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Ansøgningsskema  

– Større kapacitetsudviklingsinitiativer 

Bilag 1: Ansøgerforpligtelse & stamdata (rev.10.18) 

1.  
2. Ansøgerforpligtelse 

 
Dette skema udfyldes af de ansøgende organisationer til større kapacitetsudviklingsinitiativer og indsen-

des som bilag til ansøgningen. 

Hver af de ansøgende organisationer udfylder et skema i et kortfattet og præcist sprog – eventuelt med 

brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 2 sider eksklusiv stamdataformatet 

sidst i dokumentet.  

 

1. Initiatives navn   Madsuverænitet  

2. Deltagende organisations navn Frie Bønder Levende Land 

3. Navn på personaleansvarlig Ole Færgeman / Ole Davidsen 

 

1. Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring 

1.1 Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagelse i 

kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe. 
Situationen er i dag den historisk set enestående, at vi i Danmark har to slags landbrug: Et industrielt 
storlandbrug, der er moralsk, økologisk og økonomisk bankerot på trods af massiv statslig støtte, dvs. 
et landbrug, hvor det reelle ejerskab er flyttet til banker og investeringsforeninger, hvor standardise-
ring erstatter biodiversitet og det gode landmandskab erstattes af snævre økonomiske hensyn. I 
sidste ende bliver forbrugerne tabere, da kvaliteten af fødevarene forringes i samme takt som pri-
serne falder. På den anden side har vi et smålandbrug, som er visionært og bæredygtigt i dette ords 
sande betydning, men som modarbejdes af såvel lovgivning som administration. De mindre landbrug 
har ganske vist en fordel i, dels at de ikke har investeret over evne i jord og produktionsanlæg, dels 
at de ofte kan få mere for deres produkter, fordi de er fremstillet med håndværksmæssig omhu og 
dermed slet og ret er mere værd. Men for at kunne råbe politikerne og befolkningsflertallet op, har 
vi brug for støtte.  

1.2 Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde? 
Fordi små-skala bønderne i Danmark er marginalisede har de svært ved at trænge igennem med de-
res politiske budskab. I 2009 viste FBLL med ”Dalbyplanen”, hvorledes et forgældet storskalaland-
brug kunne opkøbes af en statslig jordbank og udstykkes i 19 familielandbrug, og før den seneste 
ændring af Lov om Landbrugsejendomme argumenterede FBLL overfor ministeriet i høringsfasen, 
overfor Folketingets Fødevareudvalg under tingets behandling af ændringsforslaget og offentligt 
(Kristeligt Dagblads kronik d. 28. oktober 2014) for bevarelse af de små landmænds sidste bastion 
(fortrinsretten til køb af tillægsjord) og for tanken om en statslig jordbank, alt sammen uden effekt 
på den endelige lovændring, fordi vi manglede den kapacitet, som eksempelvis gjorde Landbrug & 
Fødevarer i stand til at påvirke forslaget om lovændring, bl.a. med L&Fs støtte til nedlæggelse af de 
små landmænds sidste bastion. Det er et udviklingsproblem (afvikling), som vi deler med vores sam-
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arbejdspartnere (LVC) i det globale Syd.  
Da udfordringerne for vores erhverv i Danmark er de samme for millioner af små-skala producenter i 
det globale Syd, ser vi disse udfordringer som et globalt problem, der skal finde en global løsning. 
Små-bønderne i Syd og Nord kan kun stå stærkt på den globale politiske scene, hvis de taler med een 
stemme. Derfor er vi medlemmer af den internationale bondeorganisation La Via Campesina, der 
formulerede begrebet madsuverænitet og støtter perspektivet om miljø-og klimaretfærdighed.   

 

2. Forventet kapacitetsudvikling 

2.1 Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres  

organisation? 
Problemer som ovenfor beskrevet er selvsagt ikke begrænsede til FBLLs særlige interesseområde, 
ej heller til Danmark.  Det er derfor af afgørende, at FBLL kan indgå i et netværk af organisationer 
med beslægtede formål i og udenfor Danmark.  Vi forventer med vores deltagelse i netværksinitia-
tivet, at det vil give FBLLs deltagere et udvidet personligt netværk, forbedret kapacitet til at kom-
munikere vores budskab samt en dybere viden om det globale fødevaresystem og den alternative 
dagsorden omkring madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed.  

