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BÆREDYGTIGHED: 
Som selvstændig 
landmand og for-
mand for Nord-
sjællands Landbo-
forening er Lars 
Jonsson optaget af 
tankerne om bære-
dygtigt landbrug.  

LYNGE: Land- og bysvaler 
flyver omkring i fine møn-
stre mod den blå himmel. 
Det er sommer, og alt ånder 
fred og idyl på Brønshøj-
gaard, som Lars Jonsson 
har ejet siden 1994, da han 

sammen med sin kone over-
tog den efter hendes foræl-
dre. 

Lars Jonsson dyrker rug, 
byg, hvede, raps og heste-
bønner på sine marker. 
Derudover avler han 6000 
Antonius-grise om året. Den 
mærkning stiller særlige 
krav til dyrevelfærd, blandt 
andet i form af mere plads, 
og at man ikke klipper grise-
nes haler.

Som selvstændig land-
mand bliver Lars Jonsson tit 
konfronteret med kritikken 
af landbrugets påvirkning 
på miljøet. Men på Brøns-
højgård gør man sig mange 
tanker om, hvordan man 

kan drive landbruget, så det 
er så skånsomt for miljøet 
som muligt.   

Nyttige insekter
Man arbejder blandt andet 
med conservation agricul-
ture. Det går ud på at røre 
jorden så lidt som muligt og 
sørge for, at jorden er dæk-
ket hele tiden. Enten med 
afgrøder eller med efteraf-
grøder.

- Hver gang du rører ved 
jorden, afgiver den CO2, så 
jo mindre du rører ved den, 
jo mindre CO2 afgiver den. 
Når der har været afgrøder, 
høster vi - eller nedvisner, 
hvis det er efterafgrøder. 

Derefter sår vi det nye i det 
gamle. Vi har en såmaski-
ne med skiveskær på, hvor 
man ligesom skærer de nye 
frø ned i den gamle afgrøde. 
På den måde rører vi jorden 
mindst muligt, fortæller 
Lars Jonsson. 

En af fordelene ved det er, 
at man får opbygget en stor 
insektpulje, der på sigt vil 
give en større biodiversitet. 

- Vi har blandt andet haft 
fem vibepar i en af de mar-
ker, vi har kørt konceptet 
på, fordi vi ikke har rørt den 
så meget. Jeg håber også, at 
vi kan nedsætte kemikalie-
forbruget ved at gøre det på 
den måde, fordi insekter kan 
fjerne skadedyrene i stedet. 
Der er virkelig et liv af nyt-
tige insekter i bunden af så-
dan en afgrøde, siger han.

Billigere afgrøder
Traditionelt set høster man 
en mark, så harver man, og 
så pløjer man for til sidst at 
så den nye afgrøde. Men en 
anden fordel ved conserva-
tion agriculture er, at man 
sparer to-tre overkørsler 
af marken. Udover at der 
dermed ikke bliver frigivet 
så meget CO2 fra jorden, be-
tyder det også, at der bliver 
brugt færre ressourcer i 
form af maskiner og diesel. 

- Så hvis alle ting lykkes i 
det system her, kan man til-
lade sig at høste lidt mindre, 
fordi der ikke er lige så man-
ge udgifter. Men vi satser 
selvfølgelig på, at vi stadig 
kan høste det samme, og så 
bare fremstille afgrøderne 
billigere. Vi håber dog på at 
beholde det samme udbyt-
te. Det skulle vi helst, for på 
sigt er der stor efterspørgsel 
på afgrøderne, siger Lars 
Jonsson, som mener, det er 
naturligt, at Danmark ind-
tager en førerposition, når 
det gælder et mere bæredyg-
tigt landbrug.   

- Jeg har ikke noget pro-
blem med, at vi i Danmark 
går foran og viser vejen, som 
vi har gjort i mange andre 
sammenhænge i landbru-
get. Det er vi næsten forplig-
tet til, fordi vi tilhører den 
rige del af verden, siger han.

