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Bedriftsbesøg om klima

GÅRDBESØG: Økologisk Lands-
forening og Vejle Kommune 
inviterer til besøg hos to økologi-
ske landmænd, der arbejder med 
klimahandlingsplaner, fodring og 
holistisk afgræsning. 

6. oktober: Klima og holistisk 
afgræsning
Besøg hos Michael Kjerkegaard, 
Vejle, der driver en bedrift med 
naturpleje og kødproduktion. Han 
er en af 40 økologiske land-
mænd, der i år har fået lavet en 
klimahandlingsplan. Klimakonsu-
lent Mette Kronborg, fortæller om 
klimaudfordringer og løsninger 
på økologiske bedrifter. Holistisk 
afgræsning er en af indsatserne, 
og planterådgiver Carsten Mar-
kussen, fortæller om holistisk 
afgræsning i teori og praksis.

2. november: Klimaoptimering 
med højt grovfoderudbytte
Højere udbytter i marken er en 
effektiv vej til at mindske udled-
ningen af drivhusgasser fra be-
driften. Besøg hos Gert Hansen 
på gården Brunsminde ved Give, 
hvor målet er at gøre sædskif-
tet mere robust og sikre et højt 
udbytte på alle marker hvert år. 
Klimakonsulent Mette Kronborg, 
fortæller om klimaudfordringer og 
løsninger på økologiske bedrifter, 
og Gert Hansen fortæller om de 
tiltag, han gennemfører. Erik Kri-
stensen fortæller om optimering 
af sædskifter, gødningsstrategier 
og selvforsyning med foder.
Læs mere: Okologi.dk

Politikere ignorerer 
fakta
POLITIK: Politikere ændrer ikke 
deres holdninger, selv om evi-
dens for det modsatte synspunkt 
hober sig op. Faktisk står de bare 
mere fast på deres synspunkt. 
Det viser ny forskning fra Aarhus 
Universitet, der har undersøgt 
knap 1.000 kommunalpolitikere. 
- Man skulle tro, at en beslutnings-
tager ville være tilbøjelig til at 
korrigere sine holdninger, når man 
udvider mængden af information, 
der klart peger i én retning. Men 
der sker faktisk det stik modsatte. 
De bliver mindre tilbøjelige til at 
fortolke informationerne korrekt, 
når der kommer mere af den – og 
det er i strid med, hvad vi forven-
tede« siger Martin Bækgaard til 
dagbladet Information. Han er lek-
tor ved Institut for Statskundskab 
ved Aarhus Universitet. Han står 
sammen med en gruppe kolleger 
bag undersøgelsen
Men det er ikke kun et problem 
blandt politikere. Forskergruppen 
har foretaget samme undersø-
gelse blandt almindelige vælgere, 
og her er de nået frem til samme 
resultat. Politikere er altså ’bare 
mennesker’, der agerer ligesom 
borgerne. 
Kilde: Information

Efter et par ugers felt-
arbejde har Adam Veng, 
antropologistuderende 
ved KU, lært, at det er 
virkelig besværligt at 
producere økologiske 
grise, og at arbejdet 
stiller store krav til de 
ansattes evne til at sam-
arbejde med dyrene

- Det meste af min barndom har jeg 
i weekenderne kørt i tog mellem 
Århus og København. Toget kørte 
igennem et landskab, der er stærkt 
præget af, at Danmark er et land-
brugsland, hvor en stor del af area-
let er opdyrket. De este afgrøder 
på markerne bruges til foder til den 
store, danske svineproduktion. På 
denne måde er svineproduktionen 
meget synlig for alle os, der ikke ar-
bejder i landbruget. Men samtidig er 
produktionen meget usynlig, for jeg 

så aldrig en gris. Faktisk er det først 
inden for de seneste par uger, jeg for 
første gang har set en produktions-
gris i virkeligheden, siger Adam Veng, 
27-årig antropologistuderende fra 
Københavns Universitet. I fem uger 
er han på feltarbejde hos Hestbjerg 
Økologi, hvor han laver multispecies 
antropologi og studerer samspillet 
mellem mennesker og dyr i en øko-
logisk svineproduktion. Senere skal 
han i to gange re uger besøge hen-
holdsvis en svineproduktion, der er 
under omlægning til økologi, og en 
konventionel svineproduktion.

Traditionelt har antropologi hand-
let om at studere befolkningsgrupper 
fra andre kulturer, og der ndes kun 
få antropologiske studier af dansk 
landbrug. Adam Veng er med andre 
ord på uopdyrket land i sine feltstu-
dier, der pt. foregår på faremarkerne 
og i svinestaldene på Hestbjerg Øko-
logis syv ejendomme, hvor 30 ansat-
te står for pasningen af grisene.

