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1). Indledning 
Turens formål var at studere det amerikanske landbrug anno 2005, og blive personligt inspireret 
til at tænke og afprøve nyt i relation til vores respektive jobs i Danmark. Konkret søgte vi efter 
dels at få et nærmere indblik i unges muligheder og begrænsninger for at etablere sig som land-
mænd i USA, og dels at afdække hvordan landmænd i USA modtager rådgivning og endelig tog 
vi temperaturen på stemningen mellem by og land – landbrugets samfundskontakt. 
 
Rundturen i USA startede ”ovenfra”, da vi valgte først at mødes med relevante personer fra 
centrale landbrugsorganisationer og landbrugsorganisationer i Washington for dernæst at be-
søge 4H og FFA, inden vi mødtes med landmænd. Emnerne som vi søgte at få afdækket under 
turen var:  
 
 
A) Ungdomsarbejdet i amerikansk landbrug 

• Folkevalgt system / fagligt bagland 
• Rekruttering af og uddannelseskrav til landmænd 
• Finansieringsmuligheder for nyetablerede landmænd 
• Gårdhandel ved generationsskifte – eller ved handel på det frie marked? 

  
B) Gennemførelse af rådgivning og uddannelse af landmænd i USA 

• Rådgivning til store virksomhedslandmænd (Agrobusiness) 
• Organisering 
• Branding og markedsføring 
• Kundesegmentering 
• Kompetenceudvikling, både landmænd og inden for rådgivningstjenesten 
• Praktisk udførelse af rådgivning, kompetenceudvikling m.v. 
• Erfaringer inden for uddannelsesmetoder, online undervisning, e-læring m.v. – bruges 

det? 
 
C) Landbrugets placering i det amerikanske samfund   

• Pleje af landbrugets image 
• Forholdet by/land – forureningskilde, lugt m.v.? 
• Landstriktudvikling 
• Landbrugets kontakt til folkeskolen? 
• Landbrugets kontakt til gymnasier og videreuddannelser 

  
 
 
2). Sammenfatning og perspektivering 
Vores tur i USA koncentrerede sig om landbruget i den centrale zone, også betegnet som Midt-
Vesten, samt tre dage i Washington hvor vi bl.a. besøgte centrale landbrugsorganisationer.  
  
Indtryk fra USA – det amerikanske landbrug i midtvesten 

• Klimaet i midtvesten er ideelt til landbrugsproduktion, og kan sammenlignes med det 
klima man søger at frembringe i et drivhus på vore breddegrader. Frugtbar jord, varme 
(30-40 grader C) og passende med regn i vækstsæsonen. Alene i Iowa dyrkes 5 % af al 
sojaproduktionen i verdenen, og den animalske produktion holdes overvejende for at 
skaffe gødning til jorden.  

• Landmændene i midtvesten synes at have det nemt. Landmændene i USA benytter sig i 
stor stil af GMO afgrøder og et typisk sædskifte består af 50 % majs til modenhed og 50 
% sojabønner. Begge afgrøder er resistente over for bl.a. Roundup og udvalgte insekter 
og sygdomme. Landmandes filosofi er, at Roundup ikke skader miljøet og i givet fald vil 
fremtiden bringe ham nye teknologiske løsninger på eventuelle miljøproblemer. Land-
mændene vælger ofte kortsigtede løsninger.  



 
Side 3 af 29 

• Strukturudviklingen mod færre og større gårde er også en tydelig tendens i USA’s midt-
vest. Lige nu er der forholdsmæssigt mange ældre landmænd, og der er stor spænding 
omkring, hvad der kommer til at ske med jorden inden for en kort årrække. Der er ikke 
nogen form for bopælspligt, og da mange arvtagere til jorden er flyttet til byen, forventes 
det at investorer vil købe produktionsanlæg og drive gården videre, mens arvtagerne 
beholder jorden og fortsætter bylivet. 

• Smithfield er en verdensomspændende aktør på markedet for animalsk produktion. Det-
te familieforetagende har allerede gennemgået en imponerende vækst og opnået en 
pæn omsætning, og står i dag for en svineproduktion der i omfang dækker omkring 30 % 
af den amerikanske svineproduktion. Firmaet satser i dag på at øge aktiviteterne i bl.a. 
Sydamerika og Østeuropa.  

• Smitfield handler udelukkende profitorienteret og satser kun på det, der kan give en 
økonomisk gevinst, hvilket bestemt ikke altid er til landmandens fordel. Firmaet synes ik-
ke at have nogen moralkodeks, og ”ansætter” landmænd til at drive farme ud fra rent 
økonomiske hensyn. Vores vurdering er, at Smitsfield på et længere sigt vil kunne støde 
på modvilje hos landmænd og lokalbefolkninger, hvis firmaet udelukkende holder fokus 
på profitmaksimering uden respekt for lokale forhold og tradition.  

• Rådgivningen til landmænd sker dels fra kommercielle virksomheder, som f.eks. små 
landmandsejede andelsvirksomheder, og dels fra de overvejende offentligt finansierede 
landbrugsuniversiteter (Land-Grand university).  

• På Land-Grant Universiteterne er rådgivning og uddannelse tæt kædet sammen med 
forskningen.   

• Rådgivningens kvalitet er meget afhængig af den enkelte forsker/rådgiver og det enkelte 
universitets programmer for rådgivning. Derfor kan rådgivningen til landmænd variere 
meget fra stat til stat og fra landbrugsuniversitet til landbrugsuniversitet. Selv inden for 
de forskellige afdelinger på landbrugsuniversiteterne er der stor variation. 

• Agronomer (planteavl) er certificeret. CCA: "Certified Crop Advicer".  
o Der stilles krav til en nærmere specificeret mængde efteruddannelse, for at op-

retholde certificeringen 
o Det er forbundet med stor værdi for den enkelte rådgiver at have denne certifice-

ring. 
• 4H er meget udbredt i midtvesten og har en velorganiseret organisation af frivillige, som 

oftest er forældrene til medlemmer af 4H. I løbet af et år arbejder de unge hårdt med 
mange forskellige projekter, som udstilles først på lokale skuer hvorfra vinderne samles 
til udstilling på det årlige statsskue. Der er et stort konkurrenceelement i det amerikan-
ske 4H, med der foregår i en afbalanceret ånd, så konkurrenceelementet kommer i høj 
grad til at virke som en positiv motiverende faktor.  

• FFA tager over efter 4H, og henvender sig til unge fra 12 – til 21 år. I dag har FFA ca. 
476.000 medlemmer over hele USA. FFA forsøger at skabe aktiviteter på de lokale sko-
ler, der kan tiltrække børn fra andre befolkningsgrupper end lige fra landbruget. USDA 
støtter også ungdomsarbejdet i staterne. FFA arbejde er delvist finansieret af USDA og 
af midler fra den pågældende stat, samt fra lokale private donorer.  