Alle kan bidrage
Tankerne om et mere bære-
dygtigt landbrug har især 
gjort deres indtog hos den 
erfarne landmand i løbet af 
de sidste par år. Til at begyn-
de med var det ubevidst.

- Det er lidt ligesom med 
sparepærer. Det begyndte 
med, at man gerne ville spa-
re på pengepungen, men så 
blev man bevidst om, at det 

også betyder noget for miljø-
et. Det er det samme, når det 
handler om at spare på vand 
eller el eller købe en bil, der 
kører længere på literen. 
Det har vi gjort i mange år 
for at spare penge, men i dag 
gør vi det både for at spare 
penge og for miljøets skyld. 
Det er en bevidsthed, der 
kommer, når man taler om 
det, og jo mere man sætter 

Landmændenes  
formand: - Alle kan 
bidrage med små ting

Lars Jonsson på vej ud af traktoren, som han på sin vis gerne vil bruge så lidt som muligt. 

»  Det er en bevidst-
hed, der kommer, når 
man taler om det, og jo 
mere man sætter sig ind 
i tingene. Derfor er det 
virkelig vigtigt, at vi taler 
om det.

Lars Jonsson, formand for  
Nordsjællands  Landbofor-
ening, om bæredygtighed

ALLERØD: Villa på Vassinge-
rød Bygade 40, Lynge, solgt 
for 3.450.000 kroner den 2. 
juli 2020.

Villa på Rugmarken 8, Lyn-
ge, solgt for 3.095.000 kroner 
den 10. juni 2020.

Kilde: Boliga.dk

Bolighandler

ALLERØD: Allerød Bio plejer 
at holde lukket i juli måned. 
Men i år har biografen valgt 
at holde åbent hele måne-
den, og det er blevet taget 
godt imod af byen borgere.

- Det er jo meget usædvan-
ligt, at vi holder åbent i juli 
måned, men det har været 
en succes med sommerå-
bent. Der har været godt 
med gæster igennem, siger 
Lene Krogh, der er formand 
for Allerød Bio.

Hun mener, at det dels er 
det skiftende sommervejr, 
der har været til biografens 
fordel. Dels et øget behov for 
at komme i biografen efter 
corona-nedlukningen. 

mette

Populært med 
sommeråben 
biograf
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Brønshøjgaard ligger idyllisk på vejen mellem Lynge og Hillerød. 

Der kører forsøg med at hive proteinerne ud af græs, så  vi kan vi dyrke vores egne proteiner her i Danmark. Det økologiske landbrug i dag har 
problemer med at få proteiner nok til deres dyr, fortæller Lars Jonsson, formand for Nordsjællands Landboforening og landmand i Lynge. 
 Foto: Allan Nørregaard

sig ind i tingene. Derfor er 
det virkelig vigtigt, at vi ta-
ler om det, siger Lars Jons-
son.

Han mener også, det er 
vigtigt, at den enkelte bor-
ger kan se sig selv i det. 

- Det skal koges ned, så 
man kan være med og for-
holde sig til det. Til de små 
hverdagsting som at cykle i 
skole i stedet for at blive kørt 
i bil, eller at lade et hjørne 
af græsplænen vokse lidt 
vildt, så der kommer flere 
blomster og insekter. På 
den måde kan vi bidrage al-
lesammen, siger landman-
den, som ærgrer sig, når 
nogen siger, at det ikke har 
nogen betydning, hvad den 
enkelte gør. 

- Man skal gøres bevidst 
om, at hvis bare man gør en 
lille smule, så hjælper det. 
Og hvis man går hjem til en 
og siger, jamen du har alle-
rede gjort fem ting. Så bliver 
de måske inspireret til at 

gøre de næste tre ting, som 
er lidt mere udfordrende, si-
ger han. 

Som formand for Nord-
sjællands Landboforening 
oplever Lars Jonsson, at der 
er en generel tendens til, at 
de bæredygtige tanker spre-
der sig hos de danske land-
mænd. 

- Alle er bevidste om, at 
man skal gøre et eller andet, 
selvom det kan være svært 
at se, hvad det er man kan 
gøre på den enkelte bedrift, 
siger han. 