Relationer
- Jeg interesserer mig blandt andet 
for, hvilke forbindelser mellem men-
nesker og grise der faciliterer, hvor-

når mennesket vurderer, at dyrene 
enten har det godt eller ikke har det 
godt, forklarer Adam Veng.

Han har noteret sig, at der på 
Hestbjerg Økologi foregår et stort 
arbejde med at udvikle staldene, 
faremarkerne og avlsarbejdet med 
henblik på at give grisene de bedst 
mulige forhold.

- Det er forhold, som spiller ind 
på, hvordan mennesker ser på deres 
dyr, og på hvordan det daglige arbej-
de med dyrene foregår, siger Adam 
Veng.

Han mener, at de ansatte anspo-
res til at behandle dyrene ordentligt, 
fordi farehytter, marker og stalde er 
indrettet til at tilgodese dyrenes be-
hov.

- Men jeg kan også konstatere, at 
økologisk svineproduktion er virkelig 
besværligt. De ansatte skal besidde 
stor tålmodighed og høj arbejdsmo-
ral for at passe dyrene, siger Adam 
Veng og uddyber:

- Grise og slagtesvin i en økologisk 
produktion er meget mobile, og de 
bevæger sig hele tiden rundt. Det be-
tyder, at medarbejderne skal rundt 
blandt alle grise og slagtesvin for til-

se dem, og man skal sikre sig, at den 
synlighed, produktionen af økologisk 
svinekød har udadtil, ikke resulterer 
i, at det enkelte dyr bliver usynligt på 
marken eller i stalden.  

List og kendskab
I løbet af en arbejdsdag observerer 
Adam Veng arbejdet på de ejendom-
me, han besøger.

- Ved at indrette faremarkerne 
med hytter, hvor soen kan gå ind 
med sine grise, giver den økologiske 
svineproduktions forsøg på at skabe 

Vil man udvikle sig, skal 
man turde være åben og 
sårbar

 - Vi synes, det er sjovt at blive kig-
get på med andre øjne. Og vi har en 
god dialog med Adam om det, han 
observerer, siger Marianne Fløe 
Hestbjerg fra Hestbjerg Økologi, der 
i fem uger har inviteret antropologi-
studerende Adam Veng indenfor på 
Hestbjerg Økologi, hvor han som led 
i sin uddannelse er på feltarbejde.

Adam Veng er bevidst om ikke 
at misbruge Hestbjerg Økologis an-
sattes tillid, for han følger dem på 
deres arbejdsplads og observerer, 
hvordan de interagerer med dyrene; 
men han snakker med Marianne 
Fløe Hestbjerg og Bertel Hestbjerg 
om sine oplevelser.

- Vi er en stor arbejdsplads med 
30 ansatte fordelt på syv ejendom-
me, og det kræver en indsats fra 
vores side at sikre, at alle ansatte 

kender vores værdier i forhold til 
dyrevelfærd og er bærere af en ar-
bejdspladskultur, der ikke modar-
bejder disse værdier, siger Marian-
ne Fløe Hestbjerg. Hun tilføjer:

- Vi har et oprigtigt ønske om at 
udvikle os, og det opnår vi jo kun, 
hvis vi tør være åbne og sårbare.

- Og vi har inviterer Adam inden-
for i tillid til, at han kommer med 
et åbent sind og ikke vil misbruge 
vores tillid. Vi har tillid til, at vores 
medarbejdere gør det rigtig godt, og 
til, at vores gårde er så ne, og at 
vi behandler vores dyr så godt, at 
vi gerne vil have besøg. Vi har også 
tillid til, at Adam faktisk kan få ny 
viden og nye indsigter ved at besøge 
vores gårde. Og så har vi tillid til, at 
Adam på en positiv og konstruktiv 
måde vender tilbage med de ting, 
han ser, og at det vil berige hele 
virksomheden. Den antropologiske 
vinkel, Adam ser virksomheden 
med, skulle gerne bidrage med no-
get og lære os nogle nye ting.

Kan tåle at blive vist frem
- Vi glæder os meget til resultatet. 
Selvfølgelig håber vi, at Adam over-

ordnet kan bekræfte os i, at vi er 
på rette spor; men samtidig håber 
vi også, at Adam kan åbne vores 
øjne for områder, hvor vi indtil nu 
simpelthen ikke har været bevidste 
om, at der er åbenlyse uoverens-
stemmelser mellem vores intention 
og vores handlinger, siger Marianne 
Fløe Hestbjerg.

Hun giver udtryk for, at det er en 
tillidssag at åbne virksomhed for 

en antropologistuderende - fra virk-
somhedens side til den studerende 
og fra virksomhedens side til de an-
satte.