• Imagepleje bekymrer endnu ikke den amerikanske landmand i midtvesten meget. For-
brugerne i midtvesten er generelt tilfredse med landbruget og landbruget gør ikke noget 
bestemt for at bedre forbrugerne kendskab til landbrug. Der er dog en tendens til, at man 
også i USA begynder at stille krav til miljø og dyrevelfærd fra forbrugernes side. Årsa-
gerne til den positive opfattelse af landbruget kan skyldes landbrugets store samfunds-
økonomiske betydning i midtvesten sammenholdt med, at der ofte er stor afstand mel-
lem by og land. Til gengæld begynder befolkningen i de større byer og især fra de rige 
områder på den amerikanske vestkyst at stille krav til miljøhensyn og dyrevelfærd. Der 
er ligefrem en øko-bølge på vej fra LA.  

 
De mere generelle indtryk fra USA kan skitseres således: 

• Klichéen lever - USA er stadig mulighedernes land – men der er også en bagside. Der er 
gode muligheder for de proaktive og innovative – men de der ikke formår at være det, ri-
sikerer at blive tabt bag ved vognen.   
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• Man reparerer hellere end man forebygger. Hvis grundvandet bliver forurenet, så renser 
man hellere vandet i stedet for at finde og eliminere kilden til forureningen. Vi har en 
meget værdifuld ressource i det rene grundvand vi har i Danmark, som kan pumpes di-
rekte ud i vandhanerne. 

• Alt er tre gange så stort som i Danmark. Det gælder lige fra succeserne – til de helt sto-
re katastrofer. 

 
At rejse tre sammen, med forskellig forankring i dansk landbrug 

• Det er meget lærerigt og fagligt udviklende at rejse sammen i en bred, lille gruppe! Vi 
havde nemt ved at komme rundt, nemt ved at lave oplagte ændringer i programmet, og 
nemt ved at komme ind hos organisationer, landmænd m.v. da vi ikke var flere end tre 

• Vi fik meget ud af de forskellige indgangsvinkler vi hver i sær havde, når vi var på besøg. 
Det var meget lærerigt – og inspirerende! Vi vil varmt anbefale en sådan sammensæt-
ning af studierejsegrupper. 

 
Endelig betød turen for os som deltagere, med hver vores forskellige forankring i dansk land-
brug, at vi fik rig mulighed for at lærer hinandens respektive arbejdsområder bedre at kende. Vi 
har hver fået et større kendskab til og øget forståelse for hinandens indsats, og vil fremover væ-
re mere opmærksomme på at skabe samarbejdsrelationer på tværs af faglige skel og sædva-
ner. Populært sagt blev der knyttet tættere bånd imellem "embedsmandsverdenen" og den poli-
tiske del af dansk landbrug, samt drøftet mulige og umulige samarbejdsrelationer mellem Land-
brugsraadets Samfundskontaktafdeling og Dansk Landbrugsrådgivning. 
 
Tak til.. 
..fællesfonden, Foreningen af Danske Landbrugskonsulenter og Dansk Landbrugsrådgivning, 
Landscentret der velvilligt har bevilliget tilskud til denne studierejse. Uden det, var rejsen ikke 
blevet gennemført. 
 
Den 26. oktober 
 
Steffen Damsgaard, Allan Munch Mortensen og Thomas Abildgaard Rasmussen 
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3) Program for turen, illustreret: 

 
 
Program i tekst: 
14. august Rejse, indkvartering i Washington DC 
  
15. august  
kl. 09.00-11.00 United States Department of Agriculture (USDA) 

(www.csrees.usda.gov)  
Møde arrangeret og tilrettelagt af Mr. Henry Bahn 
 

kl. 14.00-16.00 National Farmers Union (NFU) (www.nfu.org)  
Møde arrangeret og tilrettelagt af Mr. Chris Schepis 

  
16. august   
kl. 09.00-11.30 Smithfield (www.smithfield.com) 

Møde med V.P. of Corporate Development Raoul Baxter 
 

kl. 12.00- The Mall, Det Hvide Hus m.v. i Washington 
  
17. August  
kl. 06.00-10.00 Rejse fra Washington-Indianapolis 

 
kl. 11.00-14.00 National Future Farmers Organization (FFA Center) (www.ffa.org)  

Frokostmøde arrangeret og tilrettelagt af mr. Tony Small 
 

kl. 14.30-18.00 4H i Indianapolis samt dyrskue (www.4h.org)  
Møde arrangeret og tilrettelagt af Mrs. Nancy J. Sala samt Mr. Roger 
Tormoehelm (www.ydae.purdue.edu)  
 

kl. 18.00-02.30 Transport m.v. til Moline 
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18. august 
kl. 09.00-11.30 Besøg, John Deere´s hovedkvarter m.v. i Moline 

 
kl. 13.00-14.30 Gdr. Neal Keppy, Majs, sojabønner, svin. Landbrug nær Moline 

 
kl. 14.30-18.00 Transport fra Moline til Ames 

  
19. August  
kl. 07.00-16.00 Iowa State University (www.iastate.edu)  

Møder arrangeret og tilrettelagt af Dr. Palle Pedersen (se resume for 
fortegnelse over dem vi mødtes med) 
 

  kl. 17.00- 23.59 Deltagelse i festligheder ved privat fest 
  
20. august   
kl. 09.00-13.00 

 
Gdr. Jeff Taylor, bestyrelsesmedlem i Lincolnway Energy Corpora-
tive samt Ethanolfabrikken 
Besøg på hos landmanden, coporativet og den kommende ethanolfabrik 

kl. 14.00-17.00 Dyrskue i Des Moines (Iowa State Fair) 
  
21. august  
kl. 09.00-15.00 Bruce Wesling, gaardejer. Gårdbesøg, Svin, majs, sojabønner samt 

kødkvæg 
  
kl. 15.00-22.00 Rundvisning på ISU’s forsøgsparceller + middag ved Kristjan Bregen-

dahl og familie. 
  
22. august Hjemrejse 

 
23. august Ankomst Danmark 
 
Baggrundsviden om Amerikansk landbrugsproduktion 
Landbruget er såvel i USA som alle andre steder formet af de naturgivne og politiske forudsæt-
ninger for jordbrug. Groft sagt kan USA inddeles i fire geo-økonomiske zoner.  
 
Den østligste zone består af New England staterne, Appalachian bjergene, dele af området ved 
de store søer og Atlanterhavskysten. Området er overvejende fladt og strækker sig fra Hudson-
flodens udmunding i Atlanten i nord til Florida halvøen i syd. Regionen er rig på kul og jern, lan-
dets tættest befolkede og mest industrialiserede og her ligger dets vigtigste stålindustrier. Et 
højt mekaniseret landbrug forsyner byerne med fødevarer. 

