny 
ventilation eller gyllekøling, man kan opnå tilskud. Mange vil også kunne opnå 
energisparetilskud ved køb af nye maskiner.

Få energisparetilskud 
til nye maskiner

Martin Andreasen, der dri-
ver en svineejendom og 560 
hektar lidt uden for Brønder-
slev, er en af de landmænd, 
der nærmest ved et tilfælde 
opdagede, at han kunne få 
tilskud, da han stod over for 
en investering i en dybde-
harve.

- Jeg havde set nogle an-
dre, der havde kørt med 
dybdeharve både før og ef-
ter raps. Og hos dem har 
det set ud til, at de har hæ-
vet udbytterne samtidig 
med, at de har sparet en 
pløjning. Så det var egent-
ligt det, der gjorde, at jeg 
besluttede mig for at inve-
stere, siger Martin Andrea-
sen.  Derfor var det heller 
ikke udsigten til energispa-
retilskuddet, der var tun-

gen på vægtskålen for Mar-
tin Andreasen i forhold til 
beslutningen om at inve-
stere. 

- Da jeg havde besluttet 
mig for at investere i dybde-
harven, var jeg faktisk slet 
ikke klar over, at man kun-
ne få energisparetilskud. 
Men så læste jeg en artikel 
af energirådgiver Niels Hor-
ne Svendsen, hvor han lagde 
vægt på, at det altid er en 
god ide at ringe for at høre 
om mulighederne. Og det 
gjorde jeg så, siger Martin 
Andreasen. 

Den opringning kom til at 
betyde, at Martin nåede at 
ansøge om energisparetil-
skud, inden han indgik den 
endelig købsaftale for dybde-
harven. Faktisk endte til-

skuddet med at udgøre næ-
sten en tredjedel af den sam-
lede investering. Dertil kom-
mer reduktionen i dieselfor-
bruget og ikke mindst de 
arbejdstimer, der spares ved 
at undvære en arbejdsgang. 
Martin Andreasen er natur-
ligvis glad for, at det lykke-
des ham at opnå energispa-
retilskud til dybdeharven, 
men han ærgrer sig samti-
digt over, at han ikke kendte 
til muligheden for et års tid 
siden.

- Vi gik fra en fire meter 
såmaskine til en på seks me-
ter. Det reducerede vores 
energiforbrug, fordi maski-
nens kapacitet er udvidet 
med 50 procent. Den ma-
skine kunne vi helt sikkert 
også have opnået energispa-

retilskud til. Men købsafta-
len var indgået, da jeg fandt 
ud af det, så der var der ikke 
noget at gøre, siger Martin 
Andreasen. 

Ring, inden du køber
Når man skal søge om ener-
gisparetilskud er det aller-
vigtigste, at man laver en 
aftale om salg af energibe-
sparelsen, inden man indgår 
købsaftalen.

- I øjeblikket taler jeg med 
flere landmænd, som nær-
mest ved en tilfældighed 
opdager, at der er et tilskud 
at hente. Og i nogle tilfælde 
er det for sent, fordi købsaf-
talen er indgået, og det er jo 
rigtig ærgerligt, fortæller 
energirådgiver i Landbo-
Nord, Niels Horne Svend-

sen. Både Niels Horne 
Svendsen og Martin An-
dreasens klare råd til an-
dre, der står overfor en in-
vestering i nyt maskinel er 
samstemmende:

- Jeg vil til en hver tid 
anbefale landmænd, der 

overvejer at investere i en 
ny maskine, at ringe til 
energirådgiverne i Landbo-
Nord. Det værste der kan 
ske er, at man får et nej til 
tilskud, siger Martin An-
dreasen.

mbl

Martin Andreasen fik dækket en tredjedel af sin investering 
til en dybdeharve med energisparetilskud. Pressefoto.

I cross the play field outside Benløse School in the footsteps of caretaker Søren Niland. He is 
showing me the large, military green constructions at the end of the play field, which distribute 
the district heating from the crematorium to the school. I ask him about his perception of the 
children’s response to the heating system. The care taker says: ‘You know, the children at the 
school, they think it’s beautiful that they get the last warmth of their uncle or aunt, or who ever 
is being cremated over there at the crematorium.’ 53

Notes

51        https://www.dr.dk/nyheder/indland/overskudsvar-
me-fra-ligbraending-varmer-skole-op

52        The CPR-number, which is mandatory for every 
Danish citizen, is used in all relations between the state and 
the individual, from tax to health care and library loans etc.

53        Interview with caretaker at Benløse School Søren 
Niland. Interview and translation by the author.

54         https://www.dr.dk/nyheder/indland/overskudsvar-
me-fra-ligbraending-varmer-skole-op

55       Larsen, Birgitte Stoklund Er kremering mindre kristent 
end en kistebegravelse? [Is Cremation less Christian than 
Burial?] (2016)

56     Grønkjær, Niels Varmedød i velfærdsstaten [Heat Death 
in the Welfare State] (2018)  
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I den seneste tid har LandboNords EnergiRådgivning slået et slag for, at land-
mænd, der står overfor at skulle investere i nyt maskinel, kender deres mulighe-
der for tilskud. Det er nemlig ikke kun ved udskiftning til eksempelvis LED-lys, ny 
ventilation eller gyllekøling, man kan opnå tilskud. Mange vil også kunne opnå 
energisparetilskud ved køb af nye maskiner.

Få energisparetilskud 
til nye maskiner

Martin Andreasen, der dri-
ver en svineejendom og 560 
hektar lidt uden for Brønder-
slev, er en af de landmænd, 
der nærmest ved et tilfælde 
opdagede, at han kunne få 
tilskud, da han stod over for 
en investering i en dybde-
harve.

- Jeg havde set nogle an-
dre, der havde kørt med 
dybdeharve både før og ef-
ter raps. Og hos dem har 
det set ud til, at de har hæ-
vet udbytterne samtidig 
med, at de har sparet en 
pløjning. Så det var egent-
ligt det, der gjorde, at jeg 
besluttede mig for at inve-
stere, siger Martin Andrea-
sen.  Derfor var det heller 
ikke udsigten til energispa-
retilskuddet, der var tun-

gen på vægtskålen for Mar-
tin Andreasen i forhold til 
beslutningen om at inve-
stere. 

- Da jeg havde besluttet 
mig for at investere i dybde-
harven, var jeg faktisk slet 
ikke klar over, at man kun-
ne få energisparetilskud. 
Men så læste jeg en artikel 
af energirådgiver Niels Hor-
ne Svendsen, hvor han lagde 
vægt på, at det altid er en 
god ide at ringe for at høre 
om mulighederne. Og det 
gjorde jeg så, siger Martin 
Andreasen. 

Den opringning kom til at 
betyde, at Martin nåede at 
ansøge om energisparetil-
skud, inden han indgik den 
endelig købsaftale for dybde-
harven. Faktisk endte til-

skuddet med at udgøre næ-
sten en tredjedel af den sam-
lede investering. Dertil kom-
mer reduktionen i dieselfor-
bruget og ikke mindst de 
arbejdstimer, der spares ved 
at undvære en arbejdsgang. 
Martin Andreasen er natur-
ligvis glad for, at det lykke-
des ham at opnå energispa-
retilskud til dybdeharven, 
men han ærgrer sig samti-
digt over, at han ikke kendte 
til muligheden for et års tid 
siden.

- Vi gik fra en fire meter 
såmaskine til en på seks me-
ter. Det reducerede vores 
energiforbrug, fordi maski-
nens kapacitet er udvidet 
med 50 procent. Den ma-
skine kunne vi helt sikkert 
også have opnået energispa-

retilskud til. Men købsafta-
len var indgået, da jeg fandt 
ud af det, så der var der ikke 
noget at gøre, siger Martin 
Andreasen. 

Ring, inden du køber
Når man skal søge om ener-
gisparetilskud er det aller-
vigtigste, at man laver en 
aftale om salg af energibe-
sparelsen, inden man indgår 
købsaftalen.

- I øjeblikket taler jeg med 
flere landmænd, som nær-
mest ved en tilfældighed 
opdager, at der er et tilskud 
at hente. Og i nogle tilfælde 
er det for sent, fordi købsaf-
talen er indgået, og det er jo 
rigtig ærgerligt, fortæller 
energirådgiver i Landbo-
Nord, Niels Horne Svend-

sen. Både Niels Horne 
Svendsen og Martin An-
dreasens klare råd til an-
dre, der står overfor en in-
vestering i nyt maskinel er 
samstemmende:

- Jeg vil til en hver tid 
anbefale landmænd, der 

overvejer at investere i en 
ny maskine, at ringe til 
energirådgiverne i Landbo-
Nord. Det værste der kan 
ske er, at man får et nej til 
tilskud, siger Martin An-
dreasen.
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Martin Andreasen fik dækket en tredjedel af sin investering 
til en dybdeharve med energisparetilskud. Pressefoto.

