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Fuglede vil af med
Ellemann-Jensen
Det bliver et klimavalg.
Men det har vi haft i mange
år i Danmark, og landbruget har ﬁne klimakort på
hånden, vurderer Bæredygtigt Landbrugs formand.

FOLKETINGSVALG
AF JACOB LUND-LARSEN
Statsministeren har udskrevet valg til
Folketinget med afholdelse Grundlovsdag den 5. juni. Og efter valget må landets miljø- og fødevareminister meget
gerne hedde noget andet end Jakob
Ellemann-Jensen (V), lyder det fra formanden for Bæredygtigt Landbrug,
Flemming Fuglede Jørgensen.
- Jeg håber ikke, han ( Jakob Ellemann-Jensen, red.) fortsætter som
minister. For han vil ikke lytte til erhvervet, lyder formandens klare konklusion.
- Jeg glæder mig til, at vi kan få det her
valg overstået. Lad os nu komme videre,
så vi kan slippe for alt det her valgkamp,
som meget længe har haft indflydelse
på politikken, pointerer Flemming Fuglede Jørgensen.

Tag til valgmøder
Trods ønsket om en udskiftning på ministerposten ønsker han ikke at pege
på hverken partier eller kandidater,

- Får vi tæsk? Ja, det gør vi helt sikkert. Men vi skal møde kritikken ved at fortælle
sandheden om dansk landbrugs klimaposition i verden, vurderer Flemming Fuglede
Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, der også gerne ser miljø- og fødevareministeren udskiftet efter folketingsvalget.

som han vil anbefale sine medlemmer
i Bæredygtigt Landbrug at stemme på.
- Jeg synes, man skal stemme personligt. Og jeg synes, man som landmand
skal engagere sig i valgmøder rundt
omkring, siger Flemming Fuglede Jørgensen.
I mandags deltog han selv i et valgmøde i Agerskov i Sønderjylland arrangeret
af Agerskovgruppen. Og det var en opløftende oplevelse, understreger han.
- Jeg oplever lige så stille og roligt,
at folk begynder at finde ud af, hvor
dygtige danske landmænd er, og hvilken samfundsøkonomisk betydning,
erhvervet har.
- Vi ser også rapporter fra vismænd,
der understreger, at dansk landbrug

er i en førerposition på klimasiden,
fordi vi har høje ydelser pr. hektar osv.
Vi har forberedt os på det her valg. Og
vi har altså nogle gode kort på hånden i
klimadebatten.
- Får vi tæsk? Ja, det gør vi helt sikkert.
Men vi skal møde kritikken ved at fortælle sandheden om dansk landbrugs
klimaposition i verden. Og vi har jo
haft klimavalg i Danmark mange gange efterhånden. Vi har alle muligheder
for at vise omverdenen, hvordan man
kan gøre tingene. Og jeg håber på et
valg, hvor vores faglighed får en chance,
understreger Flemming Fuglede Jørgensen.
jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Whisky kan også laves af bælgplanter
Konference i Nyborg har
sat fokus på kraftig forøgelse af dyrkning og
anvendelse af bælgplanter
i Danmark.

BÆLGPLANTER
AF JØRGEN P. JENSEN
Naturligvis er det primært til husdyrfoder og erstatning for de mange tons
soja, der årligt sejles den halve klode
rundt til de danske besætninger.
Men derudover kan bælgplanter som
hestebønner, ærter og kløvergræs bruges til en lang række andre produkter
som blandt andet alkoholiske drikke
og en lang række fødevarer.
I Nyborg bliver der i disse dage afholdt
en international konference med fokus
på langt mere dyrkning af bælgplanter
herhjemme og i EU og på ideer til nye
anvendelser af bælgplanter til dyr og
mennesker.