Den centrale zone strækker sig fra Lake Erie i øst til Rocky Mountains i vest, og er i syd af-
grænset ved den mellemste del af Mississipi. Den er overvejende dækket af prærie - steppe-
land - og er USA's vigtigste landbrugsområde. Den nordlige del er overvejende præget af gart-
nerier og mælkeproduktion, mens der i syd findes udstrakte marker med majs og andre kornsor-
ter. Endvidere opdrættes kvæg og svin. I omegnen af de store søer findes en række vigtige in-
dustricentre bl.a. Chicago og Detroit, der er lokaliseret der pga. de betydelige forekomster af kul 
og jern samt den lokale landbrugsproduktion. 

Den sydlige zone består af den nedre del af Mississippi, Florida halvøen, Texas og Oklahoma. 
Der findes store marker med bomuld, sukkerrør og ris, og i Texas er kvægdriften meget ud-
bredt. Der findes betydelige mineralressourcer i form af olie, kul, aluminium mv. 

Den vestligste del af landet er bjergrigt, og også der findes der vigtige mineraler: Olie, kobber, 
bly, zink mv. I Californien findes der meget frugtbare områder i dalene, hvor floderne Sacramen-
to og San Joaquín løber igennem. Der findes en betydelig produktion af grøntsager og vin. 
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Langs kysten ud til Stillehavet findes der endvidere en række vigtige industricentre. Det er i den 
vestlige zone, hvor forbrugerne også har mest fokus på økologi og miljøhensyn.  

4) Resumé af møderne 
 
United States Department of Agriculture (USDA), den 15. august 2005  
kl. 08.45 – 11.30 
Skribent: Thomas Abildgaard Rasmussen

 
Møde med Mr. Henry Bahn (Rådgivning, Forskning og Uddannelse), Mr. Hiram Larew (Interna-
tional Programms), Mrs. Barbara Stone (4H og ungdomsarbejde), Mr. Richard O. Hegg (Tekno-
logi, udvikling) og Mr. Dennis D. Kopp (statistiske analyser).  
 
Vi havde et effektivt møde, med base i Mr. Bahn´s kontor. Her kom de andre mødedeltagere ind 
og ud og tog en snak med os om de emner vi havde forelagt dem. 

 
Fra møde med USDA. Fra venstre: Steffen Damsgaard, Allan Munch Mortensen, Mr. Hen-
ry Bahn, Mr. Dennis D. Kopp og Thomas A. Rasmussen 
 
Overordnet beskrivelse af afdelingen 
Afdelingen under USDA, Cooperative State Reesearch, Education and Extension Service 
(CSREES) er det øverste nationale organ for forskning, undervisning og rådgivning. I USA høre 
disse tre aktionsområder under samme organisatoriske hat. CSREES er i den forbindelse part-
nere til Land Grand Universiteterne, der er beliggende i alle USA´s stater (se figur 1). Igennem 
disse landbrugsuniversiteter foregår de landbrugsfaglige uddannelser på de høje niveauer, lige-
som den landbrugsfaglige rådgivning i staterne udspringer herfra. På den måde er forskning, 
uddannelse og rådgivning tæt knyttet sammen i USA. USDA er i denne forbindelse bindeled 
mellem regeringen og universiteterne. 
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Figur 1: Oversigt over Land-Grant universiteter i USA 
 
Arbejdet på universiteterne er finansieret fra tre kilder: 1) Føderale midler (staten), 2) Lokale 
midler (skatter), 3) Forskellige fonde m.v.  
 
USDA, CSREES har et budget på ca. 1,2 milliarder $, hvoraf de ca. 600 millioner $ er målrettet 
forskning og rådgivning. Al rådgivning som landmændene modtager igennem Extension Service 
er gratis for landmændene.  
 
Landbruget i USA 
Følgende tendenser er gældende i USA lige nu: 

• Landmændene bliver ældre, gennemsnitsalder på 59 år 
• Prisen på jord omkring byerne stiger med eksplosiv fart 
• Det er svært at starte som landmand, hvis man ikke kan overtage en familiegård 
• Der bliver flere og flere deltidslandmænd – heriblandt jordejere der ikke selv driver jor-

den – ej heller har bopæl i nærheden af jorden (investorer) 
o Derfor ejer mange af landmændene en forholdsvis lille del af det areal de driver. 

Resten er forpagtninger, som kan udgøre helt op til 80 % af arealet 
o Store firmaer som f.eks. SmithField overtager flere og flere brug mere eller min-

dre. De har risikovillig kapital, og kan i nogle tilfælde tvinge lokale landmænd til at 
gå med sig. 

• Forurening, lugtproblemer og miljøbelastninger bliver større emner i fremtiden 
• Der sker en indvandring fra de spansktalende lande syd for USA. Disse minoriteter kan 

overtage erhvervsdelene i de små landsbyer, da der ikke er andre der gider at bo og vir-
ke derude. Man vil ind til de forjættede byer 

• Man anvender i vid udstrækning GMO-afgrøder, og har gjort sig væsentlige erfaringer 
med disse afgrøder 
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Rådgivning og efteruddannelse, set fra landmændenes vinkel 
Landmændene har mulighed for at søge rådgivning og efteruddannelse fra flere sider: 

1) Land Grant Universiteterne, Extension Service 
2) Cooperatives – gorvvarehandler/andelsvirksomheder 
3) Lokale foretningsdrivende, f.eks revisorer, ejendomsmæglere m.v. 
4) Private der sælger et produkt sammen med sin rådgivning 

 
Ad 1) USDA´s Extension Service forsøger at være den uvildige del af den rådgivning som 
landmændene kan vælge imellem. Det kan dog ikke i alle tilfælde lykkes, da forskere/rådgivere i 
enkelte tilfælde ikke kan se sig fri for at få gode tilbud af firmaer der gerne vil have deres pro-
dukter på markedet. Selve rådgivningsydelsen og kvaliteten heraf er meget personafhængig. 
D.v.s. at både udbud og kvalitet kan variere meget både imellem de enkelte universiteter og 
inden for de enkelte universitets fagområder. Nogle steder kender landmændene slet ikke til 
universitets ydelser – andre steder er universitetet meget synligt blandt landmændene. Efterud-
dannelse og viden hentes hovedsageligt via universiteternes internetsider, samt fra fagblade og 
nyhedsbreve der sendes direkte til landmændene. 
 
