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Sidste udkald for ny 
forordning
EU: Selvom Malta, der indtil 1. 
juli er formand for EU, i begyndel-
sen af juni ikke k ertal for sit 
forslag til en ny økologiforordning 
i EU, har malteserne ikke fulgt 
blandt andre Danmarks ønske 
om at droppe forslaget. I stedet 
har malteserne fået opbakning 
fra et ertal af medlemslandene 
til at bruge de to sidste uger af 
Maltas formandsperiode til at 
fortsætte med forhandlingerne.
Derfor har Malta arrangeret 
møder på embedsmandsniveau i 
næste uge. Bliver embedsmæn-
dene enige, satser Malta på, at 
der kan arrangeres nye forhand-
linger med parlamentet og kom-
missionen inden formandsskabet 
skifter.
Får malteserne ikke hæld med 
deres forehavende, sker der 
sandsynligvis ikke mere på 
området foreløbig. Næste for-
mandsland er Estland, som ikke 
har en ny økologiforordning på sit 
arbejdsprogram.

Mulighedernes atlas
LOKALE VARER: Forskere fra 
Aarhus Universitet leder et nyt 
projekt, ProvenanceDK, hvor de 
i samarbejde med kommuner og 
fødevareerhvervet vil skabe et 
helt nyt atlas over mulighederne 
for produktion af fødevarer med 
lokalt særkende. 
I Danmark er der allerede eksem-
pler på fødevarer med en geo-
gra sk stamtavle eller bestemt 
herkomst. Målet med det treårige 
projekt er at lave en detaljeret 
kortlægning af fysiske og socio-
kulturelle faktorer, der kan danne 
basis for udvikling af fødevarer 
med særlige kvaliteter, som knyt-
ter sig til produktionsstedet, har 
en særlig, lokal historie eller er 
lavet på speci kke husdyrracer 
eller plantesorter.
Arbejdsindsatsen vil munde ud i 
et atlas over potentialet, et ’Mu-
lighedernes atlas’.

Bredt samarbejde
Projektet vil også udvikle for-
retningsmodeller for typeproduk-
ter og iværksætte samarbejde 
mellem kommuner, virksomheder 
og producenter med henblik på 
at udvikle speci kke produkter og 
handlingsplaner.
Udover Aarhus Universitet (Insti-
tut for Agroøkologi og MAPPcen-
tret) deltager Ringkøbing-Skjern 
Kommune, Ringkøbing-
Skjern Erhvervscenter, Randers 
Kommune, Slagelse Kom-
mune, Slagelse Erhvervscenter, 
Business Region Midtvest, Coop 
Danmark, Meyers Madhus-Løgis-
mose, Hørkram Foodservice og 
Randers Regnskov i projektet.

AKTUELT

Strukturforandringerne 
i landbruget stiller krav 
til alle landbrug - også 
de økologiske. Det Sam-
fundsnyttige Landbrug 
har sammen med fri-
landsgartner Lars Skytte 
udviklet skitser til en 
model for driftsfælles-
skaber, som kan bane vej 
for en modernisering af 
den økologiske produk-
tion

Solen bader marken med rabarber-
planterne i et blændende lys; men 
vestenvinden fejer hen over plan-
terne, og vifter de friske grønne 
blade fra side til side, så man kan 
se de otte, røde stængler, der er 
vokset op af mulden. Rabarberne 
har stået på samme sted i syv år, så 
det er uigendriveligt sidste sæson på 
denne plads for den røde lækkerbi-
sken. Og hvor planterne er små, ses 
det tydeligt, at der mellem rabar-
berplanterne også vokser tidsler og 
kvikgræs, som har overlevet harvnin-
gen mellem rækkerne. Rabarberne 
vokser på Skyttes Gartneri i Dømme-
strup på Fyn, og det er Lars Skytte, 
der viser rundt ude i marken.

- Vi vil meget med vores økologi-
ske landbrug, og vi føler os forpligtet 
til både at tage ansvar for naturen og 
et socialt og kulturelt ansvar i forhold 
til samfundet; men samtidig erken-
der jeg også, at vores produktion 
har udfordringer, som trækker i den 
forkerte retning. For at bekæmpe 

ukrudtet bearbejder vi jorden me-
get. Det nedbryder humus, og der-
med frigives CO

2. Samtidig risikerer 
vi at lave trykskader i vores marker, 
fordi vi kører meget i dem, siger Lars 
Skytte.

En tredje udfordring i det øko-
logiske landbrug handler om næ-
ringsstofferne, som er ulige fordelt 
mellem Øst- og Vestdanmark, under-
streger Lars Skytte.