Above: Crematorium Fælleskrematoriet Ringsted .
Below left: Machines cooling down smoke form the cremation, creating surplus hot water for district heating.
Below: Benløse School, play field: Construction through which the school receives district heating from the Crematorium  Photos by the author,  May 31 2018
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Den engelske landmand Tim Lamyman fra Lincolnshire 
har sat ny verdensrekord i høst af hvede - han har høstet 
imponerende 16,5 ton pr. hektar, og slår dermed den 
gamle verdensrekord med flere længder.

Ny verdensrekord: 
16,5 ton hvede  
pr. hektar

Af Signe Wiese

Den tidligere verdensrekord 
tilfaldt en New Zealandsk 
landmand, der havde høstet 
15,7 ton pr. hektar, men den 
rekord har Tim Lamyman 
altså nu slået godt og grun-
digt. Det skriver Farmers 
Weekly. 

Det er faktisk Tim La-
mymans anden verdensre-
kord i år - tidligere i år 
satte han også verdensre-
kord i rapshøst med 6,7 ton 
pr. hektar.

Ifølge Tim Lamyman er 
det især tre faktorer, der har 
været afgørende for det im-
ponerende høstresultat: For 
det første fremhæver han 
hvedesorten, Reflection fra 
Syngenta, der har givet hele 

936 aks pr. kvadratmeter. 
For det andet har vejret væ-
ret optimalt hele sæsonen, 
og for det tredje sørgede den 
gødskning, der blev tildelt 
tre gange i løbet af efteråret, 
og seks gang i foråret, for at 

bladene holdte sig grønne og 
store. 

Tim Lamymans høst blev 
overvåget af tre uafhængige 
observatører, som efterføl-
gende anerkendte verdens-
rekorden.

Hvert år opstår der brande i lader rundt omkring i landet, fordi 
der sker selvantændelse i fugtigt hø. Forsikringsselskabet 
Topdanmark tester derfor i samarbejde med Webstech en måde, 
hvor man kan undgå brandene.

Undgå brand i fugtigt hø

Alle landmænd kender til 
den fugtige varme og duft af 
hø, man mærker, når man 
får kørt hø ind i laden, inden 
det er helt tørt. Ofte er det 
ganske ufarligt, men hvert 
år sker det, at høet bliver så 
varmt, at det selvantænder.

- Det kan have store kon-
sekvenser, hvis landmanden 
tager høet ind i laden for tid-
ligt. Ikke nok med at fugtigt 
hø ved høj temperatur risi-
kerer at selvantænde, sam-
tidig er der også stor risiko 
for, at det fugtige hø mugner 
og er ubrugeligt som foder. 
Så lad høet ligge en ekstra 
dag, selvom du mener, det er 
tørt nok, før du presser - hvis 
vejret altså tillader det, siger 
Svend-Anker Worm, som er 
agronom i Topdanmark 
Landbrug

Nyt forsøg
Selvom man bør vente med 
at køre høet ind til det er helt 
tørt, kan der være situatio-
ner, hvor det ikke kan nå at 
tørre helt. Men et nyt system 

skal gøre det op med bran-
dene i høet. Topdanmark 
Landbrug har derfor som et 
forsøg i samarbejde med 
Webstech fra Kongskilde in-
stalleret nogle spyd, som 
automatisk måler tempera-
turen inde i høet på familien 
Hoftijzers gård ved Ribe. 

- Det har været en tør som-
mer i år, så der har ikke væ-
ret de store problemer med 
fugtigt hø. Men de første 
tests af Webstechs termome-
tre i høet har vist sig særde-

les effektive, siger Svend-
Anker Worm. 

Systemet fungerer på den 
måde, at termometrene sæt-
tes ind i flere hø-baller. Og 
hvis temperaturen kommer 
over 50 grader, får landman-
den en SMS med en advarsel 
om den forhøjede tempera-
tur.

- På den måde kan man 
komme en eventuel selvan-
tænding i forkøbet og køre 
høet ud igen, hvis tempera-
turen skulle blive for høj, 
siger Svend-Anker Worm.

Systemet er egentlig ud-
viklet til overvågning af 
korn og rodfrugter, men bru-
ges også til vejtemperaturer, 
bistader, golfbaner og kom-
post og altså nu også hø.

- Vi har store forventnin-
ger til systemet og håber på, 
at alle landmænd som opbe-
varer hø, om få år kan sove 
trygt om natten uden at 
skulle bekymre sig om selv-
antændende hø, siger Svend-
Anker Worm.
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En engelsk landmand har sat ny verdensrekord i hvedehøst. 
Bemærk: billedet her stammer ikke fra verdensrekorden. 
Arkivfoto.

Hvert år opstår der brande i 
lader rundt omkring i lan-
det, fordi der sker selvantæn-
delse i fugtigt hø. Foto: Co-
lourbox.

Transporter in front of the Crematorium. Photo by the author, 31 May, 2018
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Transporter in front of the Crematorium. Photo by the author, 31 May, 2018
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…

Interview 

Interview notes, interview with Tom Olsen, director of the crematorium Fælleskre-
matoriet Ringsted, 30.6.18.

The interview begins with a tour around the Crematorium by one of the 7 workers 
there. He shows the cooling chambers, the administration offices as well as a crema-
tion taking place. He shows the ashes cooling in aluminum trays and he shows the 
machinery in the basement, which filters the smoke, collects heavy metals, and turns 
surplus heating from the cooling of the smoke into district heating.

The author: Do you see this place as representing a rationalization of death? ...a shift 
in the religious approach to death?

Tom: no, I don’t think we have any influence on religion at all. This is a practical issue 
related to what happens when people die. There is only two choices, either you are 
buried or you are cremated.

This house is built so that we can all use it no matter if we’re Protestant, Hindu, or 
Buddhist. The crematorium takes care of a practical side of life or death if you like, 
and we try to do it in a dignified manner.

The building is owned by the Church [the Danish Protestant State Church], but you 
find no Christian symbols. Traditionally, the crematoriums in Copenhagen were run 
by the municipality, whereas in the province they are run by the Church.

The author: why was the Crematorium built here?

Tom: We are on the border between the city and the countryside. Initially, there 
were plans of having us in the industrial area on the other side of the motorway. 
But luckily we could purchase this ground, which gives us more space. And we’ve 
purchased 40 000 m3 to make sure there won’t be a car wash or anything opening 
up just next to us.
 This area gives us a naturally free space surrounded by nature.

The author: what was your discussions in relation to the architecture for a new 
crematorium?

Tom: I came into the process quite late, but worked closely with the architects. It was 
important for me that we would create a space which would both be transparent 
and efficient.



Prior to my work here, I’ve overseen the building of two other crematoriums in 
Copenhagen.

….

I think it’s important to have an open space, where people can just walk in. So we 
need to constantly keep the space tidy and welcoming and still pursue our duties. 
Sometimes people come here out of curiosity, sometimes relatives come to attend 
the cremation of their love ones.
We have everything including Buddhist traditions, for whom the cremation is part of 
a religious ritual to, for instance, a mother, as it happened this morning, who wanted 
to bring her still-born baby herself and attend the cremation.

So this place has to be both aesthetically and ethically up to its function.

...

The author: Do you feel this is a very rationalized approach to death, taking to con-
sideration also the connection to the district heating?

Tom: It’s like, behind the wall a logistical process is taking place, which involves tur-
ning surplus heating into district heating, and this is a rationalized and practical pro-
cess. But on the other side of the wall another process of mourning might take 
place, and it should facilitate that as well.

As an example, here next to us is an urn which is going to be picked up later. Ano-
ther urn is in the office next door. We make sure not to have them in the same space, 
so that the relatives only see their urn, when they come to pick it up.

Similarly, if someone attend a cremation, we make sure to only have one retort up 
and running even though we have five that usually all run at the same time. It’s im-
portant that the relatives only have to deal with their love one’s death. 

We have thought a lot about how to spatially organize the crematorium so that the 
relatives only see the personal aspect of death and not the whole logistics.

....

Interview 



The crematorium covers Zealand (minus 
Copenhagen) and Lolland-Falster, it 
produces a discrete map of the Danish 
rural through the management of death 
as part of managing the environment.

Denmark

Zealand 

Crematorium
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Mapping the 
Danish rural

The data system at the crematorium 
enables workers to track each coffin 
through the CPR number (central 
person register number) 
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Tov sprang - 
50-årig dræbt
En 50-årig mand er om-
kommet i en høstulykke i 
Dalbyneder nord for Ran-
ders, skriver Amtsavisen.
dk. Ulykken skete ifølge 
avisen, da den 50-årige 
mand forsøgte at trække 
sin fastkørte mejetærsker 
fri med en traktor. Tovet 
mellem maskinerne skul-
le kunne holde til 30 ton, 
men noget gik galt, og to-
vet sprang. Det ramte fø-
reren, som formentlig 
døde på stedet.