Ad 2) Cooperativerne er meget synlige blandt landmændene, da landmændene selv ejer dem 
på linie med vores andelsselskaber, blot i mindre skala. Der er flere cooperativer, og de indgår 
ikke i et indbyrdes fællesskab cooperativerne imellem. Der er ansat agronomer i cooperativer-
ne, og det er i mange tilfælde herfra at landmændene modtager deres rådgivning, gerne i for-
bindelse med køb og salg af produkter til og fra bedriften. I nogle tilfælde varetager cooperati-
verne alt hvad der vedrører plantebeskyttelse og tildeling af næringsstoffer til afgrøderne. 
Landmanden køber en "pakke" der følger med købet af såsæd. På den måde er det eneste 
landmanden behøver at bekymre sig om etablering af afgrøden samt høstarbejdet, resten er 
overladt til cooperativet. 
 
Ad 3) Lokale forretningsdrivende rådgiver f.eks. i forbindelse med salg af en ydelse. Det kan 
f.eks. være i forbindelse med køb og salg af landbrugsbedrifter. Her er det f.eks. ejendoms-
mægleren der rådgiver om bedriftens faglige præstationer, og f.eks. en revisor der rådgiver om 
det økonomiske. 
 
Ad 4) Private der sælger et produkt, kan f.eks. være andre landmænd der har indgået en aftale 
med et firma om at sælge deres foderprodukter eller plantebeskyttelsesmidler. På den måde 
udnyttes den troværdighed der typisk er når anbefalinger kommer fra en landmand til en anden.  
 
Arbejdet med rådgivning og efteruddannelse af landmænd er således ikke struktureret i en grad 
som vi kender det fra Danmark. Det er meget afhængigt af personerne der skal udføre rådgiv-
ning m.v., hvad der kommer ud til landmændene, hvordan det kommer derud og til hvem der får 
det. Til gengæld er ydelserne gratis for landmændene. De landmænd der får allermest ud af 
systemet, er dem der i forvejen er stærke og er gode til at søge efter, sortere i og anvende vi-
den. 
 
Ungdomsarbejde 
USDA støtter også ungdomsarbejdet i staterne. FFA, der organisere unge under uddannelse 
inden for landbruget og 4H er meget energiske og engagerede i USA. Man forsøger at skabe 
aktiviteter på de lokale skoler, der kan tiltrække børn fra andre befolkningsgrupper end lige fra 
landbruget. 
 
Senere i denne rapport vil der være en nærmere beskrivelse af de to organisationer, da vi be-
søgte dem den 16. august 2005. Derfor vil der være selvstændige referater fra disse to besøg. 
 
Imagepleje – og samfundskontakt 
Man bliver mere og mere opmærksomme på behovet for imagepleje i landbruget, da det er fær-
re og færre i befolkningen der efterhånden har rødder i landbruget. Derfor er der efterhånden en 
meget stor andel der aldrig her set en ko, eller for dan sags skyld kæder ost sammen med land-
brugsproduktion.  
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Derfor sker der meget på lokalt plan. Men en af de største satsninger på nationalt plan er en 
aktivitet der benævnes "Agriculture in the Classroom". Det år ud på at bringe små bider af ame-
rikansk landbrug ind i skoleklasserne i byerne – og det skal være landmænd der underviser. 
Igen her er det meget forskelligt hvordan det modtages i de enkelte stater, og i de enkelte sko-
ler. Men aktiviteten er ved at finde fodfæste, og man kommer ind i flere og flere klasser i byerne. 
4H og FFA er involveret i denne aktivitet, ligesom der er mange frivillige landmænd involveret, 
bl.a. igennem Amerikan Farm Bureau. 
 
 
National Farmers Union NFU, den 15. august 2005 kl. 14.00 – 15.30 
Skribent: Thomas Abildgaard Rasmussen 

 
 
National Farmers Union (NFU) organisere de mindre landmænd i USA, og kan bedst sammen-
lignes med Dansk Familielandbrug i Danmark, dog uden rådgivningsdelen. 

 
Fra møde med NFU. Fra venstre: Kons. Christoffer Schepis, Steffen Damsgaard, VP Tom 
Buis, Allan Munch Mortensen, Thomas A. Rasmussen og Stud. Trevor Dean 
NFU er et politisk organ, der varetager politiske interesser for de mindre landmænd i USA. De 
har i omegnen af 250.000-300.000 medlemmer, og er repræsenteret i de fleste stater i USA. 
Organisationen blev grundlagt i 1902. 
 
NFU har følgende fokusområder: 

• Økonomisk optimering og sikkerhedsnet for landbrugerne 
• Katastrofehjælp 
• Landdistriktsudvikling 
• Virksomhedsudvikling 
• Internationale interesser og markeder 
• Optimerer tilskudsordninger til at hjælpe landmændene med at lever op til politisk fast-

satte miljøkrav m.v. 
 
Der er ingen rådgivning, uddannelse m.v. tilknyttet NFU. 
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Smithsfield, den 16. august 2005 kl. 09.00 – 11.30 
Skribent: Thomas Abildgaard Rasmussen 

 

 
Møde med Vice Præsident Raoul Baxter, Corporate Development 
Dette referat er baseret på udtalelser fra Raoul Baxter, under mødet med ham den 16. August 
på Renaissance Mayflower, 1127 Conneticutt Ave NW – et af Washington DC´s fineste og me-
ste centrale hoteller. Mødet var sat i Direktionsmødelokalet (Bord Room). 
 
Kort om virksomheden 
Virksomheden Smithsfield er en familievirksomhed der er startet i 1930 af Joseph W. Luter & 
Joseph W. Luter, Jr. – og videreføres i dag af Joseph III og Joseph IV hvor Smithsfield er ver-
dens største producent af svinekød.  
Virksomheden har for finansåret 2004-2005 haft indtægter der overstiger 11 milliarder $. Virk-
somheden producerer 27 millioner svin årligt, og repræsenterer 27 % af det amerikanske mar-
kede for svinekød. Smithfield er inde over hele processen fra jord til bord. D.v.s. de ejer svine-
bedrifter og forarbejdningsindustri. Smithsfield er samtidig USA´s femte-største kødkvægspro-
ducent. De producerer 2 millioner stykker kødkvæg om året.  
Uden for USA har Smithsfield datterselskaber i Frankrig, Polen, Rumænien og England, lige-
som de har joint ventures eller store investeringer i Brasilien, Mexico, Spanien og Kina. Smith-
field beskæftiger på verdensplan ca. 51.000 mennesker. 
 

 
Figur 1: Smithfields forretningsudvikling.  
Se mere om Smithfields forretninger her: http://www.smithfieldfoods.com/Understand/Family/ 
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Smithfields forretninger i Europa – og på verdensplan 
Rygtet går om Smithsfield – og det forlyder at "Smithsfield investerer i svinefarme og slagterier i 
Polen, henter smågrise (gener) og know-how i Danmark, feder dem op og slagter dem i Polen 
hvorefter de sælges som Danish Bacon i England".  
 