- Indtil 1960’erne havde vi et al-
sidigt landbrug, hvor gårdene var 
robuste og gav arbejde til mange 
mennesker. Det er denne robust-
hed, vi gerne vil genskabe i moderne 
rammer, fortæller Lars Skytte, som 
sammen med Det Samfundsnyttige 
Landbrug har udviklet en model for 
samarbejdende landbrug i et robust, 
alsidigt fællesskab.

- De økologiske landbrug er som
andre landbrug ramt af den struktu-
relle udvikling, hvor gårdene bliver 
større og mere specialiserede. Den-
ne udvikling ønsker vi at standse ved 
at etablere driftsselskaber mellem 
økologiske landbrug, som tilsammen 
kan genetablere den robusthed og 
alsidighed, som er gået tabt, siger 
Lars Skytte og tilføjer:

- Og jeg tror, at vi har fat i noget,
som rent faktisk kan bane vej for en 
omlægning af dansk landbrug i stor 
stil, og samtidig både kan reducere 
den enkelte landmands omkostnin-
ger og øge udbytterne på markerne.

Ny teknologi er en løsning
Lars Skytte er ikke i tvivl om, at ny 
teknologi - som for eksempel lugero-
botter - er en del af løsningen, hvis 
han vil holde på jordens CO

2 og und-
gå at lave trykskader i sine marker; 
men lugerobotter er dyre at anskaffe 
og svære at nde nansiering til.

- Det kræver en produktion af en

vis størrelse i et frilandsgartneri som 
Skyttes Gartneri, at kunne forrente 
for eksempel en lugerobot; men har 
vi lugerobotten, kan vi overkomme at 
dyrke et større areal, samtidig med 
at vi både forbedrer kulstofopbygnin-
gen i jorden og undgår at lave tryk-
skader på markederne, siger Lars 
Skytte.

Gennem et driftsfællesskab mel-
lem ere individuelt specialiserede 

landbrug, ville et frilandsgartneri 
ved at indgå i sædskifterne på an-
dre landbrugs marker kunne opnå 
adgang til arealer af en størrelse, 
der vil kunne forrente indkøbet af de 
teknologier, der efter Lars Skyttes 
mening kan understøtte grøntsags-
produktionen på et marked, hvor af-
regningspriserne er under konstant 
nedadgående pres.

Systemer skal 
tilpasse sig 
mennesker 
- ikke omvendt
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Om Skyttes Gartneri

 Skyttes Gartneri ApS er et frilandsgartneri, der er ejet af Lars 
Skytte, Adrian Kurón og Bjarke Andersen

 ApS’et er etableret for at kunne skabe generationsskifte i selvejer-
virksomheden Lars Skytte

 Adrian og Bjarke overtager over en periode Lars’ andel i Skyttes 
Gartneri ApS 

 Gartneriet dyrker ca. 300 ha
 Om foråret rabarber og asparges, om sommeren salater, gulerød-
der, bladselleri og glaskål og efterår/vinter skorzonerrod, knoldsel-
leri og porre. 

Indtil 1960’erne havde vi et alsi-
digt landbrug, hvor gårdene var 
robuste og gav arbejde til mange 

mennesker. Det er denne robusthed, vi gerne 
vil genskabe i moderne rammer, fortæller Lars 
Skytte, som sammen med Det Samfundsnyttige 
Landbrug har udviklet en model for samarbej-
dende landbrug i et robust, alsidigt fællesskab.

“
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Langsigtede aftaler
- Idéen til at etablere disse driftssel-
skaber er helt klart udsprunget af vo-
res egen hverdag her på gartneriet. 
Vi samarbejder allerede med andre 
økologiske landmænd, hvor vi indgår 
i sædskiftet; men disse aftaler er 
både mundtlige og kortsigtede, hvil-
ket er en udfordring, fordi vi er i gang 
med et generationsskifte, hvor to af 
mine ansatte gennem et stykke tid 
har overtaget en større og større an-
del af Skyttes Gartneri. De forventer, 
at det vil være svært at få lån med 
sikkerhed i kortsigtede mundtlige af-
taler, siger Lars Skytte og tilføjer:

- Her ville et driftsselskab med 
skriftlige, langsigtede aftaler mel-
lem fællesskabets landbrug helt 
klart være en fordel for nyetablerede 
landmænd, der har brug for en start-
kapital.