 

2.2 Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?  
Vi forventer med vores deltagelse i netværksinitiatet, at FBLLs kapacitet til at varetage vores med-
lemmers interesser bliver forøget som et resultat af en bredere politisk platform, der dels kan nå 
bredere ud i den danske offentlighed, og dels kan forbinde det globale Nord med det globale Syd og 
derigennem opnå større gennemslagskraft i de politiske processer for budskabet om madsuveræni-
tet, klima-miljø og klimaretfærdighed. Vi forventer også, at FBLLs deltagelse i netværksinitiativet på 
sigt vil styrke kampen for bl.a. et dansk landbrug, som i hvert fald delvist er seriøst baseret på mange 
små landbrugsbedrifter.  

2.3 Hvad er det konkrete bidrag, som I forventer fra initiativet til den organisatoriske foran-

dringsproces? 
Vi forventer, at initiativet vil resultere i etableringen af et mere formaliseret og afklaret netværk med 
en klar vision, mission og strategi, der kan forbinde det globale Nord med det globale Syd og opnå 
større gennemslagskraft i de politiske processer for budskabet om madsuverænitet, miljø -og klima-
retfærdighed. 

 

3. Organisatorisk opfølgning 

3.1 Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle) 

 Ole Færgeman, Ole Davidsen (bestyrelsesmedlemmer i FBLL) 

3.2 Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og efterfølgende opsamling på 
kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidrager til den ønskede foran-
dring? 

 Løbende opfølgning på bestyrelsesmøder med halvårlig statusrapport. 

3.3 Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning? 

 Ole Færgeman og Ole Davidsen 

 

 

 

 

Den personaleansvarliges underskrift…………………………………….. dato………….. 
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3. Stamdata (max 5 linjer pr. punkt) 

 
 

1 Organisationstype 

 

 

Interesseorganisation, Landbrugs NGO / fagligt netværk 

 

 

2 Organisationens historie og formål 

 

 

Frie Bønder – Levende Land blev stiftet i 2003, da  husmandsforeningerne blev slået 

sammen med Landbrug & Fødevarer. FBLL er således den del af de små landmænd (hus-

mænd), som i 2003 valgte ikke at slå sig sammen med de store landmænd i den organisa-

tion, som nu hedder Landbrug & Fødevarer.  

 

Frie Bønder mener, at problemer med miljø, biodiversitet, klima, energi, befolkningsfor-

deling, arbejdsløshed samt fysisk og psykisk sundhed kan løses ved en radikalt ny land-

brugspolitik med en ny strukturudvikling, hvor ejendomsretten spredes på langt flere hæn-

der.  
 

 

3 Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande) 

 

 

Frie Bønder – Levende Land er medlem af den internationale småbonde- og landarbejder-

organisation Via Campesina, der har op imod 300 millioner medlemmer i mere end 70 

lande, en verdensomspændende organisation af små landmænd, især med stor tilstedevæ-

relse i Sydamerika og Afrika. 

 

 

 

4 Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd 

 

 

LVC arbejder for at forsvare små landmænds, landbrugsarbejderes, migranters rettigheder 

imod overgreb fra regeringer og industrilandbruget. FBLL deltager aktivt i dette internati-

onale arbejde. 

 
Som en del af europæisk Via Campesina samarbejder vi desuden med bevægelsens 
regionale hovedkontor i Bruxelles. Også på nordisk plan indgår vi i et samarbejde 
med tilsvarende organisationer i Sverige, Norge og Finland. 
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5 Organisation 

  

5.1 Bestyrelse og ledelse 

 

  

Hans Jørgen Nygaard (formand), Henrik Kuske Schou (næstformand), Ole Davidsen, Ole 

Færgeman, Anders Hedegaard, Louise Lindbøg Hansen, Jan Olesen, Jens Peter Olesen, 

Alice Olsen, Kristian Stokholm, Tonny Hansen  

 

5.2 Antal ansatte og frivillige 

 

 Ingen ansatte.  

Anders Clausen varetager bestyrelsens regnskabsabejde som frivillig og sammen med 

Karen Olesen udgivelse af foreningens tidsskrift 

5.3 Antal medlemmer 

 

  

120 

 

5.4 Finansiel administration (personale og systemer) 

 

  

Se ovenfor vedr. Anders Clausen 

 

 

6 Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.) 

 

 

Medlemskontingenter.  

 