Om rygtet holder vand, fik vi ikke helt klaring på ved vores møde med Vice præsidenten. Men at 
Smithsfield er en forretningsorienteret virksomhed, der er gode til at afdække forretningsområ-
der og sætte tiltag i søen er der ingen tvivl om. Businessorienteret helt ud til kanten er en dæk-
kende beskrivelse af firmaets forretningsmetoder.  
 
Gode til at tilpasse sig 
Smithfield´s folk er gode til at afdække mulighederne i de forskellige lande på verdensplan, og 
udnytte disse muligheder. F.eks. investerer man i billig jord, bygninger og forarbejdningsvirk-
somheder i Østeuropa og i Sydamerika (Brasilien og Mexico). For at få virksomhederne til at 
køre, henter man know-how i f.eks. Danmark, hvor et af kriterierne f.eks. er at man gerne vil 
have 50-60 årige landmænd der har store erfaringer inden for svineproduktion. Dem vil de ger-
ne have til Østeuropa og Brasilien, for her at opbygge og styre svineproduktionen. 
 
Produktionsvilkårene i Brasilien ligner meget dem der er i Polen, lige bortset fra at folkene der-
nede er meget nemmere at have med at gøre. De vil gerne arbejde – og er ikke nær så belastet 
af en fortid under betonkommunismen, som folkene i Polen er. Mr. Baxter beskriver det sådan 
her: "I Brasilien lider man af samme "sygdom" som i USA: 95% handler om penge – 5% om 
menneskelige vilkår". 
 
Måden hvorpå man kommer ind i landene på, er ved strategisk at udvælge sig centrale kontakt-
personer og organisationer i de pågældende lande. Man kontakter højtstående folk inden for 
regering og landbrugsorganisationer i de enkelte lande – og arbejder sig frem derfra. Man er 
god til at sætte sig ind i de vilkår der findes på de pågældende steder – og formår at handle 
derud fra – og tilpasse sig de forhold og regler der gælder lige netop der hvor de gerne vil ind 
på markedet. 
 
Ved rekruttering af medarbejdere til f.eks. svinefarme, så finder de helst folk der aldrig har ar-
bejdet med svin før. Derved slipper man for at aflære de dårlige vaner først, inden man kan læ-
re dem arbejdsprocedure m.v. der skal følges inden for Smithsfied. 
 
Smithsfield i USA – et firma nogle er tvunget til at elske 
Smtihsfield betragtes som en virksomhed, der tænker forretninger frem for godt landmandskab. 
Blandt landmænd og landbrugsorganisationer hersker der stor respekt om firmaet, og deres 
evne til at skabe forretninger som man som landmand kan blive en del af, mod at afgive sin ret 
til at agere selvstændigt, som vi kender det i Danmark. Smithsfield går ind stiller krav til staldty-
per, managementsystemer, fodertyper og gentyper i besætningen. I princippet er man driftsle-
der på en besætning ejet af Smithsfield. 
 
Respekten fra landmændene kommer sig nok af, at i visse tilfælde kan man blive nødt til at el-
ske dem, da de kan eje alt inden for et område (slagterrier, grovvarehandler m.v.). Derved bliver 
man nød til at handle med Smithfield, hvis man vil fortsætte i erhvervet – ellers kan de gå ind og 
"fryse" landmænd, der ikke indordner sig, ud. 
 
Næste step for Smithsfield 
Asien – glem ikke dem. De sover ikke mere. Smithsfield har godt gang i at undersøge mulighe-
derne i Asien, og spår at det bliver det helt store forretningsområde i den nærmeste fremtid.  
Brasilien – bliver (er allerede) en stor konkurrent til landbrugsproduktionen i USA og Europa. 
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Besøg hos National FFA Organization, den 17. august 2005 kl. 11.30 – 13.30 
Skribent: Steffen Damsgaard 

 
 
Deltager:  

 
Tony Small, Education Division, Local Program Success Team Leader 
 

FFA 
FFA har ca. 476.000 medlemmer i alderen 12-21 år over hele USA. Kønsfordelingen er 62% 
drenge og 38% piger. 
 
Medlemmerne fordeler sig med: 37% fra landbrug i landdistrikterne, 39% uden landbrugserfa-
ring fra landdistrikterne og endelig 34% fra byerne. 
 
FFA var tidligere en forkortelse af Future Farmers of America, men organisationen hedder kun 
FFA i dag, som følge af at organisationen i større stil henvender sig til alle unge i både land og 
by. Der tages dog for en stor dels vedkommende udgangspunkt i landbrug og relaterede er-
hverv i FFA-programmets opbygning. 
 
Motto:    Learning To Do  –  Doing To Learn  –  Earning To Live  –  Living To Serve. 
 
Det amerikanske skolesystem er indrettet på følgende måde:  
1,2,3,4 og 5 klasse er elementary school. 6,7 og 8 klasse er middle school og 9,10,11 og 12 
klasse er high shcool. 13,14,15 og 16 klasse er universitetsniveau. Nogle steder er der indført 
Junior High school (7,8 og 9) i stedet for middle school. De fleste starter i FFA når de kommer i 
middle school i en alder af 12 år. Der er dog lavet mentor-ordninger, hvor en unge medlemmer i 
high school er rollemodel og mentor for de yngste elever bl.a. også hvis der er elever der er i 
risikozonen for at komme ud i noget skidt. Men generelt ser FFA elementary school som et om-
råde for 4H som laver forarbejdet for at FFA går ind og overtager. Den rolle vil 4H helst ikke ha-
ve hæftet på sig.  
 

Agriculture in the class room 
Dette program er en stor succes for FFA i hele USA. Programmet er udbredt overalt i landet, 
lige fra landdistrikterne, mindre byer til de største million byer. 
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Klasseundervisningen 
Programmet går ud på at lave forståeligt undervisningsmateriale som tager udgangspunkt i ak-
tuelle eksempler. FFA har lavet undervisningsmaterialet med udgangspunkt i landbrug, dvs. at 
alt fra læsning til økonomi, biologi og fysik tager udgangspunkt i et eksempel fra landbruget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisningen foretages af lærere i skolerne som bruger det lettilgængelige undervisningsma-
teriale. Siden undervisningsmaterialet er blevet tilrettet så det kan dokumenteres i uddannel-
sessystemet hvad eleverne lærer med FFA-materialet, så er det blevet meget populært og ac-
cepteret i skolesystemet. Der er god held for de lokale FFA uddannelseskonsulenter i hver 
county at påvirke de ansvarlige på skolerne som laver læseplanerne for eleverne. 
Undervisningsmaterialet er i bogform men nu også i den meget efterspurgte DVD og CD-rom 
version.  

