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Beretning 2017 – Familieudvalget 

Inger Skamriis Andreasen 

  

Studieturen – har aldrig været bedre end i år. 

I 8 år har Familieudvalget arrangeret en studietur, hvor vi følger udviklingen i 
fødevarekvaltiet i Danmark og ser hvordan nicheproduktionen udfolder sig i forskellige 
dele af landet.  

I år var vi kommet til Stevns, et tæt befolket område med en storby inden for rækkevidde. 
Kundepotentialet er stort og udviklingen i afsætning folder sig ud. Her er der grobund for 
oplevelsesøkonomi og landdistriktsudvikling. 

Vi havde sat en køkkenchef og lokale producenter i forbindelse med hinanden, og det gav 
en særlig dimension. 

Producenterne blev inviteret med til middag.  

Køkkenchefen havde kørt varetur og samlet friske sæsonvarer op ude hos producenterne 
til aftenens middag. Det var så god mad og så god en faglig snak vi fik med 
producenterne. Producenterne sagde direkte til os, at hvis ikke vi havde sat dem i 
forbindelse med hinanden, så var de nok ikke kommet i gang med at samarbejde med et 
spisested. 

Vi oplevede stolte producenter, der var spændte på hvordan deres produkter blev 
præsenteret. Producenterne vidste at de havde leveret nogle gode råvarer. Men 
producenterne kendte ikke udfaldet af næste led med håndteringen i køkkenet og 
sammenkoblingen med kollegaers produkter. Kokken kunne sit håndværk og fællesskabet 
med os omkring en skøn sommermiddag i Rødvig var mageløs for os alle. 

Studieturen fik megen ros af alle – modellen i år var der enighed om skal fortsætte.     

På Stevns kommer man ikke udenom at bruge lidt tid på at se klinten, men vi fokuserede 
på fødevareproduktion og kultur.  

Og vi kom bag  

 storgartnerier med specialproduktion af tonsvis af løg og ærter 

 produktion af jordbær i store tunneller, hvor bærrene kan plukkes ergonomisk rigtig 

 en blåbærplantage, hvor kunderne inviteres til at plukke selv. 

 konventionel og økologisk produktion af grønsager til torvemarkeder 
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 hvordan en kunstnerfamilie levede deres liv i en rummelig familie og producerede 
brugskunst og var aktive i egnens turistsamarbejde. 

 Et design- og markedsføringsfirma, der skaber produktionsarbejdspladser for 
kvinder i u lande og afsætningsarbejdspladser på Stevns 

 En oase for afsætning - Torvet i Køge lørdag formiddag 

Og endelig oplevede vi noget helt nyt og spirende i Danmark, nemlig en madsamling. 

Madsamling er et fransk koncept – der er 900 samlinger i Europa og 24 madsamlinger i 
Danmark - heraf er en del af dem under opbygning. Madsamlinger bygger på nethandel og 
direkte kundekontakt. 

Det fungerer på den måde, at producenterne udbyder deres varer til madsamlingens 
database. Kunderne handler på nettet og betaler forud for levering. Producenterne leverer 
de bestilte varer til madsamlingsstedet. Og kunderne afhenter om torsdagen sidst på 
dagen. Producenterne kører hjem med tom bil - intet spild. Mindre producenter har her 
mulighed for at udbyde små mængder i sæson. Producenterne på Stevns var begejstrede 
for afsætningsmodellen, og deltagerne på studieturen var ikke i tvivl om, at madsamlinger 
er værd at forfølge i resten af landet. 

 

Folkemødet  

Udvalget har på andet år været med på Folkemødet. 

Vi har indledt et praktisk samarbejde med Bornholms Landbrug. Vi understøtter landbruget 
og der er plads til synlighed for os hver især. Vores samarbejde er ved at bære præg af at 
være et fornuftsægteskab. Det kører uden gnidninger, og vi har det sjovt sammen. I 
Familieudvalget havde 2 på vagt på standen og de andre kunne gå rundt på Folkemødet.  

På folkemødet kan vi få viden – om alt, der rør sig. Vi spredte os for at følge med i 
debatter om fødevareproduktion og bæredygtighed og alt det andet. Folkemødet er - med 
lidt træning og vilje – et effektivt sted for networking og indsamling af inspiration. Og vi 
havde meget trætte ben hver aften, når vi delte oplevelser. 

I udvalget har vi besluttet at vi næste år udbyder debatmøder med samarbejdsrelationer 
som Virksomme Kvinder, Landdistrikternes Fællesråd o.lign. 

 

Madspild 
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Madspild har vi som emne arbejdet med igennem flere år. Og for at ingen skal være i tvivl 
– så arbejder vi imod madspild.  Familieudvalget har taget bæredygtighed til sig i ord og 
handling. Emnet har altid ligget naturligt for os.  