Ulykke ved 
halmlæsning
Da en 19-årig mand for 
nylig var i gang med at 
læsse halmballer på en 
vogn bag en traktor, mi-
stede han fodfæstet og 
faldt ned mellem trakto-
ren og vognen og blev kørt 
over. Det oplyser Syd- og 
Sønderjyllands Politi. 
Ulykken fandt sted på 
Kærvej ved Vejen, og Syd- 
og Sønderjyllands Politi 
oplyser, at manden er 
bragt til Odense Universi-
tetshospital med alvorlige 
kvæstelser. 

Dræbt mellem 
to traktorer
For nylig døde en 24-årig 
mand, efter at han blev 
klemt mellem to traktorer 
i forbindelse med høstar-
bejde. Det skriver TV2 
Bornholm. Ulykken skete 
på en mark i Olsker-om-
rådet på Bornholm. Den 
24-årige blev umiddelbart 
efter ulykken overført til 
Rigshospitalet i Køben-
havn, men hans kvæstel-
ser var så alvorlige, at han 
døde samme aften. Ifølge 
TV2 Bornholm ligger det 
nogenlunde fast, at en af 
traktorerne i ulykken var 
i færd med at bakke med 
en vogn.

Mere N efter 
havrerødsot
Hvis man har været nød-
saget til at så marker om 
efter angreb af havrerød-
sot, kan man søge om dis-
pensation til forhøjet 
kvælstofkvote i planperio-
den 2014/2015. Det bygger 
blandt andet på en vurde-
ring fra Aarhus Universi-
tet, der siger, at angrebet 
af havrerødsot er det vær-
ste i mange år. 

Områder ved Ryå og Lindenborg Å står under vand, da 
vandløbene ikke kan klare den seneste tids regn. Det 
betyder blandt andet, at det er umuligt for landmæn-
dene at overholde myndighedernes mange datoer.

Landmænd druk-
ner i datotyranni 
og regnvand

Hvordan slår man en græs-
mark, der står under vand? 
Det spørgsmål vil flere land-
mænd med arealerne ned til 
Ryå og Lindenborg Å gerne 
kende svaret på. 

Hos Agri Nord håber for-
mand Carl Christian Peder-
sen, at myndighederne kan 
hjælpe de trængte land-
mænd ud af kniben.

Landmændene står lige 
nu med oversvømmede mar-
ker som følge af store mæng-
der vand - senest lørdag 5. 
september.

- Vi har ikke haft ekstre-
me nedbørsmængder, så pro-
blemet opstår, fordi vandlø-
bene ikke er tilstrækkeligt 
vedligeholdt. De er ganske 

enkelt ikke i stand til at 
transportere de mængder 
vand, vi har fået, siger Carl 
Christian Pedersen.

Han opfordrer derfor kom-
munerne til at øge vandløbs-
vedligeholdelsen, så vandaf-
ledningen af markerne igen 
fungerer.

- Vi kan kun frygte at pro-
blemer vokser de kommende 
når, da klimaforandringer 
taler for kraftigere regnskyl, 
lyder det fra formanden.

Datotyranni
Udover skader på markerne 
betyder oversvømmelserne, 
at de berørte landmænd 
kommer i klemme i de man-
ge datoregler, som sætter 

dagsordenen i dansk land-
brug.

- Vi har efterhånden da-
toer for alt - hvornår vi skal 
så, hvornår græsset skal 
være slået, hvornår efteraf-
grøderne skal være i jorden 
og så videre. Lige nu står 
flere af Agri Nords medlem-
mer med det problem, at de-
res brakarealer og græsmar-
ker uden afgræsning skal 
være slået senest 15. sep-
tember for at leve op til de 
tilskudsregler, de er omfat-
tet. Det er bare umuligt at 
slå en græsmark, som står 
under blankt vand, siger 
Agri Nords formand, der 
også har kendskab til mange 
andre vandløb udover Ryå og 

Lindenborg Å, der er gået 
over sine bredder.

Han opfordrer derfor myn-
dighederne til at give dis-
pensation for reglerne.

- Vi står allerede med 
mange medlemmer, som 
ikke kan overholde reglerne 
om, hvornår der skal sås - 
ganske enkelt fordi vi ikke 
kan så, før vi høster. Myn-
dighederne har godt nok gi-

vet én dispensation til dead-
line for at så efterafgrøder, 
men det viste sig ikke at 
være nok. Nu kommer denne 
problematik så oveni, Det 
kan ikke passe at vi skal 
drive vores landbrug efter 
en kalender og ikke efter vej-
ret og godt landmandskab, 
mener Carl Christian Peder-
sen. 
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Ifølge Bæredygtigt Landbrug er der brug for, at den generelle dispensationsordning for såning af MFO-
efterafgrøder forlænges, så landmændene får ro til at høste.

BL: Der er brug for tillid til landmændenes 
faglighed omkring MFO

Kalenderen har passeret 3. 
september, som var fristen for 
at så MFO afgrøder, og selv-
om udsættelsen har hjulpet 
mange, så er der stadig land-
mænd, der ikke har haft mu-
lighed for at få sået efteraf-
grøderne. Det kan skyldes, at 
de ikke har fået høstet endnu, 
eller at markerne ganske en-
kelt ikke er til at komme til 
på grund af oversvømmelser 
eller forsumpning.

Faglig direktør i Bæredyg-
tigt Landbrug, Jørgen Evald 
Jensen, har i de seneste 
dage haft kontakt til flere 
landmænd, og der er flere 
der har store udfordringer 
især på grund af vejret.

- Nogle steder har vi i 
Nordjylland fået 300 milli-
meter nedbør siden 25. juli. 
Det er nogle steder tre gange 
så meget som normalt for 
den periode. Op mod fristen 
for at så MFO afgrøder er 
der kommet mellem 70 og 80 
millimeter regn, der gør, at 
det har været meget vanske-
ligt at færdes på arealerne, 
siger Jørgen Evald Jensen og 
forsætter:

- Landmændene har sået 
på alle de marker de kan, og 
nogle har sået efterafgrøder 
allerede inden høst, men jeg 
frygter, at de drukner på 
grund af de store mængder 
regn. Så der er nogle vold-
somme udfordringer i det 
her. 

Ikke holdbare
Landmænd over hele landet 
har kæmpet med at få styr 
på de nye MFO regler, og det 
kostede blod, sved og tårer 
at få udskudt den oprinde-
lige frist, så landmændene 

havde en fair chance for at 
kunne nå af så efterafgrøder 
oven på en sommer, der vejr-
mæssigt gav mange udfor-
dringer. Og netop vejret er 
ifølge Jørgen Evald Jensen 
grunden til, at en fast tids-
frist ikke er holdbar i en 
landbrugsverden, hvor ting 
hele tiden kan ændre sig.

- I landbruget er man jo 
vant til, at man har en plan 
indtil man laver en ny, fordi 
man altid har en usikkerhed 
i, at vejret både kan være en 
med- og en modspiller. Nor-
malt prioriterer man sådan, 
at man først og fremmest 
skal have høstet, fordi det er 
hele årets indsats, og i nogle 
områder heroppe er man slet 
ikke færdig med at høste. 
Det er en dybt frustrerende 
situation, og samtidig har 
man en MFO frist hængende 
over hovedet. Det er en umu-
lig situation man sætter folk 
i, og det er en stor stressfak-
tor, siger Jørgen Evald Jen-
sen.

Fleksibilitet
NaturErhvervstyrelsen har 

på deres hjemmeside med-
delt, at det er muligt at søge 
om dispensation, hvis det 
ikke har været muligt at så 
MFO efterafgrøder inden 
den 3. september, og det er 
noget som glæder Bjarne Ni-
gaard, adm. direktør i Bæ-
redygtigt Landbrug.

- Det er positivt, at man 
fra myndighedernes side ud-
viser forståelse for land-
mændenes situation, og at 
man har en vilje til at hjælpe 
dem. Det er en fleksibilitet, 
der er altafgørende i et er-
hverv, hvor tingene hurtigt 
kan ændre sig, siger Bjarne 
Nigaard

Men til trods for velviljen 
hos NaturErhvervstyrelsen 
er der dog stadig udfordrin-
ger i dispensationsordnin-
gen, og Bjarne Nigaard 
forholder sig stadig kritisk 
til, at man laver ordninger 
der er svære at gennem-
skue for den enkelte land-
mand.

- Vi kunne godt ønske os, 
at man forlængede den ge-
nerelle ordning for alle, så 
landmændene kan koncen-

trere sig om at få de sidste 
afgrøder høstet. Det sidste 
de har brug for lige nu er 
at skulle bruge tid på pa-
pirarbejde og for nogens 
vedkommende finde vejr-
data hos DMI for at doku-
mentere, at det rent faktisk 
har regnet meget på deres 
marker, siger Bjarne Niga-
ard.