- Den tillid har vi, fordi vi har en 
produktion, som vi til enhver tid 
tør vise frem. Det betyder ikke, at 
vi aldrig støder på problemer; men 
vi gør noget ved dem og er altid på 
udkig efter løsninger, der kan gøre 
det endnu bedre for vores dyr, siger 
Marianne Fløe Hestbjerg og tilføjer:

- For eksempel har vi kigget me-
get på vildsvins naturlige adfærd, 
for at se om der er forhold, vi kan 
ændre, så produktionen bliver 
endnu mere naturnær. Det er resul-
teret i, at vi har plantet markerne, 
hvor grisene går, til med træer, og 
at vi nu reducerer antallet af søer 
fra 2.000 til 1.500, så vi kan vente 
med at fravænne grisene, til de er ti 
uger gamle.

Et spørgsmål om tillid

Marianne Hestbjerg

Antropolog laver 
feltarbejde hos 
Hestbjergs Økologi
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Giv økologien en stemme

MERE ØKOLOGI 
I OFFENTLIGE KØKKENER

SÆNK KLIMABELASTNINGEN 
VIA ØKOLOGISAMARBEJDE

SIKR RENT DRIKKEVAND 
MED MERE ØKOLOGI

SKAB VÆKST VIA 
ØKOLOGISK PRODUKTION

AKTIVER ØKOLOGER OG BORGERE  
I KOMMUNENS NATURPLEJE

GØR BØRN OG UNGE KLOGERE 
PÅ MAD OG ØKOLOGI

Kommunalvalget den 21. november er afgørende for, hvordan økologien kan udvikle sig i din kommune i de næste 4 år 

Derfor er det vigtigt at give økologien en stemme – både før valget og på valgdagen. 
Du inviteres til at være en del af en voksende bevægelse, som italesætter værdien af økologi i kommunalt regi og går i dialog med kommunen. 

Økologisk Landsforening søger praktiske erfaringer og oplevede forløb, som kan vise kommunernes betydning for økologi og værdi i 
samspillet med borgerne, som inspiration for andre. 

Vi er både på jagt efter de skønne forbilleder, hvor kommuner spiller med, så initiativer fremmes og nyt bygges op – men også de forløb, hvor 
kommunerne ikke bidrager men bremser nye økologiske ideer. 

Derfor: har du en historie fra det virkelige liv – mellem dig og din kommune? Eller kender du nogle, der har? 
Så vil vi rigtigt gerne høre fra dig via økovalg.dk eller skriv til Birgitte på bbj@okologi.dk.

Følg også vores begivenhed ’ØkoValg 2017’ på facebook, og læs mere på økovalg.dk

Seks hovedområder er vi særligt interesserede i:

rammer, hvori grise i udgangspunk-
tet er egne herrer over deres bevæ-
gelser, besværlige omstændigheder 
for de ansattes arbejde med grisene. 
For soen er stor, og den kommer ikke 
ud af hytten, bare fordi der er en 
medarbejder, der gerne vil have den 
ud - for eksempel når et nyt kuld skal 
tilses, siger Adam Veng. Han er impo-
neret over, hvordan medarbejderne 
bruger en lille smule list og en stor 
portion kendskab til den enkelte so i 
det praktisk arbejde.

- Listen går måske ud på, at soen 

de sidste par dage inden faring får 
lidt mindre at spise, end normalt. Så 
er hun sulten efter faringen og for-
lader selv hytten for at æde. Soens 
fravær i hytten benytter medarbejde-
ren så til at kigge til de nyfødte grise.  
Skal en so ud af hytten, skal medar-
bejderen samarbejde med soen, si-
ger Adam Veng. Han tilføjer:

- At styre dyrs bevægelser er en 
grundpræmis i husdyrhold, men det, 
jeg ser her, er, at styringen af grisene 
til dels foregår på grisenes præmis-
ser. Som en medarbejder forklarede 

mig under en fravænning, er dét at 
ytte en so ud af en farehytte med 

fysisk vold og tvang måske hurti-
gere her og nu end at give sig tid til 
at vente på, at den lader sig lokke 
med mad og kald, men på sigt får 
soen mistillid til én, og der vil være 
problemer med den, hver gang man 
skal fravænne, vaccinere og kastrere 
dens unger. Inden for rammerne af 
en produktion, hvor mennesker sty-
rer dyr, er det således ikke blot bedst 
af dyrevelfærdsmæssige årsager at 
give soen en smule mere tid, rum 
og fri vilje, men simpelthen også det 
mest effektive.