I kogebogen ”Det Danske Landkøkken” har vi et summeret afsnit om hvordan råvarerne 
blev brugt i bogens tidsalder. Det er ren bæredygtigheds tankegang hvor alle dele af dyret 
blev brugt – i vore dage hedder det ”nose to tail”, sæson i valg af frugt og grønt er i den 
grad en selvfølgelighed i bogen, kødsorter varierer, der er vegetardage, retter, der sikrer at 
rester bliver brugt. Tankesættet har været indgroet i landbokulturen – så meget, at det er 
selvfølgeligheder, som vores medlemmer har haft vanskeligt ved at forstå, at andre kan 
interessere sig for.  

Der er ingen mennesker, der synes det er OK med madspild, men vi har alle forskellige 
bevæggrunde for det alligevel sker. 

På landsplan har vi nu udgivet 3 små pixibøger om at undgå madspild. 

Bøgerne er lavet til regionerne til strøuddeling ved deres aktiviteter. 

De er prisbillige at lave og der er god efterspørgsel efter dem. Familieudvalget brygger 
ideerne og tager billeder med mobiltelefonen – sådan foregår det. 

Med bøgerne som støtte, vores praktiske erfaringer med at håndtere fødevarer og med 
holdningen - at det gør ondt at vores mænds arbejde ender i en skraldespand – kan vi 
byde på en ægte og jordnær kommunikation om madspild.  

Den respekt, vi har for fødevareproduktionen videregiver vi til respekt for maden. 

Der er pixibøger og et par genoptryk af 2 sæsonpjecer, som alle regioner er velkomne til at 
forsyne sig med. De ligger på bordet udenfor salen. 

 

Korn, mel og brød 

Den nyeste pixibog er om brød. Den præsenterede vi i formiddags på 
repræsentantskabsmødet, hvor vi havde temaet korn, mel og brød på dagsordenen.  I 
udvalget vil vi gerne med fagstolthed på landbrugets vegne kunne anbefale forbrugerne at 
købe dansk mel og brød af dansk korn. For at have den ballast af faglig stolthed sætter 
familieudvalget i år fokus på korn og mel.  

I formiddags fik vi god viden om korndyrkning og kornsorter fra Seges. Og den danske 
bagerstand fortalte os om deres virkelighed med forbrugernes efterspørgsel på dansk 
produceret korn. Og endelig havde vi besøg af en lokal landmand, der producerer korn og 
sælger det som friskmalet mel.  

Vi har taget emnet op fordi  
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 efterspørgslen efter ordentlig brød er oppe i tiden 
 det danske landbrug kan producere mel af bedste kvalitet til brødbagning 
 lokale melmøller popper op 

Korn og oplevelsesøkonomi – giver udvikling i kvalitet – mangfoldigheden har gode kår for 
at udvikle sig i småskalaproduktion. Sådan er det sket med ølmikrobryggerier, og det ser 
ud som om melmøllerne udvikler sig på samme måde. 

Det er jo egentlig nemt at have en melmølle i gårdbutikken for at tage et mersalg. 

I forlængelse af dagsordenen på repræsentantskabsmødet inviterer vi regionsmedlemmer 
til en temadag om brødbagning i november. En sådan faglig påklædning har vi erfaringer 
med giver faglig sikkerhed og motivation til at stille op til forbrugerdialog ved dyrskuer, 
Åbent Landbrug og events i øvrigt.  

Så grundlaget for at der kan komme korn, mel og brød på bordet i 2018 i foreningernes 
aktiviteter er snart på plads. 

 

Pris på fødevarer 

Og et tilbagevendende og aktuelt emne i min beretning: Prisen på fødevarer. 

Priser på fødevarer hænger sammen med afregningen til landmanden.  

Kvalitet og pris bør følges ad. 

En ordentlig afregning sikrer, at der kan skabes udvikling for et fremtidigt landbrug.  

Detailhandles benhårde konkurrence og pres på at skille sig ud fra de andre sætter disse 
elementære spilleregler på afveje. 

Detailhandlens få indkøbere presser forarbejdningsvirksomhederne til at levere prisbillige 
fødevarer, og landmændene bliver pristagere – vi kan få lov til at levere vores produkter til 
noteringen. Det var ønskeligt om landmændene havde en position, hvor de kunne få en 
afregningspris, hvor de får løn som fortjent. Fordi det er en kendsgerning, at danske 
fødevarer er i top – kvalitets- og sikkerhedsmæssigt, men at vi i for høj grad skal 
underkaste os prisparameteren, som indkøberne bruger som et ensidigt kompas i deres 
indkøb. 

Det er så trøstesløst at være vidne til og have sin familieøkonomi hængt op på 
detailhandlens lunefuldhed og magt. 

 

Samarbejdet med Dagli´Brugsen 
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Familieudvalgets samarbejde med Dagli’Brugsen er etableret for 2 år siden. 

Sidste år redegjorde jeg for hvordan brugserne i landdistrikterne havde fødevarepolitikker, 
der passede som fod i hose til Familieudvalgets politiske holdninger om, at vi gerne vil 
fremme flere danske fødevarer i butikkerne og gerne lokale varer, fordi det betyder noget 
for jobskabelsen, bæredygtigheden og egnens stolthed og udvikling. 