Praktisk øvelser/undervisning ud fra landbrug 
Udover hvad der læres i klasserne, så er der praktisk undervisning, med alt fra at drive jorden til 
den økonomiske indgangsvinkel i at købe og sælge frø og afgrøder fra marken. Du kan også 
lave forsøg i marken eller med afgrøderne eller lave reklamer for det du har dyrket i marken, på 
den måde er der mange vinkler i den praktiske undervisning. Det hele er selvfølgelig sat i sy-
stem og tilpasset den enkelte elevs ønsker og behov for uddannelse. 

Lederuddannelse og videre dygtiggørelse 
FFA har også en lederuddannelse som er meget unik. Lederuddannelsen består af kurser i alt 
fra at holde taler til at lede møder, så du har de nødvendige redskaber til at blive leder i den lo-
kale FFA organisation og videre op i systemet. Det er en anerkendt uddannelse som i et vist 
omfang er værdsat af virksomheder og personer udenfor FFA.   
 

FFA – økonomi – legater  
FFA er finansieret via medlemskontingent og tilskud fra (USDA) Landbrugsministeriet. Derud-
over sponsorerer mange virksomheder indenfor landbruget og landbrugsrelaterede områder 
FFA-programmet og legater til de dygtigste elever. På den måde har eleverne en interesse i at 
dygtiggøre sig gennem FFA for at kunne håbe på at få et legat til de videre studier på universi-
teterne efter elevernes tid i FFA.  
 
 
 
 
 
 
 

 Klasseværelses-
undervisning med 
FFA materiale 

Forsøg eller pro-
jekt fx landbrug, 
teknik. (Udenfor 

FFA program for unge. Faglige 
og personlige kurser som for-
bedrer unges karrieremulighed. 
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Møde med 4H organisationen i Indiana, den 17. august 2005 kl. 15.00 – 19.00 
Skribent: Steffen Damsgaard 

 
Møde med 4H organisationen i Indiana: 
 
Deltagere:  
• Nancy Sala, 4H Sekretariatet i Indiana;  
• Roger Sherer, County Extension Educator 4H;  
• Roger Tormoehlen, Department of Youth Development And Agricultural Education, from 

Purdue University (desuden lokal 4H hjælper)  

 
Fra møde med 4H i Indianapolis. Fra venstre: Roger Tormoehlen, Nancy Sara, Thomas A. 
Rasmussen, Steffen Damsgaard og Roger Sherer 
 
Efter besøget i FFA kørte vi videre til besøget hos 4H. Dette forgik hos National State Fair i In-
diana. Vi havde ikke mulighed for at mødes med den nationale 4H organisation, men i stedet fik 
vi en aftale med 4H organisationen i Indiana. På den måde kom vi også tættere på organisatio-
nen ned på county/kommune niveau. Ligesom i Danmark er 4H primær en organisation for 
børn. 
 

National State Fair 
Dette er en slags dyrskue som afholdes i alle stater i USA. Vi så som sagt National State Fair i 
Indiana som blev arrangeret af bl.a. 4H og FFA. Det er en folkefest hvor der udstilles alle former 
for dyr. Derudover er der smagsprøver på produkter og stande med landbrugsmaskiner. Mest af 
alt fylder dog udstillingerne af alt fra salg af spabade til plæneklippere og udstilling af veteran-
traktorer. Der var også tilknyttet et meget stort tivoli. Der er i løbet af dagen parader hvor alt lige 
fra nye bilmodeller, til populære sneplove-chauffører, gøglere og udstillings/paradevogne bliver 
tiljublet. I løbet af de hele 10 dage hvor National State Fair finder sted når besøgstallet op på 
imponerende 1 million mennesker! En folkefest af dimensioner. 
 
Til National State Fair fik vi en rundvisning og blev på 4H’s og FFA’s stand bl.a. præsenteret for 
Viceguvernøren i Indiana. National State Fair indeholder også en stor udstilling af 4H, som jeg 
vil komme ind på senere. 

4H 
4H aktiviteterne ude lokalt tager i stor stil udgangspunkt i landbrug, men også andre former for 
håndværk. Landbrugsdelen går ud på at børnene skal dyrke helt små jordparceller med afgrø-
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der og grøntsager. Der er lokale klubber som vi kender det i Danmark med ledere som for langt 
størstedelens vedkommende er voksne mennesker. Der er også enkelte ansatte 4H-
konsulenter i hver stat. I Indiana er der 102 countys – svarende til kommuner – hvor der i alle 
county’s  er flere klubber. Der afholdes county mesterskaber i alle countys. 

 
 
I en stor del af 4H aktiviteterne konkurrerer børnene – på en positiv måde – om at være de bed-
ste. Det foregår på county niveau og videre til State niveau, som afholdes på National State 
Fair. Der afholdes konkurrencer i ALT muligt, lige fra syning og omforandring af tøj, samling af 
insekter, model-raketbygning, tegning, lampefremstilling, restaurering af møbler, bagekonkur-
rencer osv osv.  
 
Der var udstilling i flere store haller til National State Fair, af alle de ting (discipliner) der blev 
konkurreret i.       
 
Et spændende besøg som gav et indtryk af en stærk organisation, i hvert fald i Indiana hvor vi 
var. 4H har de samme aktiviteter som i Danmark, men oven i det er 4H involveret i større arran-
gementer som National State Fair, ligesom der er lidt flere aktiviteter og konkurrencer  
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Neal Keppy, den 18. august 2005 kl. 12.30 – 14.30 
Skribent: Thomas Abildgaard Rasmussen 

 
Møde med landmand Neal Keppy (adresse: 4554 114th Street, Urbandale, IA 50322-5410, tlf.: 
515 251-8657). Produktion: Sojabønner og Majs til modenhed (halvt af hver) samt svineproduk-
tion under afvikling.  

 
Fra venstre: Steffen Damsgaard, Neal Keppy og Thomas A. Rasmussen 
 
Produktionsgrundlag  
Neal driver fødegården i fællesskab med sin tvillingbror. De ejer 500 acre og forpagter 1.500 
acre. På jorden dyrker de 1.000 acre med sojabønner og 1.000 acre med majs. Alle afgrøder er 
GMO-afgrøder. D.v.s. de er resistente over for Roundup, insekter m.v. De har en forældet svi-
neproduktion under afvikling, på trods af at de gerne vil have svineproduktion, ikke mindst p.g.a. 
af den husdyrgødning der kommer ud af det og som kan bruges til afgrøderne. Husdyrgødning 
har fået en høj værdi i USA, efter at priserne på kunstgødning er steget kraftigt. De vil gerne 
fortsætte med at have landbrugsproduktion som primærbeskæftigelse. 
 