Ansøgning er tilståelse
Han peger også på, at mange 
helt vil undlade at søge om 
dispensation, fordi et afslag 
vil komme til at virke som 
en indrømmelse, når styrel-
sen skal kontrollere.

- Hvis man søger dispen-
sation efter fristen, men får 
afslag, så har man jo "til-
stået" en overtrædelse. 
Hvem vil turde risikere det? 
Der er behov for at, at styrel-
sen stoler på, at landmæn-
dene gør, hvad de kan for at 
få tingene til at fungere ude 
i virkeligheden. Det er sjæl-
dent gået godt at drive land-
brug alene ud fra kalende-
ren, slutter Bjarne Nigaard.

mbl

Ryå er blandt de åer, der ikke kan klare den seneste tids regn. 
Pressefoto.

Bæredygtigt Landbrug håber 
på en generel dispensation for 
fristerne til såning af MFO 
efterafgrøder. Pressefoto.
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CreamtoriumState School

District heating pipe line

Agriculture production areaResidential area

Shifting grounds The rationalized approach to 
nature extends from the rural 
into the city through the crema-
torium’s district heating pipe.
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Størst i bredden, bedst i længden. Nu fra 12 til 36 meter.

Markedets mest “fleksible” 
standardvogn 4 akselt gylletrailer

Standard hjul 750/60X30,5      

Store hjul 800/60X34       

XXL Store hjul 
800/70X38
XXL Store hjul 

Store hjul 800/60X34       

Generel dispensation til senere såning af MFO-afgrøder hjælper mange - men rammer andre.

MFO-fristforlængelse 
giver også problemer
Af Rasmus Dalsgaard

Finn B. Nielsen, der driver 
et planteavlsbrug med 80 
hektar ved Vordingborg, stil-
lede mejetærskeren i to dage 
for at så MFO-afgrøder ret-
tidigt.

Det viser sig nu at blive 
dyrt, fordi han stadig 
manglede to høstdage for at 
få den sidste hvede og malt-
byg i hus, da regnen satte 
ind.

Inden han stillede meje-
tærskeren for at så MFO-
afgrøder, havde han des-
uden høstet en del af sine 
hvedemarker med højere 
vandprocent end nødven-
digt for at have markerne 
klar til at så MFO-afgrøder 
rettidigt.

Den gennemsnitlige vand-
procent i hans hvede har 
indtil nu været 17 procent.

- Noget af det skulle have 
stået yderligere et par dage, 
men jeg turde ikke andet 
end at høste og skynde mig 
at så MFO-afgrøderne, for 
jeg var sikker på, at der el-
lers ville stå en kontrollør 
allerede om mandagen, siger 
han.

Rammes dobbelt
Nu føler han, at han rammes 
dobbelt, fordi han også for-
udser han problemer med at 
nedvisne de veletablerede 
efterafgrøder en uge senere 
end den oprindelige frist den 
20. oktober.

- Hvis de rettidigt såede 
MFO-afgrøder gror godt, bli-
ver de let en meter i højden, 
og så skal de nedvisnes med 
Roundup, og det kan blive et 

problem med den ændrede 
frist fra den 20. oktober til 
den 27. oktober, fordi virk-
ningen af Roundup aftager 
med lavere temperatur og 
aftaget vækst, vurderer 
Finn B. Nielsen.

- Den 20. oktober er i for-
vejen ret sent for en optimal 
virkning, siger han og synes 
derfor, at det er urimeligt, at 
han skal udsættes for den 
samme fristudskydelse i den 
sidste ende, ligesom de kol-
leger, der valgte at køre løs 
med mejetærskerne og hå-

bede på tilgivelse ved for sen 
såning.

Mange udfordringer
Finn B. Nielsen skulle så i 
alt 15 hektar med MFO-af-
grøder, og opgaven blev yder-
ligere tidskrævende, fordi 
han skulle så to forskellige 
slags MFO-afgrøder, hen-
holdsvis sennep og vårbyg 
samt sennep og olieræddike.

- Og for at væres sikker på 
en god etablering, såede jeg 
to gange, fortæller han.

Finn B. Nielsen har i det 

hele taget været udfordret af 
vejrforholdene på flere må-
der i denne sæson. Eksem-
pelvis har han en hvede-
mark, der er nabo til en 
kirke og en kirkegård. Den-
ne mark turde han ikke at 
høste på grund af en meget 
hård østenvind, fordi kirke-
gården og gravstederne i 
givet fald ville være blevet 
fyldt med den snittede halm.

- Halmen fløj 100 meter 
efter mejetærskeren i de 
dage, og derfor måtte jeg 
holde stille, og jeg ventede 

med at høste marken til en 
nat, da vinden havde lagt sig 
lidt, fortæller han og tilføjer, 
at han ikke forventede for-
ståelse for den problemstil-
ling hos NaturErhvervsty-
relsen.

- Det har været til at få 
nerver af, siger han om si-
tuationen med regler og vejr-
forhold, som gik imod hinan-
den.

- Jeg tror ikke, at en tysk 
eller polsk landbrugsmini-
ster ville tillade deres em-
bedsmænd at byde land-

mændene den behandling, 
tilføjer han.

Lave omkostninger
Finn B. Nielsen driver selv sin 
80 hektar store bedrift og si-
ger, at han ikke misunder de 
kollegaer, som har 300 hektar. 

Det skyldes blandt andet, at 
han har en sund økonomi i 
kraft af lave finans- og ma-
skinomkostninger. Eksempel-
vis har han en 12 fods meje-
tærsker, som normalt har en 
udmærket størrelse til bedrif-
ten.

Finn B. Nielsen frygter, at rettidigt og velatablerede MFO-afgrøder kan blive vanskelige at nedvisne med Roundup, når det først må ske efter den 27. 
oktober. Foto: Agrofoto.
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The pig farm, the art museum, and the cre-
matorium each produces a map of the Dan-
ish rural: the Danish rural consists of layers of 
bodily movements, capital flows and objects 
moved around. The map that the ‘machines 
in the garden’ produce extends beyond the 
real geography of the rural - both physically 
and mentally. 

700-terminalen for enden af 
højre armlæn. 

Det betyder, at hvis et af 
de midterst dæk på den 27 
tons gyllevogn langsomt mi-
ster lufttrykket ved en 
punktering, så bliver chauf-
føren opmærksom på proble-
met, inden det er for sent, og 
hele dækket er ødelagt. 

Kabinetaget på Optum, er 
magen til Puma-serien, hvil-
ket betyder at der er mulig-
hed for en stor lyspakke. 
Den lille lyspakke giver 
1.000 lume pr. lampe i 360 
graders område fra kabi-
nens top, mens den store 
lyspakke giver 1.800 lume pr 
lampe, og sammen med de 
14 LED lygter, fire halogen 
og en xenon-arbejdslysm, er 
det en lysstyrke på over 
30.000 lumen fra Optum'ens 
top.

Præcision og automatik i Præcision og automatik i Præcision og automatik i Præcision og automatik i Præcision og automatik i 
markarbejdet sikrer en optimal markarbejdet sikrer en optimal 
udnyttelse af dine maskiner. udnyttelse af dine maskiner. 
Autopilot med Trimbles nye Autopilot med Trimbles nye 
TMX-2050 skærm giver den TMX-2050 skærm giver den TMX-2050 skærm giver den TMX-2050 skærm giver den 
højeste nøjagtighed, og den højeste nøjagtighed, og den højeste nøjagtighed, og den højeste nøjagtighed, og den 
sikrer også, at både traktor og sikrer også, at både traktor og sikrer også, at både traktor og sikrer også, at både traktor og 
redskab kører præcist i redskab kører præcist i redskab kører præcist i redskab kører præcist i samme samme 
spor, selv i spor, selv i spor, selv i hældende terræn. hældende terræn. hældende terræn. hældende terræn. 
Desuden kan du selv flytte Desuden kan du selv flytte Desuden kan du selv flytte Desuden kan du selv flytte 
autostyringen og skærmen autostyringen og skærmen 
imellem flere maskiner.

TMX-2050 er en tablet med 
Android og foragerautomatik. Den 
er Trimbles nye autostyrings-
tablet til præcisionslandbrug.