Med køkkenvognene som omdrejningspunkt har vi indtil nu haft 12 aftaler i Vendsyssel, 
Midtjylland, Fyn og på Langeland. Og der ligger tilsagn fra Daglig’ Brugser i Sønderjylland 
på at de gerne vil lave aktiviteter med Familieudvalget og landmænd. 

Og i Familieudvalget havde vi i sidste måned besluttet, at der skulle sættes skub i det 
samarbejde. 

Og det føles mildest talt som at stå på en brændende platform i disse dage, hvor COOP 
helt utilgiveligt har svinet landbruget til med et barskt forsidebillede på deres medlemsblad. 

Jeg er utrolig skuffet og vred over COOP’s adfærd. 

Emnet er højspændt og udvikler sig i disse dage.  

Her står vi med gode erfaringer for samarbejde med Dagli’Brugserne  - nogen af de få 
tilbageværende bastioner i landdistrikterne – og kan ikke genkende de bastante holdninger 
Samvirke ligger for dagen hos vores samarbejdspartnere og da heller ikke hos kunderne, 
vi har mødt. 

Familieudvalget sætter samarbejdet med Dagli’Brugsen på stand by et stykke tid og 
vurderer derefter om samarbejde trods alt er bedre end konfrontation. Sådan har vi i 
mange andre situationer brugt de politiske værktøjer. 

 

Berettigelse  

Familieudvalgets berettigelse er tæt knyttet til landbokvindernes dobbeltrolle. 

Dobbeltrollen – hvor vi har det ene ben i landbruget og det andet ude i omverdenen. 

På en af samme dag kan vi sidde med kollegaerne på arbejdspladsen og skulle stå på mål 
for omverdenens syn på landbruget. Og senere på dagen iscenesætter vi os til en aktivitet 
på landbrugets vegne og er bindeled mellem producenter og forbrugere. 

Og jeg er ikke i tvivl om, at Familieudvalgets berettigelse og styrke ligger i naturligheden 
og entusiasmen for at tage forbrugerdialogen på landbrugets og landdistrikternes vegne. 
Vi vil omverdenen, men vi vil også gerne give næring i foreningerne til et godt foreningsliv. 

Ideer har vi i rigeligt mål i udvalget. Vi har faktisk så mange, at vi lidt rundhåndet kan dele 
ud af dem. Vi vil gerne ideerne bliver brugt til at rykke udvikling med. 
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Nogle ideer har været anvendt enkelte steder og trænger til nye ejerskaber, og andre er 
grydeklare lige til at sætte i søen. Kontakt mig eller sekretariatet hvis i ved årets 
planlægning af aktiviteter mangler et par ideer – vi vil gerne udfordres på at være 
leveringsdygtige i strøtanker, der kan leve op til hvad jeres lokale aktører finder værdifuldt 
at udvikle og samarbejde om. 

Fremadrettet er nøgleordet for familieudvalgets virkefelt og styrke – samarbejde. 

Samarbejde fordi det er givende i udbytte og udbredelse af indsatsen. 

Samarbejde fordi det er nødvendigt i vores foreninger med udviklingen i 
medlemsstrukturen.   

Det vi gerne vil anspore til, er at sætte selvtilliden i sving - den viden vi har er ikke bare 
god nok – den er unik. Vi står frem som en mangfoldig skare med rod i landbruget og med 
autensitet. Og vi skal kunne håndtere nogle kultursammenstød og nogle diskussioner, 
hvor moderne dyrevelfærdsinteresser møder det traditionelle jordnære forhold til husdyr.  

Sådan er den brogede verden - om vi er på Folkemøde og sidder på en båd og diskuterer 
griseproduktion eller om vi er på en dyrskueplads med racekaninavlere, ”selvforsynere” og 
fortalere for kaninavl som produktionsgren eller er ved 4H og ser på kaninhop. 

Mange kan undre sig over, at vi både kan snakke om avl, foder, opskrifter og alligevel 
holde af vores dyr. Men det gør vi – fordi vi er jordnære – og vi står ved det, som vi laver. 

Hans Engel gav for en måneds tid siden landbruget et råd om deres kommunikation: Smil 
noget mere. Ingen gider sure landmænd, der brokker sig over alt. Stå ved det, som I laver. 
Også når der sker fejl!! 

Det synes jeg han har meget ret i. Der kan være meget at være sur og bitter over, og det 
er heller ikke ligetil at få løn som fortjent. Men med en tilgang med godt humør og 
optimisme kommer vi langt. Det giver energi at tage udfordringer op og være med til at  
forme udviklingen. 

I en politisk organisation er det udviklende, at holdninger bliver bragt frem – både internt 
og eksternt.  

Udvalgets livskraft er helt og holdent bundet op på kvinder med holdninger.  Og landbruget 
har brug for at vi har mod til at tage emner op om mad og fødevareproduktion, også  
emner der kan være indrullet i følelser tenderede til religiøsitet. 

Tak for samarbejdet til alle i år,  

og Familieudvalget vil gerne samarbejde endnu mere med jer alle i det kommende år 

Det talte ord gælder 