Tilskudsforhold 
Man får i USA tilskud til produktion af majs, sojabønner, sukker m.v., men det gives som et fast 
beløb pr. acre. Tilskuddet indebærer at regeringen stiller krav til hvad der dyrkes og hvordan 
dyrkningen foretages. Man er ikke glad for tilskuddet, dels p.g.a. af kravene fra regeringen, men 
ikke mindst p.g.a. at værdien blot kapitaliseres, og dermed udligner sig selv. De er svære at 
komme af med. 
 
Lukrative lånemuligheder 
Regeringen giver mulighed for at belåne den afgrøde man måtte have liggende på lager. Det 
foregår i princippet sådan, at det vurderes hvor meget afgrøden kan sælges til på det frie mar-
ked. Det får landmanden udbetalt rentefrit af staten, mod at betale tilbage igen når afgrøden 
sælges. Hvis man sælger til en pris der er højere end den der er vurderet, så beholder land-
manden differencen, men hvis der sælges til en pris der er lavere end den vurderede, så skal 
landmanden ikke betale differencen tilbage til staten. På den måde kan staten i princippet give 
indirekte støtte til landmændene. 
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Byudvikling og landbrugsproduktion – et typisk eksempel i USA anno 2005 
Gårdens jorde er lagt ind under "kommunens" områder for kommende industri og byområde. 
Derfor er der kommet mange begrænsninger på i forhold til husdyrproduktion på gården. Der ud 
over er folk der bor i byerne i dag meget følsomme over for specielt lugtgener. Det betyder at 
det er svært at få lov at udvide en husdyrproduktion i området – men til gengæld er prisen på 
jorden væsentligt forøget, da det er lagt ud til industri. Gård og jord er sat til salg for 40.000 $ pr. 
Acre (100,000 $ per hectar). 
 
Vil flytte produktionen ca. 50 miles væk fra byen – og etablere "husdyrgødningsproduk-
tion" 
For 3-5.000 $ pr. acre kan man købe jord i denne afstand fra byen. Og man har muligheden for 
at handle skattefrit hvis man investerer de penge man får ud af et salg af jord direkte i ny jord. 
D.v.s. at byttes der lige over, så kan Neal og bror bytte deres 500 acre ud med 4.000 acre ca. 
50 miles væk fra deres nuværende gård. Det vil de gerne begge to, da de ønsker at bevare mu-
lighederne for fortsat at drive landbrug i fremtiden. 
På den nye gård vil de etablere en slagtesvineproduktion. Gerne to stalde, og gerne i samar-
bejde med et firma som f.eks. Smithfield. Etableringen af svineproduktion ønskes udelukkende 
for at få noget husdyrgødning til planteavlen – ikke fordi de har et ønske om at have med svin at 
gøre i dagligdagen. Derfor vil Neal gerne passe grisene for f.eks. Smithfield, blot han kan få lov 
at beholde husdyrgødningen. 
 
Brug af rådgivning og efteruddannelse 

• Rådgivning modtages "gratis" fra "salgs"-agronomer ansat i Cooporativet (grovvare-
handlen) 

• Ved køb af såsæd, købes der en "pakke-løsning", hvor der også indgår gødskning og 
plantebeskyttelse. Herved er det eneste landmanden skal, at etablere afgrøden og sør-
ge for høst. 

• Informationer og viden hentes fra landbrugsuniversitetets hjemmeside, hvor der lægges 
mange landbrugsfaglige informationer ud i forbindelse med deres Extention Service. 

• Efteruddannelse hentes tildels via cooporativet – eller via Extention Service´s hjemme-
side. 

• Hvis der er brug for helt ny viden, i forbindelse med omlægning af produktionen eller lig-
nende, så er det hensigten at kontakte universitetets Extention Service. 

• Ved ejendomshandel bruges "Farm Service Agency" som er ejendomsmægleren for 
landbrugsejendomme. De har alle relevante informationer omkring en gårdhandel (pro-
duktionsomfang, jordbundsforhold, indkomstgrundlag m.v.) 

• Økonomisk rådgivning modtages hos revisoren 
 
Imagepleje – samfundskontakt 
I USA har landmændene en meget høj troværdighed. Tendensen går dog i mod at der bliver en 
større og større del af befolkningen der ikke længere har rødder i landbruget. Derfor bliver der 
også større og større afstand til erhvervet. Vores vurdering er, at Danmark er et godt stykke 
foran, i forhold til de krav til miljøbeskyttelse, dyrevelfærd m.v. der i dag er gældende i USA. 
Derfor tror vi at de amerikanske landmænd står over for en stor udfordring i de kommende år. 
For Neal, og andre unge landmænd, er det vigtigt at bevare troværdigheden og et godt image 
omkring landbrugsproduktionen. Og det bliver ikke mindre vigtigt i takt med at byerne bliver 
større – og landmændene udgør en stadig mindre del af befolkningen. Derfor har Neal gjort en 
del i at bevare kontakten til skolerne. Mens det var på sit højeste, havde de omkring 1000 sko-
lebørn på besøg årligt. Denne aktivitet er han dog nød til at lukke ned, når der ikke længere er 
dyr på gården; men de forventer at tage det op igen når den nye bedrift er etableret. 
 
Ungdomsarbejde 
Neal og hans bror har været aktivt med i FFA og i 4H. De havde kun positivt at fortælle om ar-
bejdet i de to organisationer. 
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Kenneth J. Moore, den 19. august 2005 kl. 9.00 – 10.00 
Skribent: Thomas Abildgaard Rasmussen 

 

 
Møde med professor Kenneth J. More, Department af Agronomy, Iowa State University i 
Ames. 
Yderligere oplysninger vedr. hans Masteruddannelse her: http://masters.agron.iastate.edu 
 
Kenneth J. Moore har udviklet en master af science agronomy inden for planteavl – og via e-
læring "The distance master program". Uddannelsen er målrettet dem som er stoppet efter de-
res BS (Bachelorgrad) og så har fået et arbejde. De finder ud af efter et par år at de ikke kan 
udvikle deres karriere med mindre de ikke uddanner sig yderligere. For at beholde deres job, og 
have muligheder for at udvikle sig, tager de denne MS-degree om aftenen og i weekenden.  
 
Ét semester vare 16 uger, og de kan tage et eller flere af følgende moduler pr. semester. Typisk 
følger man 1-2 moduler samtidig med at ens normale arbejde passes. 
 