Lars Jonsson har selv 
overvejet at omlægge sit 
landbrug til økologisk pro-
duktion, men økonomien 
hang ikke sammen. 

- Vi har fået lavet bereg-
ninger på at lægge om til 
økologi, for det er en spæn-
dende dyrkningsform. Men 

vi valgte ikke at gøre det. Det 
er en større proces at skulle 
igennem, og der er jo stadig 
en bundlinje og en termin, 
som skal betales. Derfor kan 
alle ikke bare lige lægge om 
til økologi. Man skal stadig 
kunne få sit liv til at hænge 
sammen, og det er jo også et 
af de dilemmaer, man skal 
huske i det her: Verden skal 
stadig hænge sammen, siger 
landmanden, som synes, det 
er vigtigt, at man har tan-
kerne om bæredygtighed i 
sin bevidsthed hele tiden.

- For så bliver der arbejdet 
med tingene stille og roligt. 

HT-BUS: Den ny ten-
nishal får sit eget 
stoppested - næsten.

ALLERØD: Skulpturpar-
ken-Allerød har atter fået 
en ny skulptur, men for byen 
Allerød er det en gammel 
kending, der dukker op. 
Det drejer sig nemlig om en 
skulptur, der i mange år fun-
gerede som et officielt stop-
pested på Gydevang i Borup-
gård Erhvervsområde ud for 
den daværende virksomhed 
CRIMP A/S.

Det skriver Jørgen War-
berg på vegne af Skulptur-
parken i en pressemeddelel-
se.

Skulpturen er udført i 
1988 af billedhuggeren Bør-
ge Jørgensen (1926-1998) og 
har en særlig historie. Den 
forestiller 4 mennesker, der 
venter på bussen og er ud-
ført som 4 abstrakte figurer 
(tre i blankpoleret stål og en 
i mørkebrun cortenstål) der 
omkranser et traditionelt 
HT-busskilt (for de davæ-
rende linier 381 til Slange-
rup og 386 til Holte). Efter 
ideoplæg fra CRIMP-direk-
tør og kunstmæcen Kjeld 
Schouboe, som er medstif-
ter af Skulpturparken, blev 
skulpturen i 1992 godkendt 
som et officielt stoppested 
af både HT (ved tidligere di-
rektør Johannes Sloth, der 
bor i Allerød) og Allerød 

Kommune (ved tidligere 
borgmester Preben Nybo 
Andersen). Skulpturen blev 
dengang af pressen betegnet 
som en ”kollektiv-trafikal 
happening” og ”Danmarks 
mest usædvanlige busstop-
pested”. 

Da virksomheden CRIMP 
skiftede domicil i 2000 til 
den nuværende rådhusbyg-
ning i Allerød blev stoppe-
steds-skulpturen nedtaget 
og har - adskilt i sine dele - i 
mange år ført en henslum-
rende tilværelse i rådhusets 
kælder. Herfra blev den for 
få uger siden hentet frem i 
dagens lys, rengjort og re-
monteret af den lokale bil-
ledhugger Ole Madsen, og 
værket er nu genopstået i det 
offentlige rum – i Skulptur-
parken ved parkeringsplad-
sen foran den ny tennishal. 
Advarslen til forbipasseren-
de lyder dog: Bussen medta-
ger ikke passagerer! 

Ved udførelsen af skulp-
turen i 1988 gav kunstneren 
værket titlen ”Tre hvide 
og én sort” – et for nogen af 
nutidens øjne måske udfor-
drende navn i den aktuelle 
identitetspolitiske debat. 
Men må man ændre origi-
nale titler, der bør betragtes 
som ”værende en del af vær-
kets kunstneriske udsagn”? 
Et kulturpolitisk spørgs-
mål, der er højaktuelt og for 
nylig rejst af blandt andet 
Glyptoteket.

Tidligere 
HT-busskilt  
i Allerød  
genopstår

Lars Jonsson avler 6000 Antonius-grise om året. 

Johannes Sloth, tidligere direktør i HT, ved skulpturen, der nu står ved 
den nye tennishal.  Privatfoto


