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Nyt spil skal engagere unge i 
debatten om landbrug og natur
Et nyt computer- og 
rollespil udviklet af 
Det Økologiske Råd 
giver elever på land-
brugsskoler og gym-
nasier chancen for at 
lære om landbrug og 
miljø på en ny måde. 

n I går blev det nye com-
puter- og rollespil »Fremti-
dens Landbrug« lanceret på 
Rungsted Gymnasium med 
landbrugsdebattens virkelige 
aktører på sidelinjen. 

Overvåget af blandt andet 
Martin Merrild, formand for 
Landbrug & Fødevarer, skul-
le eleverne i 2.e således tage 
stilling til spørgsmål som, om 
landmændene skal have lov til 
at bruge meget mere gødning 
eller om det helt skal forbydes 
at sprøjte markerne. Og om 
der skal dyrkes energiafgrøder 
i stedet for fødevarer, eller skal 
vi udlægge et meget større are-
al med natur. 

Og ifølge Økologisk Råd, så 
gik bølgerne højt, da eleverne 
kastede sig ud i de store land-
brugspolitiske diskussioner. 
De havde sat sig til forhand-
lingsbordet som landmænd, 
miljøaktivister, erhvervslede-
re og lokalpolitikere i spillet, 
som det Det Økologiske Råd 
har udviklet.

Engageret elever
- Det har været herrefedt at 
lære noget på den her måde, 
siger Anne Sofie Mørk Jessen, 

der i dagens anledning havde 
klædt sig ud med damejakke 
og stram frisure for at vir-
ke mere overbevisende som 
direktør, mens hendes side-
mand Lisa Balling Berg nikker 
med landmands-kasketten 
trukket godt ned over ørerne. 

De var begge to godt til-
fredse med resultatet af deres 
forhandlinger, mens miljøak-
tivisten, Isabella Dewoullf, 
på den anden side var knap 
så glad. Hun havde ikke haft 
held til at få sine mærkesager 
igennem. 

- Elevernes engagement vi-

ser, at vi har ramt rigtigt med 
spillet, og at det er en virke-
lig god måde at gøre de unge 
interesserede i at diskutere 
landbrug og miljø, biodiver-
sitet, klima og andre emner, 
som ellers kan være svære for 
unge at sætte sig ind i, siger Bo 
Normander, formand for Det 
Økologiske Råd.

Del af større projekt
Spillet Fremtidens Landbrug 
er udviklet som en del af et 
større samarbejdsprojekt 
mellem Det Økologiske Råd 
og forskere på Aarhus Uni-

versitet og Københavns Uni-
versitet.  Det er især egnet til 
fagene naturgeografi, biologi 
og samfundsfag i gymnasiet. 
På landbrugsskolerne kan 
det først og fremmest bruges 
i faget bæredygtighed og sam-
fundsfag, men man kan også 
tage forhandlingskasketterne 
på og spille spillet hjemme 
ved køkkenbordet eller i for-
eninger, lyder det fra Økolo-
gisk Råd.
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L&F-formand Martin Merrild deltog i går i lanceringen af det nye computer- og rollespil, som Det Øko-
logiske Råd står bag, på Rungsted Gymnasium. Her kunne han overvære eleverne diskutere gødning 
(Foto: Det Økologiske Råd) 

Undersøgelse: En tredjedel af  
forbrugerne er ligeglade med klimaet
n For en tredjedel af de adspurgte forbrugere i en undersøgel-
se fra Forbrugerrådet Tænk er klimavenlighed overhovedet ikke 
en afgørende faktor, når de køber fødevarer. Det skriver Land-
brug & Fødevarers (L&F) webmagasin Foodculture.dk.

Undersøgelsen viser, at forbrugerne finder mange andre hen-
syn – for eksempel smag, pris og dyrevelfærd – vigtigere, end 
at fødevarerne ikke belaster klima og miljø.

Mens 57 procent af de adspurgte forbrugere svarer, at klima 
er meget eller forholdsvis vigtigt, finder 98 procent af forbru-
gerne smag »meget vigtigt« eller »forholdsvis vigtigt«.

Direktør i Forbrugerrådet Tænk Lars Pram fremlagde ifølge 
Foodculture.dk undersøgelsens resultater til en debatdag, der 
blev holdt på Axelborg mandag i et samarbejde mellem L&F, 
Forbrugerrådet Tænk og Etisk Råd.

Landmænd og medarbejdere 
ville vide mere om MRSA
Spørgsmålene er man-
ge, når det kommer 
til MRSA til trods for, 
at emnet har været 
diskuteret intensivt de 
seneste måneder både 
i landbruget, pressen 
og i befolkningen ge-
nerelt, lyder det fra 
Agri Nord, der netop 
har holdt orienterings-
møde.

n Mandag var en gruppe på 
omkring 70 landmænd, med-
arbejdere og deres familier 
mødt op for at blive klogere 
på MRSA CC398, da Agri Nords 
svineudvalg inviterede til ori-
enteringsmøde.