Nye typer fødevarer
Det er den anden konference i det såkaldte TRUE-projekt, der over fire år
arbejder med fremme af især økologisk
dyrkede bælgplanter i den nordeuropæiske region.
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RÅDGIVNING
Ejendomsmæglerfirma
starter ny landbrugsafdeling i Nordjylland
Med en vækst i omsætningen på 60 procent siden
2014 har ejendomsmæglervirksomheden John
Frandsen Landbrug
besluttet at etablere sig
med en ny landbrugsafdeling på Hadsundvej i
Aalborg.
Den ny landbrugsafdeling
vil dække hele Nordjylland
og dermed styrke John
Michael Kampp MortenFrandsen Landbrugs positi- sen er ny landbrugsekspert
on indenfor omsætning af i den nyetablerede John
Frandsen-landbrugsafdeproduktionslandbrug.
ling i Aalborg.
- I forbindelse med
etableringen af den nye
landbrugsafdeling har vi forstærket vores team af landbrugseksperter med Michael Kampp Mortensen, der har
arbejdet i bankverdenen med landbrugskunder i 15 år,
senest i Nordea med realisering af produktionslandbrug
og før det som landbrugschef i Nordjyske Bank. Han har
indtil nu drevet selvstændig konsulentvirksomhed, hvor
der er foretaget generationsskifter og ejendomshandler, fortæller John Frandsen.
Michael Kampp Mortensen er uddannet landmand og
har dermed et indgående kendskab til det faglige og
praktiske i relation til mark- og produktionslandbrug.
Ejendomsmæglerﬁrmaet John Frandsen har 29 afdelinger, spredt over hele Jylland.

INDLAND
Merrild-ros for handling
bag ordene
De 338 ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriet
om at etablere minivådområder er ﬁre gange så mange
som sidste år, hvor 78 søgte.
- Det er godt gået og viser, at der er handling bag ordene, når vi i landbruget indgår en frivillig aftale, siger
formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.
- De 338 ansøgninger vidner om, at landmænd over
hele landet er klar til helt frivilligt at tage jord ud af
drift, afbryde drænene fra oplandet og etablere et
minivådområde i stedet, så vi som samfund kan få et
bedre vandmiljø i fremtiden. Det er virkelig godt gået
og viser, at der er handling bag ordene, når vi i landbruget indgår en frivillig aftale. Jeg er stolt over, at så
mange landmænd ønsker at tage helt konkret ansvar på
fællesskabets vegne, siger formanden for Landbrug &
Fødevarer.

FØDEVARER
Larver og ærter i stedet
for kød

Deltagere fra det meste af EU var i går
samlet i Nyborg til konference om ﬂere
bælgplanter i Danmark og EU. Fotos:
Jørgen P. Jensen

Et halvt hundrede deltagere deltog i
går i et heldags seminar med indlæg
fra UK, Ungarn, Irland og ikke mindst
Danmark om blandt andet protein fra
kløvergræs, flere bælgplanter i sædskiftet, nye forbrugerønsker og typer
af fødevarer.
Læs mere om ideer fra konferencen i
Effektivt Landbrug torsdag.
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

Konsulent Lars Lambertsen fra
Økologisk Landsforening giver indlæg
på gårsdagens TRUE-konference om
muligheden for ﬂere bælgplanter i de
danske økologiske sædskifter.

Insektforsker Malena Sigurgeirsdottir og iværksætter
Jessica Moore Buhl-Nielsen er på trapperne med et
kødalternativ af buﬀalolarver (melorme, red.) og
danske ærter. De to kvinder lagde ud med at producere
økologiske proteinbarer og knækbrød under navnet
Wholi Foods og omsatte sidste år for 1 million kroner.
Udviklingen er foregået på Teknologisk Institut i
Aarhus, og navnet på det nye produkt er Manna, som er
frysetørrede og pulveriserede buﬀalolarver, der gøres
tygbare, skriver FødevareWatch.
Insekter indeholder meget umami, som ifølge forskeren smager vildt godt og tilfredsstiller trang til smagen
af saltet kød.