Hybrid af natur og kultur
Mange ansatte i Hestbjerg Økologi 
kommer fra Rumænien, og deres 
kendskab til dansk svineproduktion i 
almindelighed er ikke ret stor. Nogle 
har aldrig arbejdet med svineproduk-
tion, før de kom til Danmark, så de 
har ikke et sammenligningsgrund-
lag. Det betyder også, at de ikke kan 
redegøre for forskellene mellem den 
konventionelle og den økologiske 
svineproduktion; men til gengæld 
har de ret godt styr på, hvad der for-
ventes af dem på Hestbjerg Økologi.

Adam Vengs observationer på 
Hestbjerg Økologi og de to andre be-
drifter, han de kommende måneder 
skal besøge, er en del af hans spe-
ciale, som er afslutningen på hans 
kandidatuddannelse i antropologi.

- Medarbejderne interagerer med 

dyrene ved at nde på løsninger, der 
letter arbejdet inden for de rammer, 
som er stukket ud for dem. 

Svin på et landbrug er et godt 
eksempel på en hybrid af kultur 
og natur; grisene forholder sig til 
de mennesker, der passer dem, og 
omvendt. Det udvisker forskellen 
mellem dyr og mennesker, og mine 
observationer viser, at dyrene ikke 
kun handler ud fra deres instinkt. 
Og at de ansatte er bevidste om 
dette og forholder sig til, hvad en 
gris egentlig er. Jeg har set ere ek-
sempler på, at de ansatte sammen-
ligner deres relation til dyrene med 
mellemmenneskelige relationer. De 
tillægger grisene en personlighed 
og forholder sig til dyrenes følelser, 
siger Adam Veng.

Han mener, det er nødvendigt at 
forstå menneskers relationer til dyr i 
et land som Danmark, hvor der pro-
duceres 31 mio. grise om året.

- Den gren af antropologien, jeg 
her beskæftiger mig med, kaldes 
multispecies antropologi. Denne 
gren beskæftiger sig med relationer-
ne på tværs af arter; men også her 
er der langt mellem forskning, der 
beskæftiger sig med relationen mel-
lem mennesker og landbrugsdyr. Og 
ofte støder man på en antropomorf 
tilgang i menneskers syn på deres 
husdyr. De tillægger dyrene menne-
skelige egenskaber, i stedet for at 
forstå dyrene på deres egne betin-
gelser, siger Adam Veng.

Mark og marked
Han er glad for, at både den økolo-
giske, omlæggeren og den konven-
tionelle svineproducent har åbnet 
deres marker og stalde for ham.

- Jeg forstår godt, hvis de konven-
tionelle svineproducenter er trætte 
af at blive hængt ud for dårlig dyre-
velfærd, hvis de selv synes, at de 
faktisk har en bedre dyrevelfærd end 
mange af deres europæiske kolle-
gaer. Og jeg er glad for, at de udviser 
stor åbenhed og lader en universi-
tetsstuderende komme forbi og stu-
dere deres produktion, siger Adam 
Veng og tilføjer:

- Og selvom mit forhåndskend-
skab til svineproduktion ikke er stort, 
så er jeg i hvert fald ikke længere i 
tvivl om, hvad der afgør, hvilken 
produktionsform der er plads til, for 
producenterne har alle understreget, 
at det i sidste ende er forbrugerens 
valg. At være her giver mig derfor 
også et indblik i, hvordan mark og 
marked er forbundet på en meget 
kompleks måde, siger Adam Veng.

Han har et år til at skrive sit spe-
ciale, og da han ikke på forhånd ved, 
hvad han støder på i sit feltarbejde, 
har han ikke lagt sig fast på, hvad 
specialet skal fokusere på.

 - Men under alle omstændighe-
der synes jeg, det er vigtigt, at et 
erhverv, der lægger beslag på et me-
get stort areal i Danmark, også bliver 
beskrevet ud fra en antropologisk 
tilgang, siger Adam Veng.

Læren om mennesket
En antropolog er interesseret 
i at forstå, hvordan menne-
sker overalt i verden handler, 
oplever og skaber mening i 
deres liv, samt de kulturelle og 
sociale processer, der er med 
til at forme dem. 
Antropologer studerer variatio-
ner i samfunds- og kulturfor-
mer med sigte på at opbygge 
en generel viden om menne-
skelig praksis. 
Antropologi tager sit ud-
gangspunkt i det etnogra ske 
feltarbejde. 
Antropologiske metoder 
bygger på tilstedeværelse, 
interviews samt deltagelse og 
danner grundlaget for dybde-
gående regionale og teoreti-
ske kundskaber.
Antropologien søger en gene-
rel forståelse af samfund og 
kultur gennem viden om spe-
ci kke regioner. Traditionelt 
har analysen af samfunds- og 
kulturformer uden for den 
vestlige verden været af særlig 
betydning for dannelsen af 
de antropologiske teorier og 
metoder. 
Kilde: Københavns Universitet

-
 Foto: Marianne Hestbjerg.


