
Der er brug for at gå nye veje inden for landbruget. 

Kommentar til debatindlæg i Bornholms Tidende d. 10. december 2020 fra 

Stine Mikkelsen, svineudvalgsformand, Bornholms Landbrug & Fødevarer. 

I indlægget bliver Helle Munk Ravnborg (HMR) anklaget for at skabe et 

fordrejet billede, ”når hun påstår, at teknologiske investeringer på 

Bornholm isoleret set bidrager til en stor nettoudledning.” (Af 

ammoniak).  

Stine Mikkelsens indlæg er en kommentar til et avisindlæg i Tidende d. 1. 

december 2020 af HMR. 

Vi har i DN Bornholm også læst samme indlæg, og efter vores opfattelse 

udtrykker HMR ikke en kritik af, at man investerer i ny teknologi, men 

derimod, at man bruger skattefinansierede projektmidler til at 

understøtte og tillade en voldsom stigning i de hidtidige 

ammoniakudledninger. En kritik som vi i DN Bornholm bakker op. 

For hvad hjælper bedre staldanlæg, hvis resultatet pga. udvidelse af 

husdyrproduktionen alligevel ender med flere udledninger af ammoniak, 

der belaster natur og sundhed? 

Vi støtter helhjertet teknologiforbedringer, som forbedrer miljøet, men 

den store udfordring er det store husdyrtryk, som det er svært at se 

nemme løsninger på, med mindre det bliver nedbragt. Udviklingen er 

gået fra 163.702 slagtesvin i 1970 til 509.000 slagtesvin i 2019. 

I DN-Bornholm har vi søgt at gå nye veje, idet vi har været 

medinitiativtager til initiativet, der vil stifte aktieselskabet Bornholms 

Økojord A/S. Det drejer sig om at udbrede økologisk jordbrug, at hjælpe 

unge jordbrugere til at få jord under neglene – og ikke mindst fremme 

den lokale fødevareproduktion.  

Vi er helt bevidste om, at der her i første omgang vil blive tale om 

småskalaprojekter, f.eks. grøntsagsproduktioner o.l. men det 



understøtter samtidigt et perspektiv, der handler om at fremme den 

lokale fødevareproduktion og ø-økonomi. 

Og det giver god mening, da vi pt. importerer ca. 95% af øens 

fødevareforbrug. En ændring i denne balance vil umiddelbart kunne 

omsættes i flere arbejdspladser og mere liv på landet på Bornholm.  

Det kræver imidlertid også, at vi som borgere (og turister), institutioner 

og virksomheder, bliver bevidste om vigtigheden af at prioritere indkøb af 

lokalt producerede fødevarer, også selv om der kan blive tale om en 

beskeden merpris. 

Vi vil gerne være med til at skabe et reelt alternativ til den nuværende 

konventionelle produktion. Der er brug for at gå nye veje inden for 

landbruget, som ikke blot handler om færre og større landbrug og mere 

teknologi. 

For Danmarks Naturfredningsforening Bornholm 

Bjarne Biggas d. 14. december 2020 