Autostyring til alle 
traktorer og redskaber

Autopilot leveret og monteret ved to kunder:Autopilot leveret og monteret ved to kunder:Autopilot leveret og monteret ved to kunder:Autopilot leveret og monteret ved to kunder:

Autopilot på Fendt  112.500 kr.112.500 kr.112.500 kr.112.500 kr.
Forberedt til autostyringForberedt til autostyringForberedt til autostyringForberedt til autostyring

Autopilot på ValtraAutopilot på ValtraAutopilot på ValtraAutopilot på Valtra    134.375 kr.134.375 kr.134.375 kr.134.375 kr.134.375 kr.
Ikke forberedt til autostyringIkke forberedt til autostyringIkke forberedt til autostyringIkke forberedt til autostyringIkke forberedt til autostyring

Vi monterer autostyring på Vi monterer autostyring på Vi monterer autostyring på Vi monterer autostyring på Vi monterer autostyring på Vi monterer autostyring på Vi monterer autostyring på 
traktorer og mejetærskere uanset traktorer og mejetærskere uanset traktorer og mejetærskere uanset traktorer og mejetærskere uanset traktorer og mejetærskere uanset traktorer og mejetærskere uanset traktorer og mejetærskere uanset 
alder, mærke og model, og vi får alder, mærke og model, og vi får alder, mærke og model, og vi får alder, mærke og model, og vi får alder, mærke og model, og vi får alder, mærke og model, og vi får alder, mærke og model, og vi får 
alle dine maskiner og redskaber til alle dine maskiner og redskaber til alle dine maskiner og redskaber til alle dine maskiner og redskaber til alle dine maskiner og redskaber til alle dine maskiner og redskaber til alle dine maskiner og redskaber til alle dine maskiner og redskaber til alle dine maskiner og redskaber til 
at arbejde sammen.at arbejde sammen.at arbejde sammen.at arbejde sammen.at arbejde sammen.

Geoteam har leveret over 700 Geoteam har leveret over 700 Geoteam har leveret over 700 Geoteam har leveret over 700 Geoteam har leveret over 700 Geoteam har leveret over 700 Geoteam har leveret over 700 Geoteam har leveret over 700 Geoteam har leveret over 700 
autoautoautoautoautoautostyringer til landbrug af alle styringer til landbrug af alle styringer til landbrug af alle styringer til landbrug af alle 
typer siden 2009, og vi kører typer siden 2009, og vi kører typer siden 2009, og vi kører typer siden 2009, og vi kører typer siden 2009, og vi kører typer siden 2009, og vi kører typer siden 2009, og vi kører 
først hjem, når det virker. Du kan først hjem, når det virker. Du kan først hjem, når det virker. Du kan først hjem, når det virker. Du kan først hjem, når det virker. Du kan 
desuden altid få hjælp, for vi har desuden altid få hjælp, for vi har desuden altid få hjælp, for vi har desuden altid få hjælp, for vi har desuden altid få hjælp, for vi har 
vagtvagtvagtvagttelefon fra kl 6 til kl 22 fra telefon fra kl 6 til kl 22 fra telefon fra kl 6 til kl 22 fra telefon fra kl 6 til kl 22 fra telefon fra kl 6 til kl 22 fra 
februar til september.februar til september.februar til september.februar til september.februar til september.

Hvis du er interesseret, kan Bent Hvis du er interesseret, kan Bent Hvis du er interesseret, kan Bent Hvis du er interesseret, kan Bent 
Henneberg fortælle dig mere om, Henneberg fortælle dig mere om, Henneberg fortælle dig mere om, Henneberg fortælle dig mere om, 
hvad du får ud af autostyring og hvad du får ud af autostyring og hvad du får ud af autostyring og hvad du får ud af autostyring og 
redskabsstyring. Ring til ham på: redskabsstyring. Ring til ham på: redskabsstyring. Ring til ham på: redskabsstyring. Ring til ham på: 
77 33 22 33.77 33 22 33.77 33 22 33.77 33 22 33.

En ny og stærkere foraksel er længe ventet fra Case IH. For-
akslen er godkendt til kørsel med tvillinghjul og kommer fra 
Magnum-serien. Stemplet til affjedringen har en vandring 
på 110 millimeter.

1,2, 3... Der er mange trin op til førersædet på den nye trak-
tor. Bemærk placeringen af værktøjskassen.

Stor diameter på baghjulene sikrer optimal overførsel af effekt 
til landjorden. 710/75 R42 med en diameter på 2,15 meter 
er standard udstyr.

En sensor, i stedet for ventil-
hætterne sender informatio-
ner til traktoren, om det ak-
tuelle dæktryk. Op til 16 
sensorer kan kontrolleres fra 
kabinen på én gang.
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Fendt fornyer vario-transmission med model TA400, som på mange 
måder tænker ud af boksen. Transmissionen er den første på 
markedet uden område gear.

Ny Vario-transmission 
uden gruppegear

Af Morten Damsgaard

Maskinbladet, Tyskland

Den nye Fendt 1000-serie, er 
den første traktorserie fra 
Fendt, som får den helt nye 
TA-transmission monteret. 

Efter 20 år med samme 
Vario-transmission har 
Fendt nu fornyet transmis-
sionen, og faktisk lavet en 
helt ny opbygning af den vel-
kendte trinløse transmissi-
on, som Fendt i 1995 døbte 
Vario.

Princippet i den trinløse 
transmission er, at umiddel-
bart efter motoren deles 
kraften i to linjer igennem 
et planetgear. Den ene linje 
er en mekanisk forbindelse 
direkte til traktorens bagtøj, 
og den anden er en hydrau-
lisk drivlinje med en pumpe-
enhed og en motorenhed, 

som også er forbundet til 
traktorens bagtøj. Med de 
hydrauliske komponenter, 
som kan vinkles, styres de 
omdrejninger, som sendes til 
den mekaniske og hydrauli-
ske del, og på den måde æn-
dres hastigheden på trakto-
ren.

Nyt princip
I den nye trinløse transmis-
sion, er der enkelte kompo-
nenter, som går igen: planet-
gearet er stadig at finde i 
transmissionen, og det sam-
me gælder den hydrauliske 
pumpe og motor. Normalt er 
der kun én motor- og pum-
peenhed i Vario-transmissi-
on, men den nye TA400 har 
to motorer. 

Det samme havde den 
trinløse Vario-transmission 
i den første trinløse Fendt 
800 - men her var begge to 

forbundet til traktorens bag-
tøj. I stedet for, at den hy-
drauliske del har forbindelse 
til bagtøjet, så har kun den 
ene hydrauliske motor for-
bindelse til bagtøjet, mens 
den anden motor har forbin-
delse til forhjulene. 

Dette betyder, at trakto-
ren kører med permanent 
firehjulstræk op til 25 kilo-
meter i timen.

- Det er første gang man 
ser en trinløs transmission 
bygget op på den måde, og 
det har flere fordele. Dels 
undgår vi et gruppeskift i 
transmissionen, som vi har 
i den oprindelige Vario-
transmission, og desuden får 
vi en langt højere effektivi-
tet i transmissionen, da for-
hjulene "koster" mindre at 
trække, siger Ulrich Hufna-
gel, udviklingschef hos 
Fendt. 

- På en traditionel traktor 
"koster" det en stor effektiv-
tet at drive forhjulene med 
rundt, når firehjulstrækket 
ikke er tilkoblet, da den rul-
lemodstand, som skabes fra 
forhjulene, skal drives fra 
baghjulene. Faktisk går der 
en trejdedel effekt til spilde, 
fra baghjulene til forhjulene. 
Hvis det eksempelvis kræ-
ver tre kilowatt at drive for-
hjulene, så skal der sendes 
knap 10 kilowatt fra baghju-
lene, da effekttabet fra bag-
tøjet til jorden er 60 procent 
og igen tabes der 60 procent 
fra jorden og op igennem for-
hjulene, påpeger Ulrich 
Hufnagel. 

- Hvis der bliver forskel på 
hjulslip på mere end to pro-
cent på forhjul og baghjul, så 
kobles firehjulstrækket til, 
og det samme gælder ved 
hårdt arbejde, hvor trans-

missionstrykket er højt, for-
klarer Ulrich Hufnagel.

Skrappere venderadius
At der nu er to hydrauliske 
motorer i den trinløse trans-
mission, betyder, at olien fra 
den hydrauliske pumpe 
automatisk vil løbe til den 
motor, som er lettest at 
"trække rundt". 

- Det betyder, at når trak-
toren eksempelvis drejer, så 
vil der løbe mere olie til for-
hjulene og forhjulene, vil 
løbe stærkere end baghjule-
ne, og vi vil faktisk få en 
venderadius, som...

Læs videre om den spænden-
de transmission på maskin-
bladet.dk

Oversigt over Fendt’s nye trinløse TA400 transmission. Den 
nye Vario-transmission har to hydrauliske motorer - en har 
forbindelse til baghjulene, og en til forhjulene. Grafen under 
viser effektiviteten i den nye transmission sammenlignet med 
den Vario-transmission, som ligger i 900-serien. Foto: Fendt.

