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Inger Skamriis Andreasens mundtlige beretning 2015 

 

Rimelig pris til producenterne 

Her ved årsmødet vil jeg benytte anledningen til at fortælle jer om at Familieudvalget for 3 

år siden såede et frø for et fairtrademærke, der kunne give forbrugerne en garanti for at 

producenterne får dækket sine omkostninger for at producere fødevaren. Det skete med 

ordene: 

 Vi trænger til at få markeret vores styrkeforhold i kæden fra jord til bord. 

 Producenterne får mulighed for at hæve kvaliteten i deres produktion – og vi får sat 

detailhandlens magt under skærpet tilsyn af forbrugerne. 

 

Familieudvalget gjorde rent faktisk noget ved ideen. Vi gik direkte ind i løvens hule hos 

COOP og lancerede ideen og blev nærmest smidt på porten med ordene: Vi beskæftiger 

os ikke med medlidenhedskøb. 

Men det forhindrede os ikke i at rette henvendelse igen her i foråret – og igen uden synligt 

resultat. Og selvfølgelig har vores arbejde bare været et lille frø, der er sået, men i al 

beskedenhed mener jeg ikke at små skridt skal undervurderes. De er med til at afstikke en 

retning.  

Og i dag er emnet aktuelt - hvor detailhandlen kæmper om hvem der er mest venligsindet 

overfor mælkeproducenterne.  

COOP ønsker at videresende 80 øre pr. liter af een serie drikkemælk – vi har ladet os 

fortælle, det bliver minimælken 

REMA 1000 videresender 40 øre pr. liter drikkemælk i deres sortiment 

Dagrofa vil køre kampagnen ”Vælg dansk – du køber – vi gi`r” når vi vælger at købe 20 

særligt mærkede, danske fødevarer frem for udenlandsk producerede. Herunder svinekød, 

fjerkræ, mælk, frugt og grønt. 

 

Loyalitetsamarbejde med forbrugerne er guld værd for landbruget. Men at landbruget 

skulle ud i en økonomisk krise for at etablere loyalitet med forbrugerne ærgrer mig. 

Familieudvalget havde færden af vigtigheden af at forbrugerne giver landmanden en 

rimelig pris for fødevarerne – men politisk fik vi os ikke sat igennem på den sag.  

Aktuelt udbyder detailhandlen støttemælk og bakker op om mælkebøndernes mulighed for 

at overleve den økonomiske krise – og selvfølgelig tænker detailhandlen på deres egen 

markedsandel i detailmarkedet. Men det skal ikke overskygge glæden ved et gennembrud 

for landmandens synlighed i detailbutikken. 

 

 

 

 



2 

 

Forbrugerdialog 

Hvorfor finder Familieudvalget forbrugerdialogen vigtig? 

Det gør vi fordi forbrugernes holdning til madproduktion meget ofte er styret af følelser.  

Familieudvalgets dialog er et forsøg på at sætte skub i en oplysningstid, hvor fornuften får 

overtaget. Vi prøver at drysse fornuft ned i følelserne. 

Et eksempel: På gaden i Kbhvn fik jeg fornylig en pjece stukket i hånden. Det var en 

følelsesladet beretning om hvordan de fleste mennesker anser andre dyr som underlegne. 

Der stilles spørgsmålstegn ved - hvorfor vi elsker det det ene dyr og spiser den anden? 

 

Billede af hundehvalpe og kalve. 

 

Vores forhold til andre dyr beskrives som dobbeltmoralsk. 

Grise, kyllinger, ænder og kalkuner er avlet til at vokse så hurtigt, at de kan slagtes efter 

blot få uger eller måneder, selvom deres naturlige levetid er mange år. 

Pjecen fortsætter: 

”Udtjente” æglæggende høner dræbes efter 1-2 år, når de ikke længere er i stand til at 

lægge æg hurtigt nok til at skabe profit. Mælkeindustrien slagter køer ved 5 års alderen, 

når de er udslidte, selvom de kan blive over 20 år. 

Pjecens anbefaling er, at veganisme er løsningen!! 

Pjecen bygger på stærke følelser, der nærmest bliver ophøjet til sandhed.  

 

Sådanne skarpe holdninger til landbruget møder vi nu og da i vores forbrugerdialog  – 

nogle vil ikke tale med os, og andre har lyst til at gå i flæsket på os. Heldigvis er langt de 

fleste interesserede i at høre om hvordan fødevarerne produceres. Interessen bunder ofte 

i, at de simpelthen ikke ved ret meget om produktionen eller også fordi de gerne vil hente 

ny viden og være lidt mere kvalitetsbevidste fremover ved valg af fødevarer. 