Kan hjælpe hinanden
For 100 år siden gik de mindre 
landbrug sammen for at danne an-
delsselskaber, der kunne stå for 

forarbejdningen af gårdenes produk-
ter. Etableringen af driftsselskaber 
mellem ere specialiserede land-
brug, som i et samarbejde sikrer 
hvert enkelt deltagende landbrugs 
robusthed, kan blive nutidens nye 
landbrugsbevægelse, som kan sikre 
skiftet fra det landbrug, vi kender i 
dag, til et landbrug, hvor moderne 
teknologi både bidrager til en mere 
økologisk bæredygtig landbrugspro-
duktion og en bedre balance mellem 
arbejde og fritid for den enkelte land-
mand.

- I et driftsfællesskab kan vi af-
tale, hvordan vi gensidigt kan hjælpe 
hinanden, så mælkeproducenten 
også kan få ferie en gang imellem, el-
ler når der er brug for mange hænder 
på et landbrug i en kort periode. Vi 
kan også samarbejde om at ansætte 
ingeniører, som kan håndtere de ro-
botter, vi indkøber - eller om at skabe 
socialt ansvarlige arbejdspladser for 
de borgere, der er på kant med det 
almindelige arbejdsmarked, siger 
Lars Skytte.

Mennesker før systemer
På spørgsmålet om, hvorvidt det 
også er tanken, at driftsfællesskabet 
kunne tænkes at skulle stå for indkø-
bene af den teknologi, der skal kom-
me landmændene i fællesskabet til 
gode, er svaret et klart: Nej.

- Fællesskabet skal ikke ske på 
bekostning at den enkelte land-
mands frihed. Den østeuropæiske 
historie har vist os, hvor galt dét kan 
gå. Hvert enkelt driftsselskab bør 
vælge en samarbejdsform, der er til-
passet medlemmernes individuelle 
ønsker og behov. Jeg forestiller mig, 
at vi kan indgå i et driftsfællesskab, 
hvor det er systemet, der tilpasser 
sig mennesket - og ikke omvendt, si-
ger Lars Skytte og tilføjer:

- Der skal selvfølgelig være én 
eller anden form for organisering i 
driftsfællesskabet. Udfordringen bli-
ver at nde balancen mellem den 
enkeltes frihedsgrader og pligten 
over for fællesskabet. I hvert fald tror 
jeg, det bliver nødvendigt, at alle del-
tagerne bidrager med en vis procent-
del af deres overskud til en ’fond’ i 
driftsfællesskabet, så vi løbende kan 
udvikle driftsfællesskabet og gøre 
det lettere for unge landmænd at 
etablere sig og blive en del af drifts-
fællesskabet.

Lars Skytte drømmer om, at 
små, selvkørende landbrugs-
maskiner en dag kører rundt 
på Skyttes Gartneris grønt-
sagsmarker. Det vil både for-
bedre gartneriets indtjening, 
løse manglen på arbejdskraft 
til fysisk ensformigt arbejde, 
reducere omkostningerne til 
driften og forbedre mikrolivet 
i markerne.

Økologi skal udvikles 
på gårdniveau
Økologisk Landsforening 
fortsætter arbejdet med 
at udvikle den økologi-
ske produktion gennem 
gårdudviklingsaftaler

Hen over vinteren var Økologisk 
Landsforening, ØL, vært ved en ræk-
ke møder, hvor alle med interesse for 
den økologiske produktion drøftede, 
hvordan økologi kan udvikles, så den 
økologiske produktion fortsat kan 
fastholde forbrugernes tillid til økolo-
gien. Møderne mundede ud i et øn-
ske om at udvikle økologi på gårdni-
veau gennem gårdudviklingsaftaler. 

- Vi vil lave en model for gårdud-
vikling, der hjælper de deltagende 
gårde til at gøre gården endnu mere 
bæredygtig. En model, der bygger 
på frihed og involvering af landman-
den i stedet for ere nye regler, siger 
ØL’s landbrugspolitiske chef, Sybille 
Kyed, der er projektleder for udvik-
ling af gårdudviklingsaftalerne.

Hun understreger, at gårdudvik-
lingsaftalerne ikke skal stå alene. ØL 
vil stadig være en stærk drivkraft bag 
brancheaftalerne, og foreningen vil 
også fortsætte sin indsats for at ud-
vikle EU’s økologiforordning, omend 
denne indsats kræver meget stor tål-
modighed. Gårdudviklingsaftalerne 
kan supplere denne indsats, fordi de 
giver mulighed for at handle hurtigt, 
landmanden får direkte ejerskab, og 
alle gårde kan indgå i aftalerne - også 
de gårde, som ikke er omfattet af 
brancheaftaler, enten fordi der ikke 
er en brancheaftale på deres produk-
tion, eller fordi de har direkte salg.