In advanced capitalism the ‘genetic code 
of living matter—life itself—is the main 
capital.’57 All parts of the ecosystem can 
potentially be part of the apparatus of pro-
duction. From this perspective one could 
argue that industrialized agriculture, with 
its increasingly sophisticated management 
of nature, of life, and lives, cannot be consi-
dered a specific case of how capitalism and 
life merges in one specific industry—on the 
contrary, “agriculture” extends into all parts 
of society:  Agriculture is our contemporary 
situation inasmuch as we are all caught in 
the ‘spinning machine’58 of capitalism as a 
way of organizing nature in our society.
The agriculture state may serve as an 
example of how agriculture, as an appro-
ach to the unfolding of life in space and its 
manageability, pours into the most unlikely 
institutions; it permeates a range of diffe-
rent spaces and pervades various terrains. 
Marx—in particular Marxist theorist Karl 
Kautsky—pointed in the late 19th century 
to the expanding gap between  “society” and 
“nature”  as an early indication of how ca-
pitalism disturbs the ‘metabolic’ relationship 
between human existence and nature.59 As 
Kautsky notes, Marx’ concept of surplus va-
lue is inherently related to agriculture and to 

what Kautsky termed the ‘material exploi-
tation’ of the countryside: the constantly 
mounting loss of nutrients pouring out of 
the countryside leads to the exploitation of 
the land in a similar way to Marx’ notion of 
value, which points to the exploitation of the 
worker, the proletariat.60

The ecological catastrophe caused by the 
‘metabolic rift’61 between the producers (so-
ciety) and the means of production (nature) 
arguably still runs through concepts like the 
anthropocene, which perpetuates the idea of 
humans (society) as actors on the one side, 
and the non-humans (nature) as an abstra-
ct entity which is acted upon on the other 
side.62

However, as the agriculture state indicates, 
“society” and “nature” are not separate do-
mains: they are merged together in capitalist 
civilization as a way of organizing nature; 
even as nature itself is continually reinforced 
as the material basis from which capitalism 
evolves. Modernity—and the event of glo-
bal capitalism—can be seen as society ac-
ting upon nature. But this perspective fails to 
recognize just how modern society also de-
veloped through nature, and indeed through 
agriculture.63 
As Jason W. Moore has addressed, it is often 

overlooked how capitalism not only runs on 
fossil energy—or ancient sunshine64—but 
also on cheap food for the (re)production 
of labour power and raw materials. ‘Che-
ap Nature’65: low cost food, labour power, 
energy and raw materials has decisively 
shaped capitalism. 
In a twofold movement, capital accumu-
lation is the result of ’Cheap Nature’ and 
simultaneously produces ‘Cheap Nature’ as 
a result of industrial production that neces-
sarily runs ahead of the raw material input: 
industrial production increases productivity 
relative to its fixed costs, and thus simulta-
neously produces ‘Cheap Nature’ purely 
by the fact that it can process an increasing 
amount of material input at fixed production 
costs. Thus, for instance, the rapid introduc-
tion of biotechnologies and artificial intel-
ligence to modern agriculture is based on 
the premise that these technologies (which 
themselves could be seen as modes of ‘Che-
ap Nature’) will continuously secure access 
to Cheap Nature through enhanced food 
production and raw material production.66 
But despite the promises of these new te-
chnologies, reports show that they have fai-
led to achieve what all previous agricultural 
revolutions have done: drive food prices 

down.67

The impending systemic problem of 
securing the (re)production of ‘Cheap Na-
ture’ cannot be solved as it has been histo-
rically through colonizing land or exploiting 
people in the colonial world. It has proved 
increasingly difficult to get nature—includ-
ing human nature—to yield its “free gifts”.68

This fundamental problem is a problem of 
agriculture—the merging of “society” and 
“nature”— and  points to the tension bet-
ween the forum and the fields, because, as 
the agriculture state exemplifies, the forum 
(society) and the field (nature) are already 
merged in a way that makes it difficult to 
establish the right forum for addressing or 
even articulation the crisis of the rural.68 The 
nation state with its foundational narratives 
bound to land and the exercise of power is 
necessarily in tension with its agricultural 
“fields”, which are increasingly shaped by 
international capital flows and conjunctures. 
As Moore states: ‘it became increasingly 
apparent of the course of 2008 that agricul-
ture is one of the decisive battlegrounds of 
neoliberal globalization—I would say the 
decisive battleground.’ 70

Continues on  page 45
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WORKING
MACHINE

VALTRA GÅR 
NYE VEJE - NU INKL.  
SERVICEAFTALE

S-SERIE 290 - 400 HK
· 8,4 liter AGCO Power motor med SCR teknologi
· Løftekraft 12.000 kg
· CVT transmission (AVT)

KEND DINE OMKOSTNINGER

· CVT transmission (AVT)

Nu fyldes hullet mellem Case IH Puma og Magnum med 
en helt ny europæisk traktorserie: Optum. 

Helt ny traktorserie 
fra Case IH: Optum 
Af Morten Damsgaard

Maskinbladet, Tyskland

Med et ønske om mere kraft 
til rådighed i en kompakt 
traktor, på størrelse med 
Puma-serien, blev Optum-
projektet startede for små 
tre år siden.

Resultatet vises frem på 
Agritechnica 2015 i Hanno-
ver, og Maskinbladet har 
været i Tyskland, for at se 
nærmere på den nye traktor-
serie fra Case IH.

Serien strækker sig over 
to modeller med navnene 
Optum 270 og Optum 300, 
og som altid, hos Case IH, 
svarer modelnummeret til 
de nominelle hestekræfter 
på 270 til 300 hestekræfter, 

og med maksimalt 288 og 
313 hestekræfter når boost 
træder til. Maksimalt mo-
ment bliver 1.282 Nm på 
kraftudtaget på Optum 
300.

Forstærket traktorserie
Traktoren har kun 10 cen-
timeter længere akselaf-
stand end Case IH Puma 
240 CVX, og det betyder, at 
Optum-serien er en kom-
pakt stortraktor, som pas-
ser godt ind i det europæi-
ske forhold.

Kabinen på Optum-serien 
er identisk med Puma-serien 
og motoren er faktisk også 
den samme rent volumen-
mæssigt dog med flere til-
pasninger til den større ef-
fekt. 

Motoren er samme 6,7 li-
ters FPT-motor, som ligger i 
Puma-serien, dog med nyt 
topstykke, stærkere pleje-
stænger og lejer, og med en 
ny variabel turbo.

Motoren overholder de ny-
este emmissionskrav, Tier 4 
Final med ren SCR-teknolo-
gi - ligesom resten af Case 
IH-traktorserien, hvor al 
bearbejdning af udstød-
ningsgassen sker uden for 
motorrummet med SCR-
teknologi, hvor der skal til-
sættes AdBlue.

Transmission er trinløs, 
og en forstærket udgave af 
den, som ligger i Puma-se-
rien. Det samme gælder 
resten af bagtøjet, som er 
specialbygget til netop Op-
tum-serien, med stor løfte-

kapacitet på hele 11 ton, 
mens frontliften løfter 5,8 
ton.

Som ekstraudstyr på trak-
toren, kan hydraulikpum-
pen opgraderes fra 165 l/min 
til 220 l/min og serviceinter-
vallet på hydraulik filter og 

olie fortætter på 1.200 timer, 
ligesom Puma-serien.

Brændstoftanken rummer 
630 liter og 96 liter AdBlue-
tank, hvilket ifølge Case IH 
skulle kunne holde trakto-
ren kørende i mindst 12 ti-
mer.

Stor foraksel
Mange Case IH-kunder ser 
helt sikkert frem til en ny 
foraksel, som kan holde til 
montering af tvillinghjul, 
uden hjullejer overbelastes. 

Her er Optum udstyret 
med forakslen fra Magnum-
serien, og tilmed med to 
store stempler til affjedring, 
som kan give sig 110 milli-
meter. Case IH garanterer, 
at forakslen kan holde til 
tvillingmontering og belast-
ningen på hvert slutdrev lig-
ger helt oppe på 7,5 ton. Som 
standard bliver forakslen 
affjedret.

Brems uden hydraulik 
Optum-serien rummer en 
række detaljer, som er ret 
interessante for det danske 
marked.

At traktoren kan udstyres 
med luftbremser og ABS-
system er nok ikke noget vi 
kommer til at se i Danmark, 
men hvad angår nedbrems-
ning, så kan traktoren ud-

styres med en ny form for 
motorbremse, som er særde-
les effektiv.

Med en pedal til venstre 
for koblingen, kan traktoren 
bremses ned fra topfart til 
stilstand på ganske kort tid. 
Når pedalen aktiveres, så 
stoppes brændstoftilførse-
len, kølevingerne sættes op 
til fuld hastighed og den va-
riable turbo vinkles op. Alt 
sammen noget, som er med 
til at bremse motoren i dens 
arbejdsgang, og i tre forskel-
lige trin kan aggressiviteten 
styres for denne nedbrems-
ning, og kørertøjet bringes 
til standsning uden at bruge 
bremsepedalerne, og på den 
måde hverken bruge luft-
bremserne eller de hydrau-
liske bremser.

Flere detaljer
Foruden den nye motor-
bremse, så rummer Optum-
serien en række andre gode 
detaljer.