 

I år har vi på landsplan været 3 dage på Roskilde Dyrskue og 3 dage på Food Festivalen i 

Aarhus. 

 

Forbrugerdialogen har vi tilpasset og udviklet efter gæsterne – og vores egne kræfter!!! 

Vi er nødt til at have en vagtplan med skiftende trofaste landbokvinder for at kunne udvise 

engagement i forbrugerdialogen i 10 timer hver dag. Det er både fornøjeligt og en 

kraftanstrengelse at være på med kommunikation i så mange timer. Vi har altid nogle 

programsatte punkter med gæstebesøg af producenter, og fylder så den øvrige tid ud med 

temaer, som vi har med som hyldevarer og tager frem, som de passer ind i forhold til antal 
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gæster, stemning og vejret. Vi kan konstatere – vi er nødt til at bevæge os ud i 

underholdningsbranchen for at få dialogen til at glide med seriøs information. 

 

Og seriøse er jeg ikke i tvivl om, at vores gæster mener vi er.  

 

Vi annoncerer os selv som landbokvinder og gør lidt stads ud af gæsterne ved at lægge en 

hvid dug på bordet og et lammeskind på stolen. Vi har skåret kraftigt ned på mængden af 

mad – men små smagsprøver og fristelser kan vi ikke komme uden om. Gæster står gerne 

i kø for en smagsprøve og bare vente uden dialog – så vi øver os hele tiden på at få 

nedtonet smagsprøver og sat informationen i fokus. 

 

I Roskilde havde vi nogle stjernestunder i teltet, hvor vi havde forskellige poser mel på 

bordet og en landmand for bordenden. Landmanden fortalte om hans udfordring med at 

dyrke korn med et højt proteinindhold.  

Forbrugerne sad med udvalget af mel fra detailhandlen, og den enkle dialog gik på, at nok 

havde landmanden sine udfordringer i marken, men forbrugerne havde frit valg af mel og 

kunne få mel til alle formål.  

Refleksionen kom så naturligt: ”Jamen hvis danske landmænd har begrænsninger for at 

gødske ender det jo med at vi bliver nødt til at købe udenlandsk mel”. Det var tydeligt, at 

pråsen gik op for gæsterne rundt om bordet, og at de forstod landmandens udfordring og 

konsekvensen for dem selv.  

 

En anden stjernestund fra Roskilde blev kopieret nogle gange i Aarhus.  

Her havde vi besøg af en mælkeproducent og vi serverede 3 slags hjemmelavet frugtgrød. 

Mælkeproducenten præsenterede udvalget af mælk fra skummetmælk til og med 

piskefløde. Vi sætter gæsterne i gang med at tage for sig af grøden og mælken. Det tager 

ikke mange minutter inden gæsterne forsyner sig med mere piskefløde end 

skummetmælk. Det summer af madglæde rundt om bordet, og der skabes en fortrolig 

tone, hvor gæsterne spørger og landmanden fortæller. Når grøden er spist ser alle ud til at 

have fået en god viden om mælk og mælkeproduktion, og vi henter lidt mere piskefløde til 

næste hold gæster. 

 

6 dage som landsudvalg har vi været aktive i Roskilde og i Aarhus – og så har de lokale 

lavet mindst ligeså stor en indsats ved deres egne dyrskuer og aktiviteter.  

 

Vi viser, vi har mangfoldighed i paletten af fødevarer og tør tage dialogen 

 

Vi har taget dialogen og temperaturen og ladet forbrugerne være folkets smagsdommere 

på landbrugets gøren og laden med fødevareproduktion. Og endelig får landbruget megen 

synlighed for få kroner, og aktiviteten er med til at understøtte de kampagner, L&F laver i 

forvejen. 
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Agroturisme 

I forbindelse med Food festivalen var der en konference om Agroturisme. Tegneren Frits 

Ahlefledt var der og fangede mange gode pointer fra dagens oplæg 

Livet på landet er et liv for både landmænd – landboere, besøgene og turister – udviser 

man gensidig respekt for hinanden opnås en win win … 

Potentialet for agroturisme er enormt højt. I dag har kun 1% af landbrugene turisme som 

driftsgren. 

 

Mange ser på mulighederne for udvikling af agroturisme. For turisterne er det 

grundlæggende at vi udviser ordentlighed, kvalitet og autencitet. Gennemgående finder 

turisterne, at landmænd er gode formidlere. Gad vide om det ikke hænger sammen med, 

at når man præsenterer noget, man er stolt af, er man næsten automatisk en god 

formidler. 