Til at svare på spørgsmålene 
var hygiejnesygeplejerske fra 
Statens Serum Institut, Tinna 
Ravnholt Urth. Hun arbejder 

for rådgivningstjenesten for 
MRSA i dyr og bruger i øje-
blikket en stor del af sin tid til 
at skille fakta fra myter i de-
batten.

Et af hendes budskaber var, 
at der ikke findes bakterier i 
Danmark, der er så resisten-
te, at vi ikke kan behandle 
dem – heller ikke MRSA. Det 
handler om at give den rigtige 
behandling. Men derfor er der 
alligevel god grund til sikre, 
at bakterien ikke spreder sig, 
men bliver i staldene.

Hvad med vennerne?
Flere af de fremmødte var 
usikre på, hvordan de skulle 
forholde sig i forhold til ven-
ner, bekendte og andre der 
ikke arbejder i svineproduk-
tionen.

- De fleste, der bliver smittet, 
vil naturligt smide bakterien, 

men det er ikke nogen natur-
lov. 94 procent taber spontant 
stafylokokker som MRSA efter 
24 timer. Selvom man er gift 
med en svineproducent og de-
ler soveværelse, så bliver man 
ikke smittet, hvis man sørger 
for at følge sundhedsstyrel-
sens anbefalinger, fortalte Tin-
na Ravnholt Urth på mødet.

Hun understregede, at der 
ikke var grund til at bekymre 
sig om at have børnenes le-
gekammerater og andre gæ-
ster på besøg i stuehuset. Det 
vigtigste er at have styr på hy-
giejnen i stalden og en del af 
aftenens program var derfor 
også anbefalinger til rutiner 
med skiftetøj, papirhåndklæ-
der, håndsprit mm.  

Brug for information
Formand for svineproduk-
tionsudvalget i Agri Nord, 

Claus Nørgaard, var glad for 
den afklaring som Tinna Ravn-
holt Urth kunne give. Han 
håber, at den offentlige debat 
om MRSA kan blive mere nu-
anceret.

- Det er rigtigt godt, at vi som 
producenter og vores medar-
bejdere kan blive klogere på, 
hvordan vi skal forholde os til 
MRSA, og hvad det reelt be-
tyder, hvis vi bliver smittet. 
Men der er især brug for, at 
den brede befolkning får den 
viden, vi nu får. Ellers risikerer 
vi at skabe en overdrevet frygt, 
mener Claus Nørgaard.

Han efterlyser, at tingene 
bliver sat i perspektiv og hen-
viser til, at MRSA er en blandt 
mange stafylokokker. 
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Landmænd blev  
klogere på god pløjning
n Interesserede landmænd mødte i november op til en efter-
middag i selskab med Heden & Fjorden og Byggeri & Teknik for 
at blive klogere på optimal indstilling af traktor og plov.

Hos maskinforhandler Henry D. Nielsen blev teori omkring 
ploven gennemgået, og i maskinudstillingen havde maskinfor-
handleren stillet en ny Kuhn-plov klar. 

- Her blev lejligheden benyttet til at diskutere mange detal-
jer på ploven, fortæller Erik A. Kjeldsen, planterådgiver hos 
Heden & Fjorden.

Emnerne var blandt andet rulleskær kontra furekniv, skær-
bredde i forhold til furebredde, muldplader eller riste, placering 
af plovens landhjul og kørsel med bredde bagdæk i furen eller 
»on land«. 

Sidste punkt på eftermiddagen var en tur i pløjefeltet ved 
Thoustrup Agro. Her var Troels Lundby og Thoustrup Agro/
Thoustrup landbrug klar til at tage nogle træk med deres plove.

Interesserede landmænd mødte op til en eftermiddag i selskab med 
Heden & Fjorden og Byggeri & Teknik.

Rettelse:  
Usikkert om grænseværdien for 
antibiotika til slagtekalve ændres 
n I lørdagens udgave af Effektivt Landbrug fremgik det af ar-
tiklen side 26, at grænseværdien for antibiotika til slagtekalve 
ændres fra de nuværende 1,2 ADD til 2,0 ADD.

Effektivt Landbrug har desværre været en anelse for hurtige 
med udmeldingen, da der alene har været drøftelser mellem 
Fødevarestyrelsen og Dansk Kvæg og endnu ikke er truffet 
politisk beslutning om at ændre grænseværdien.

- Der er indledt proces med henblik på, om grænseværdier-
ne skal ændres, men vi kan endnu ikke sige, hvad der bliver 
vedtaget politisk, siger specialkonsulent Tim Petersen fra 
Fødevarestyrelsen.

Boumatic flytter til Skjern
n Malkeudstyrs-producenten Boumatic A/S samler nu sin euro-
pæiske produktion i Lemvigh-Müllers gamle bygninger i Skjern. 
Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Boumatic er et amerikansk firma, der lige nu har fabrik ved 
Varde, men pladsmangel har gjort det nødvendigt at flytte 
produktionen. Og valget er altså faldet på Skjern.

- For at sikre det nødvendige flow i vores produktion og 
fastholde produktionen i Danmark, har vi været på udkig efter 
nogle rammer, hvor vi kan have produktionen ét sted, siger 
Boumatics administrerende direktør Carsten Nielsen til Dag-
bladet Ringkøbing-Skjern.
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