Blandt andet kan der som 
ekstraudstyr vælges et luft-
trykskontrol system, hvor 
traktoren kan overvåge luft-
trykket i 16 dæk. Med en 
modtager bygget ind i taget, 
kan trådløse sensorer sende 
informationer om lufttryk-
ket fra 16 ventiler, og chauf-
føren har overblikket i AFS 

Case IH er klar med en helt ny traktorserie: Optum. Med maksimalt ydelse på 313 heste-
kræfter. Fotos: Morten Damsgaard.

Maskinbladet har prøvekørt den nye serie i Tysk-
land, men de første modeller forventes til landet 
allerede til foråret 2016.
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Word use

Rotten BananaUdkantsdanmark

Highest selection
Source: Aegis Network

Source: The Danish Language Council

Survey: Where would you geographically 
locate the term ’Udkantsdanmark’ [Outer 
Edge Denmark] ?

Udkantsdanmark
[Outer Edge Denmark]

Den rådne banan
[The Rotten Banana]

Word use 

Highest selectionLowest selection

Graphic  representations 

Source: Faktalink 

Source:  Aegis Network 

This collection of graphic material related to the Dan-
ish rural reveals a connection between the economic 
situation of the Danish agriculture industry, word use, 
and the production of the mental picture of a deteriorat-
ing rural Denmark. 
The financial crisis of 2008 marks a pivotal moment. 
The psycho-geographic survey of the term “Udkants-
danmark”  inspired the term “Rotten Banana”. 
Simultaneously, the economic situation of the agricul-
ture sector  is revealed as increasingly capitalized. 

In situ
Psycho-geographic 

mapping



Source: Aegis Network

Agriculture real estate prices

Agriculture sector dept

DKK billion

Source: Statistics Denmark 

Source: Statistics Denmark

Source: Faktalink 

Graphic  representations 
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Vedrørende annoncer til denne udgave 
bedes du kontakte vores salgsafdeling 
på telefon: 9626 5266 
Eller mail til: annoncer@fbg.dk

SIDSTE FRIST FOR ANNONCER 
TIL DENNE UDGAVE ER 29. SEP.

Har du en spændende nyhed eller en god 
historie til vores tema omkring Mejetærske-
re og presssere, så vil redaktionen gerne 
høre fra dig snarest muligt. Send en mail til: 
redaktion@maskinbladet.dk

Tungere baller vinder frem
Større efterspørgsel på tungere baller, får danske landmænd 
og maskinstationer til at vælge presser, som kan presse � ere 
kilo i hver balle længde.
- Læs meget mere i næste udgave af Maskinbladet

I næste udgave af 
Maskinbladet har vi 
blandt andet tema om:

MEJETÆRSKERE 
OG PRESSERE

Arla fortsætter sin ekspansion i Afrika med to nye joint ventures i de vestafrikanske lande Nigeria og Senegal.

Arla udvider i Afrika
Af Signe Wiese

Med lanceringen af to nye 
joint venture-virksomheder 
i Senegal og Nigeria tager 
Arla nu de næste skridt ind 
på det vestafrikanske mar-
ked. Tiltaget er en del af 
Arlas strategi om at udvik-
le nye markeder uden for 
EU for at sikre, at Arla kan 
skabe så meget værdi som 
muligt på baggrund af an-
delshavernes mælk.

De to nye joint ventures er 
endnu et skridt på vej mod 
indfrielsen af Arlas ambitio-
ner syd for Sahara, hvor 
Arla sigter mod at øge sin 
årlige omsætning fra om-
trent 90 millioner euro til 
cirka 460 millioner euro i 
2020. Det skal i første om-
gang ske gennem salg af 
pulvermælk og konsum-
mælk, som der er stor efter-
spørgsel på i den hurtigt 
voksende middelklasse i og 
omkring de store byer - se-
nere også gennem smør og 
ost.

- I takt med at levestan-
darden forbedres, efter-
spørger forbrugerne i sti-
gende grad sikre fødevarer 

til rimelige penge. Der er et 
underskud på mælk i Vest-
afrika, og derfor har Arla 
gode muligheder for at af-
sætte mælkepulver og an-
dre mejeriprodukter på det 
vestafrikanske marked. Vi 
er her for at opbygge en 
langsigtet forretning, og 
det kræver, at vi har stærke 
lokale partnere. Vi er der-
for glade for, at vi har ind-
gået samarbejdsaftaler 
med to erfarne aktører i 
Senegal og Nigeria, fortæl-
ler Steen Hadsbjerg, chef 
for Arla i Afrika syd for Sa-
hara.

Nigeria er nøglemarked 
Med en årlig omsætning på 
omtrent 80 millioner euro 
har Arla allerede en veletab-
leret forretning i Nigeria, 
som dog hidtil har været ba-
seret på forskellige distribu-
tionsaftaler. Ved at placere 
alle nuværende og fremtidi-
ge aktiviteter i den nye joint 
venture-virksomhed med 
Tolaram Group forventer 
Arla at øge sin omsætning 
til 240 millioner euro inden 
2020.

- Nigeria er et af de stør-

ste markeder for mejeripro-
dukter i Afrika. For at få 
succes i Afrika skal vi have 
succes i Nigeria. Befolk-
ningstallet vokser med to til 
tre procent om året, og ni-
gerianerne er unge, ambi-
tiøse og bliver mere og mere 
veluddannede. Det gør Ni-
geria til det perfekte mar-
ked for Arlas Afrika-strate-
gi, og vi forventer, at det nye 

joint venture starter salget 
op i september, siger Steen 
Hadsbjerg.

Det nye joint venture i Ni-
geria hedder TG Arla Dairy 
Products LFTZ Entreprise, 
hvor Arla Foods og Tolaram 
Group hver ejer 50 procent. 
Virksomheden skal stå for 
emballering, marketing, 
salg og distribution af Arla-
produkter i Nigeria. Mads 

Burmester kommer til at stå 
i spidsen for virksomheden 
som administrerende direk-
tør.

Opstart i Senegal
I dag har Arla ingen salgs-
aktiviteter i Senegal, men 
ved at etablere en joint ven-
ture-virksomhed sammen 
med Attieh Group forventer 
Arla at nå en årlig omsæt-

ning på 32 millioner euro 
inden 2020.

Den nye virksomhed i Se-
negal hedder Arla Senegal 
S.A. Arla Foods ejer 75 pro-
cent, Attieh Group 25 pro-
cent. Den skal stå for embal-
lering, marketing, salg og 
distribution af Arla-produk-
ter i Senegal og forventes at 
starte op inden udgangen af 
2015.

Arla fortsætter sin ekspansion i Afrika med to nye joint ventures i Nigeria og Senegal.  Pressefoto.

Kvægbranchen er nu så langt med at bruge kønssorteret sæd og 
krydse kvægracer at antallet af aflivede jerseytyrekalve kan 
halveres inden for en overskuelig fremtid.

Specialsæd og nye kryds 
redder kalveliv 

Af Signe Wiese

Det økologiske mejeri Na-
turmælk har netop meldt ud 
at de 32 mælkeproducenter 
der leverer til mejeriet i 
fremtiden ikke må aflive de 
jerseytyrekalve, som det 
ikke er økonomisk rentabelt 
at beholde.

I stedet for skal mælke-
producenterne bruge køns-
sorteret sæd, når de insemi-
nerer køerne, så man redu-
cerer antallet af tyrekalve 
og krydser malkekvæg med 
kødkvæg, så der opstår nye 
krydsninger som der er øko-
nomi i at opdrætte og sælge 
videre.

Glæde hos formand
Det er metoder som Land-
brug & Fødevarer allerede 
har arbejdet med i mange år 
med gode resultater, og det 
glæder Peder Philipp, for-
mand for Landbrug & Føde-
varer Kvæg, at de erfaringer 
kan bruges af Naturmælk.

- Vi arbejder i hele kvæg-
branchen målrettet for at 
reducere aflivninger af tyre-

kalve. Ingen landmænd bry-
der sig om at slå dyr ihjel 
efter fødslen, men i nogle 
tilfælde er det desværre nød-
vendigt, da landmændene 
simpelthen taber penge på 
at fede kalvene op og sælge 
kødet. Det er en problematik 
som vi arbejder på højtryk 
for at løse, siger han.

Fordoblet på tre år
Derfor har kvægbranchen i 
flere år udviklet på et kon-
cept med kønssorteret sæd, 
hvor besætningens bedste 
hundyr bliver insemineret 
med sæd, der giver flest 
kviekalve. På den måde er 
det muligt at påvirke kvæg-
produktion, så der ikke bli-
ver født ligeså mange tyre-
kalve.

Det har medført en stig-
ning i brugen af kønssorte-
ret sæd på cirka 50 procent 
siden 2012, viser tal fra Vi-
king Genetics.