 

Indholdsmæssigt er det optimalt at kunne byde på: 

 Landbrug/landliv 

 Mad/ Gourmet 

 Kultur/ historie 

 Natur/ outdoor 

 

Det er vigtigt at tænke alle fire parametre ind i udviklingen. Den gode fortælling gør 

oplevelsen eller måltidet langtidsholdbar. Og kender man egnens historie ser man nutiden 

på en anderledes interessant måde.  

 

Agroturismen bygger på lysten til at tage livstilen til sig i kortere eller længere tid…… 

 

Bæredygtig livsstil 

Bæredygtighed er fremtidens livsstil 

I formiddags havde vi til repræsentantskabsmødet sammensat en dagsorden om hvad der 

rør sig omkring at leve og bo bæredygtigt. Bæredygtighed har virkelig slået an som 

adfærdsmønster i vores livsstil. På landet har den vel altid været traditionel økonomisk 

livsstil, men den nye bæredygtighedstrend kan godt give følelsen af, at vi træder et par 

skridt tilbage i tid. Der er ingen grund til at køre til byggemarkedet og købe nye materialer, 

hvis der er stumper nok at genbruge. Og madmæssigt går det i retning af selvproduktion 

og at undgå madspild. 

 

Mange er med på bølgen med at leve og bo bæredygtigt: 

 

 Bonderøven er indbegrebet af livsstilen 

 Kolonihavefolket udvider i stor stil haven med hønsehold 

 Byboere laver taghaver og bagggårdshaver 

 Restaurant Noma vil lave urbanhave i havnebassinet 
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 Loppemarkeder og genbrugsbutikker er i vækst 

 Tøjmoden tager genbrug til sig – tøj sys om og får nyt liv, og mange sko får nye såler 

 Naturens egne produkter formes og anvendes som brugsgenstande og møbler i stedet 

for industrielt fremstillede   

   

 

Familieudvalget er sagkyndige i bæredygtighed. På Food Festivalen var vi med i en 

paneldebat om madspild, og her sagde vi, at vi havde et gen for bæredygtighed. Og på 

spørgsmålet om hvad der driver os til at arbejde imod madspild, svarede vi: 

 

 ”Det er trøstesløst at være vidne til - at de fødevarer vores mænd producerer - ender i en 

skraldespand”  

 

Det var til at forstå og mærke i maven. 

 

Vi sagde også: 

Vi arbejder for høj udnyttelsesgrad af råvarerne, fordi det altid har været naturligt at gøre 

det på landet. For os er det en naturlig udfordring at stå med 7 spande blommer og finde 

en løsning på at håndtere dem, så de kan være en del af kosten hele året.  

 

Vi tænker i naturlige enheder – vi kan også svinge os op og sige vi tænker holistisk – for 

når vi slagter gris - er det en naturlig tankemåde - at for at få flæskesteg på menuen 

kræver det andre dage med svineskank, frikadeller og lever. Og vi nævnte også noget så 

gammeldags som at vi bruger en suppevisk i stedet for bouillonterninger.  

 

På Food Festivalen var de små pixibøger med grønsager og kød vores synlige materiale 

på hvordan vi i udvalget tænker danskerne kan nedsætte mængden af mad til 

skraldespanden. Og en god gammel pjece med supper blev brugt op. Så status er, at 

vores informationsmateriale bliver revet væk – næste pixibog bliver om brød. Og vi har en 

større madspildsbog på beddingen i samarbejde med ”Stop madspild” og ”Foreningen for 

Madkundskab”.  

 

 

I formiddags var der temamøde for Familieudvalget  – sådan vælger jeg at kalde det – for 

ifølge Familieudvalgets vedtægter kan det ikke kaldes repræsentantskabsmøde.  Som 

optakt til dette møde havde vi spurgt regionerne om hvad de som Familieudvalg ville 

kendes for?? Jeg stillede det samme spørgsmål ved et arrangement oppe i Vendsyssel – 

Der kom forskellige bud på svar, men det samlede bud fra den aften lød på - at 

Familieudvalget skulle kendes på at videregive erfaringer – ja de vovede endda at tage 

ordet dyder i deres mund – det er et stort ord for vendelboer.  MEN ingen tvivl om at 

formidling af vores indsigt og viden om råvarer og deres anvendelse skal formidles videre, 

og formidlingen skal ske på en moderne interessevækkende måde… Se det er en 
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udfordring – en udfordring som vi allerede arbejder med når vi står på dyrskuer eller i 

Århus til Food Festival – her har vi pjecerne om madspild med og videregiver med dem 

vores indsigt i god husholdningsøkonomi – om at få råvarerne brugt op og undgå 

madspild.  