Udvikling af en model
Arbejdet med at udvikle en model for 
gårdudviklingsaftaler har høj priori-
tet i Økologisk Landsforening, som 
har nedsat en styregruppe for pro-
jektet. Første skridt i projektet blev 
taget, da alle fagudvalg i Økologisk 
Landsforening i foråret blev præsen-
teret for en model, som ØL ønsker at 
udvikle i projektet. Modellen består 
dels af overordnede mål for økolo-
gien, og dels af en række elemen-
ter: gårdtjek, gårdudviklingsgrupper, 
gårdudviklingsaftaler, diplomer og 
opfølgningsbesøg ved gårdudvik-
lingsgruppen.

Næste skridt blev taget i sidste 
uge, da projektets følgegruppe, som 
er sammensat af formændene for 
foreningens fagudvalg, var samlet. 
Følgegruppen skal fra nu og frem 
til generalforsamlingen i ØL i 2018 
komme med input til processen.

Hviler på Ø-mærket
- Det hele hviler på det røde Ø, sup-

pleret med de brancheaftaler, der 
måtte være, siger Sybille Kyed og 
fortsætter:

- Det kan lyde ligetil; men det er 
det ikke. Der er mange spørgsmål 
at tage stilling til i forhold til at gen-
nemføre det i praksis. Det kan virke 
afskrækkende; men der er ikke an-
det for end at gå i gang. Først skal 
vi indsamle erfaringer. Og så kan vi 
hen ad vejen tage stilling og måske 
få nye ideer.

Sybille Kyed understreger, at der 
i Europa er andre økologiske land-
brug, der arbejder med lignende 
samarbejder.

- Det er en form for økologikontrol, 
der rækker ud over kravene i EU’s 
Økologiforordning. Og det minder om 
vores forslag til gårdudviklingsafta-
ler. Så det kan lade sig gøre, siger 
Sybille Kyed.

ØKOLOGI I UDVIKLING 
AF IRENE BRANDT

Gårdudviklingsaftaler skal sikre, at:
 den økologiske landmand igen får mere ejerskab til økologien,
 økologien igen udvikles igennem en evig dialog om mål og kompro-
misser,

 motivationen til at ytte sig er til stede  ikke blot til at blive en 
bedre landmand  det klarer den traditionelle rådgivning -  men 
reelt ytte økologien, så den leverer på ere parametre - økologien 
skal blive mere bæredygtig,

 økologien som bevægelse kan handle på nye behov og forvent-
ninger, at gøre ingenting er en stor trussel for økologiens position 
på markedet. Vi skal fastholde forbrugernes tillid, opbakning og 
interesse,

 vi får et eksperimentarium/laboratorium, når der skal handles på 
de områder, hvor skoen trykker. Det kan blive frontløberen, inden 
der eventuelt indføres en regel for alle  for eksempel kunne det 
være afvikling af anvendelsen af konventionel husdyrgødning.

Plan for arbejdet

Inden sommerferien:
Forberedelse og organisering af udviklingsarbejdet.

Efter sommerferien og frem til nytår:
Valg af testbedrifter til den udviklende fase.
Valg af testbedrifter til den afprøvende fase.
Fokusgruppemøder.

Fra årsskiftet ind til generalforsamling i ØL 2018:
Regionale møder hvor erfaringer fremlægges med henblik på at ind-
samle grundlag for en stillingtagen til initiativet.

Forslag til emner for gårdudviklingsaftaler:

 Klima, kulstofbinding, jordens frugtbarhed og energi 
 Dyrevelfærd
 Bevare, pleje og genoprette natur og biodiversitet
 Lokale ressourcer og samarbejde om for eksempel gødning, halm, 
foder, maskiner mv.

 Næringsstofforsyning gennem sædskifte, afgrødevalg og recirkule-
ring

 Socialt ansvar  gode arbejds-, ansættelses- og lønforhold, sociale 
arbejdspladser, unge i praktik 

 Levende landdistrikter og samspil mellem land og by

Landbrugspolitisk chef Sybille Kyed 
er tovholder på det projekt, som skal 
udvikle en model for gårdudviklings-
aftaler.