Nye kryds
Også metoden med at krydse 
malkekvæg med kødkvæg er 
kvægbranchen allerede 

langt med. Blandt andet har 
Danish Crown, Dansk Jer-
sey og landbrugets vi-
denscenter Seges igangsat et 
kødkoncept til restauranter, 
storkøkkener og supermar-
keder. Gennem krydsning 
med kødkvæg er det målet 
at opnå en højere daglig til-
vækst. Målet er at 10.000 
krydsningskalve bliver fedet 
op og slagtet det første år, 
hvorefter detailhandlen skal 
afsætte kødet.

- Krydsningskalvene har 
bedre kødfylde end den ren-
dyrkede jerseyrace. Derfor 
er der økonomi i at fede dem 
op og senere sælge kødet, 
forklarer Per Spleth, team-
leder i Seges Kvæg. Han vur-
derer at krydsningskalve og 
kønssorteret sæd kan hal-
vere antallet af aflivninger.

- Kan vi få markedet til at 
aftage kødet fra krydsnings-
kalvene og samtidig skrue 
endnu mere op for brugen af 
kønssorteret sæd, så kan vi 
indenfor en overskuelig 
fremtid reducere aflivnin-
gerne af tyrekalve med 50 
procent, siger Per Spleth.

Continued from page 43
The financial crisis of 2008 also 
marks a pivotal point in the evolu-
tion of the agriculture state in that 
it revealed just how capitalized 
the Danish agriculture sector was, 
and—on a more fundamental le-
vel—how intwined “society” and 
“nature”  had become in the long 
evolution of capitalism and agricul-
ture. The fact that this coincided with 
the increasing abstraction of the Da-
nish rural both in language and cul-
tural narratives (for instance through 
applying terms like the ‘Rotten Ba-
nana’ and ‘Outer Edge Denmark’ 
the Danish countryside, but also 
through the Danish centralization 
policy 2001-200871 which deprived 
many rural communities of schools, 
hospitals, and infrastructure) may be 
considered a coincidence. However,  
this abstraction of real rural space 
through meta-narratives can indeed 
be seen as part of  the capitalization 
of agriculture: a method of clearing 
the way on the battlegrounds of neo-
liberal globalization, one is tempted 
to ask. 
The subtle changes in the Danish 
rural, some of which are visible abo-
ve ground as changes in infrastruc-
ture, architecture and environments, 
some of which are invisible, because 
they are ephemeral flows of capital 
or opaque relations between distant 
institutions and actors, highlights the 
problem of representation as part 

of the abstraction of rural space. As 
George Lukács observes: [Capita-
lism’s] actual appearance in time 
and space will take the form of a 
disparate succession of events […] 
at different times and even in diffe-
rent branches of industry.’72

The pig farm, the art museum and 
the crematorium can be seen as in-
stantiations of the abstraction of rural 
space in the scope of capitalization: 
they are instantiations of the merger 
of “society” and “nature” under the 
idea of ‘Cheap Nature’in the agricul-
ture state:

-    The “greening” of the pig farm 
industry through an optimization in 
the management of life.  

-    The ‘greentification’ of rural areas 
(i.e. through conservation areas and 
art museums with a pastoral view as 
in the case of the art museum Fugl-
sang Kunstmuseum), the consump-
tion of nature as a “free” cultural 
practice. 

-    The idea of an ecological surplus 
available as “free energy” in the 
process of turning the energy relea-
sed form the cremation process into 
district heating at the crematorium, 
Fælleskrematoriet Ringsted.
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Human rights report

In September 2018 the United Nations Assembly is expected to adopt a final version of the ‘Declaration on the Rights of Peasants and Other 
People Woking in Rural areas’ (henceforth the Peasants’ Declaration). The draft for a Peasants’ Declaration was built upon 15 years of systematic 
monitoring and documentation a wide span of international violations and discriminations against peasants and people working in rural areas. A 
key document in the process of drawing attention to rural violations and discriminations from a human rights perspective is the ‘Peasants Fighting 
for Justice—Cases of Violations of Peasants’ Human Rights’  (henceforth ‘Peasants’ Report’) produced by international peasant movement, La Via 
Campesina.
By presenting examples of violations against peasants and people working in rural areas in Asia, Africa and the Middle East, the Americas, and 
Europe, the 62 page document arguably played a crucial role in drawing attention to the violations against peasants, as well as addressing them 
specifically as human rights violations, and thus introducing the issues of peasants and people in rural areas to the United Nations Human Rights 
Council. 
The report controversially addresses violations of human rights against peasants and people working in rural areas as a global problem stretching 
from seed laws in Tanzania (that threaten biodiversity) to migrants and seasonal workers working under extreme conditions in the agriculture 
industry, to opaque land deals carried out by multinational investment companies in Germany. The strategy of the Peasants’ Report is to articulate 
the multiple ways in which men and woman in rural areas experience violations and discriminations from a human rights perspective. This is 
controversial because it can be seen as “special treatment” of peasants, and it theorizes human rights as a spatial problem between ‘rural’ and ‘urban’ 
populations. 
It could be argued that the Peasants’ Report anticipates its goal, in that it functions as a report on human rights violations prior to the legal existence 
of the rights themselves. 
The Peasants’ Report resembles a classical human rights report (see for example the ‘World Report’ by Human Rights Watch) in that it seeks to 
‘report’ (Peasants’ Declaration, p. 1) violations and systematic discriminations against peasants and people working in rural areas. It resembles the 
human rights ‘narrative’ of producing legal analysis on the basis of facts. The testimony—or life story—features only insofar as it corroborates this 
objective. In addition, the report is organized geographically, addressing a wide array of violations in chapters that are each devoted to one country 
or part of the world. Text is the main feature of the reports, but images occur (black and white). They function as supplements to the text and are in 
both reports, noticeably, equipped with blue text boxes that briefly explain what the image shows or highlight a quote from the text. 
The question is, however, whether this strategy of the Peasants’ Report—to lean against the genre of the human rights report—supports the aims 
of a Peasants’ Declaration. The Peasants’ Declaration has been criticized for addressing too wide a span of violations that are almost entirely covered 
by existing human rights, moreover the few genuinely new rights which the Peasants’ Declaration will introduce to international human rights are 
not highlighted in the report. 
As the introduction to the Peasants’ Report stresses, the aim of the document is to call on the UN member states to recognize the need for specific 
rights of peasants and people working in rural areas: ‘We work with the United Nations to adopt a regulatory framework that promotes, protects 
and defends the rights of peasants men and woman and other people working in rural areas.’ (Peasants’ Report, Introduction, p. 1). Thus, the 
Peasants’ Report is foremost a political tool, developed in relation to the UN member states prior to the assembly in September. Chapter 2 of the 
Peasants’ Report serves as an example of this. It reports an ‘Increased Erosion Of Farmers’ Seed and Land Rights’ in Mozambique and Tanzania. 
This case is particularly interesting in that it touches upon the the entanglement between Western governments, philanthropic institutions and the 
big seed industries, which designated large swathes of arable land in Mozambique and Tanzania as ‘agriculture growth corridors’ (Peasants’ Report, 
p. 15), effectively destroying the peasants’ rights over their land, their production and their seeds. The Peasants’ Report states: ‘The involvement and 
influence of the various Western development arms of governments such as UK’s Department of International Development (DFID), USAID, 
and Norway’s Norfund is unprecedented.’ (Ibid.) 
The 3 page report on Mozambique and Tanzania ends with a section entitled ‘The urgent need for a Universal Declaration’ (Peasants’ Report, p. 
18), which marks a shift in the writing style, from ‘fact finding’ towards ‘legal analysis’ as a political tool: The section points here to policy incon-
sistencies in the national laws and advocates for international legal instruments that the peasants can deploy against the exploitation of their land 
by international capital interests. As exemplified above the report directly addresses the governments of the North Countries that have shown 
reluctance in pushing for a Peasants’ Declaration. 
As a human rights report in spe anticipating its own aims, namely articulating violations and discriminations in rural areas as a human rights issue, 
the Peasants’ Report can be seen as pointing to a controversial question of the human rights report as a literary genre: is the language of the human 
rights report with its concern for legal foundation and objectivity really the best tool to actually achieve human rights? 
La Via Campesina, together with other social organizations, are close (this is expected to take place in September 2018) to reach their goal of intro-
ducing to human rights a declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas. The Peasants’ Report plays a crucial role 
in achieving this goal. However, the underlying issue of the Peasants’ Report is the problem of representation and articulation of the wide array of 
violations and discriminations against the ‘biggest collective in the world’ (Peasants’ report, p. 1). As the report points out, in several of the reported 
cases violations and discriminations are related to the spatial problem of representing rural communities, which often work and live in remote 
areas far from political decision-makers, governments and rapporteurs. Even though the Peasants’ Report and the Peasants’ Declaration aim at 
making up for this problem of representation, the question still remains as to how rural populations—which still count for little less than half the 
worlds population—find representation: through which language, and through which images.



Extract from Peasants’  Report
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