 

Engagerede medlemmer 

Medlemmerne yder en formidabel indsats. Jeg ved snart ikke hvad jeg skal kalde 

indsatsen. Nogen kalder det frivillighedskræfter, og det er dækkende for den økonomiske 

side af deres indsats. Men effekten af indsatsen er i særklasse. Vi er alle travle mennesker 

med hårdt arbejdspres i vores daglige lønarbejde, og så tager vi alligevel en tørn i mange 

timer i vores fritid. Og den slags gør man, fordi det giver mening, og der er et godt 

fællesskab – så den rette omtale af frivillighedskræfterne er engagerede medlemmer. 

 

Opskriften på at have engagerede medlemmer i 2015 - har som altid landsudvalgets store 

bevågenhed. Vi kan ikke drive rovdrift på medlemmer uden at give noget den anden vej.  

 

Familieudvalgene i regionerne er forskellige – formiddagen har understreget det endnu 

engang.  

På landsplan udbyder vi faglige og sociale tilbud, og vi ved godt, at alle ikke er lige 

begejstrede for tilbuddene, men vi håber, der er noget for alle. 

 

I 2015 har vi haft en 3 dages studietur til Fyn for 25 deltagere. Studieturen laves i 

samarbejde med de lokale medlemmer. De byder ind med en bred vifte af 

besøgsmuligheder, og så prøver vi at stykke besøg, oplevelser og udviklingstræk sammen 

med alle de krav, der over tid er kommet til transport, højdepunkter, fagligt gods, hygge og 

gerne originale og unikke oplevelser.  

Det lykkedes på Fyn!!!! Vi oplevede drift af bisonfarm, uldspinderi, øl og osteproduktion 

under samme tag, gårdbutikker og social farmdrift foruden Kerteminde og nærmeste 

omegn. Sikke en tur – den bliver hård at matche næste år, hvor vi har besluttet at tage til 

Vendsyssel. 

 

De senere år har vi tilbudt en faglig dag – i 2014 var det en temadag om smag generelt, 

det følger vi op i november i år med en temadag om smag på kød. Fagligt lærer vi at sætte 

ord på smagen af kød. Vi er alle ordfattige når vi skal beskrive smag på mad. Kun vin har 

et veludviklet ordforråd – nu går vi ombord i praktisk ordforråd på kød. Temadagen er 

tænkt som en påklædningsøvelse til at vi kan bakke endnu bedre op om kødproducenter 

ved forbrugerdialog.  

 
Landdistriktspolitik 

Vi har rigtig længe talt om landdistriktspolitk i landbruget. Og skal ret være ret, har vi vel 

også gjort noget ved at skubbe i retningen med mere liv i landdistrikterne.  
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I Familieudvalget har vi haft det ene projekt efter det andet i landdistrikterne, men det 

batter ikke ret meget. Med mange små skridt i den samme retning kan politikken få kraft 

og styrke. I L&F har vi haft visioner for landdistriktspolitik, men når det kommer til reel 

handling, er det blevet til de små skridt. Nu er der lys forude med projekt ”Yderområderne”. 

Udkantsdanmark er afgået ved døden, og der skal fokuseres på lysere tider med 

muligheder og potentialer.  

Familieudvalget vil med stor interesse følge tiltagene og selvfølgelig bakke op – alle er 

velkomne til at invitere os med til nye tiltag. Ved promovering af lokale fødevarer stiller vi 

meget gerne op med køkkenvognene som kulisse og værktøj for en event.  

 
 

Afslutning 

Jeg ved ikke hvad der er særligt ved samarbejdet i år, men jeg har virkelig følelsen af at 

Familieudvalget arbejder i en stabil og nyttig retning. Det er unikt at være med til at sætte 

rammer og mobilisere så megen motivation i udvalget og så samtidig tiltrække producenter 

og få dem til at føle sig i trygge rammer for forbrugerdialog.  

Vi er som vi er – troværdige i vores kommunikation til omverdenen – vores mod til at stå 

frem og risikere verbale øretæver har vi trænet på at klare i nogle år, og nu er det en 

fornøjelse, at vi rent faktisk bliver mødt med mere positiv interesse end øretæver. 

Tak for samarbejdet til jer alle!!!  

 

 

 

 

 

DET TALTE ORD GÆLDER 