Agron 501: Crop Growth and Development 
Agron 502: Chemistry, Physics, & Biology of Soils 
Agron 503: Climate and Crop Growth 
Agron 511: Crop Improvement 
Agron 512: Soil - Plant Environment 
Agron 513: Quantitative Methods for Agronomy 
Agron 514: Integrated Pest Management 
Agron 531: Crop Management and Ecology 
Agron 532: Soil Management 
Agron 533: Crop Protection 
Agron 591: Agronomic Systems Analysis 
Agron 592: Current Issues in Agronomy 
Agron 594: Workshop in Agronomy 
Agron 599M: Creative Component 
 
Total Program Credits = 40 
 
Yderligere informationer om de enkelte moduler her: 
http://masters.agron.iastate.edu/visitors/curriculum.html 
 
Kurset er lavet i samarbejde med CECS (Continuing Education and Communication Services): 
http://www.lifelearner.iastate.edu 
 

• Hvert modul koster ca. 900 $ eller ca. kr. 6.000,- (300 $ pr. credit) 
• Der er krav til at man skal være logget ind mindst én gang om ugen. 
• Man skal løbende til eksamen. Typisk en eksamen efter 8 uger og en efter 16 uger. De 

to eksamener tæller samlet. Eksamen foregår lokalt, men en ansvarshavende der over-
våger at man ikke snyder. 

 
Vi fik udleveret CD-rommer m.v. med eksempler på interaktive kursusforløb. De kan låned ved 
henvendelse til en af os (deltagerne på studieturen). 
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En agronom i USA 
En agronom i USA arbejder typisk inden for planteavl (jord, genetik, forædling, miljø, osv.) 
Man har minimum en BS fra et universitet. Der er ingen Agronomer indenfor husdyr indenfor 
American Society of Agronomy www.agronomy.org. 
 
I USA har man et certificeringssystem: "Certified Crop Adviser Program (CCA)" 
http://www.agronomy.org/certs_exams.html. Folk der tager en CCA er typisk folk der arbejder 
som agronom som enten har en BS, MS, eller PhD. Industrien kræver tit at deres ansatte tager 
CCA for at de er garanteret at deres ansatte er up-to-date med hvad der sker indenfor forsk-
ning. Dette er en garanti for efteruddannelse hvert år. Niveauet svarer til KVL fag i Danmark. 
Undervisere er professorer fra universiteterne for det meste. Brent Pringnitz organisere meget 
af den undervisning i Iowa. Se referat fra møde med ham den 19. august kl. 13.15-14.30 
 
 
Windy Wintersteen, den 19. august 2005 kl. 10.30 – 11.00 
Skribent: Allan Munch Mortensen 

 
Møde med Windy Wintersteen, på Iowa State University (ISU) 
 
Senior associate dean at the College and associate  
director for the Iowa Agriculture and Home Economics Experi-
ment Station at ISU. 
http://www.leopold.iastate.edu/about/members/wintersteen.htm

 
 
Windy Wintersteen er Palle Pedersens øverste chef og hun indbød os til en halvtimes rund-
bordsnak omkring ISU’s faglige landbrugsopgaver.  
 
Wendy fortalte indledningsvis om land-grant universiteterne, som er et amerikansk særkende. 
Land-grant universiterne har fået Kongressens bevilling til at modtage støtte på baggrund af 
den såkaldte Morril Land-Grant lov fra 1862 og 1890. Denne lov gav de stater, som deltog på 
forbundssiden i den amerikanske borgerkrig, mulighed for at få tilskud til opførelse af universite-
ter. Dette tilskud blev finansieret via beskatning af alt de råstoffer, som der blev frembragt for-
bundsstaten område.  

Målet for disse land-grant universiteter blev sat i en 1862 lov, hvor efter at land-grant institutio-
nerne skulle undervise i landbrug, militærtaktik, og mekanisering og ikke have fokus på de klas-
siske studieretninger såsom filosofi, old-græsk og mm. Tanken var, at tilbyde arbejderklassen 
mere praktisk viden om det de arbejdede med til daglig.  

Målet med land grant universiteterne blev udvidet ved Smith-Lever loven af 1914 til også at om-
fatte et fælles samarbejde mellem staten og regeringen om at sende rådgivere i marken, der 
kunne omsætte forskningsresultaterne fra universitetet til brugbar viden for landmanden.  
 
ISU var det universitet der først fulgte denne lov fra 1914, og har siden modtaget land-grant be-
villinger, som har været finansieret delvis af det amerikanske landbrugsministerium (USDA) og 
delvis af staten Iowa. Et land-grant dækker ofte flere års arbejde, og universitetet skal udover at 
sikre en god formidling af forskningsresultaterne følge bestemte programmer for hvad forsknin-
gen skal omhandle.  
 
Vi drøftede dernæst spørgsmålet om ISU kan gennemføre en uvildig rådgivning til landmanden, 
når også en stor del af universitetets indtægter kommer fra større kommercielle landbrugs virk-
somheder.  
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Dette mente Wendy ikke var noget problem, da de på universitetet altid var meget opmærksom 
på at være landmandens uvildige part. 
 
Gerald A. Miller, den 19. august 2005 kl. 11.00 – 12.00 
Skribent: Allan Munch Mortensen 

 
Møde med Gerald A. Miller, Ph.D på Iowa State University (ISU) 
 
Associate Dean for Extension Programs and Out-
reach,  
Director, Agriculture and Natural Resources Ex-
tension.  
http://www.extension.iastate.edu 
og 
http://extension.agron.iastate.edu/soils/miller.html

 
 
Gerald A. Miller uddelte et sæt PowerPoint print til alle, og fortalte med udgangspunkt i det ud-
leverede materiale om dels ISU’s Extension Programs and Outreach og dels ISU’s program for 
Agriculture and Natural Resources Extension. De vigtigste PowerPoints er for forståelses skyld 
gengivet i deres ordlyd nedenfor:  
  

ISU Extension Mission 
ISU Extension builds partnerships and provides science-based learning opportuini-
ties to improve quality of life in Iowa. 

 
Målsætningen for ISU’s rådgivning følger intensionerne i det landsdækkende Land-Grant pro-
gram og er et særkende for USA. Den uvildige rådgivning til landmænd gennemføres således 
fra universiteterne.  
 

ISU Extension Philosophy 
It’s all about connettions – between ISU and citizens; between education and ser-
vice institutions, and communities, families, business and industry, agriculture and 
the environment, and our children and tomorrow.  

 
Principperne bag ISU’s rådgivning er engagement, iværksætteri og lokal deltagelse. Alene i år 
2004 deltog 703.000 personer i ISU’s rådgivningsprogrammer, og 15.700 volontører arbejdede 
med rådgivning. 
 

ISU Extension 2004 Budget 
Source  Amount ($)  Percent 
Federa  10,213,028  12.4 
State  24,649,515  29.9 
Country  14,086,627  17.1 
Grants  16,213,598  19.7 
User Fees  15,940,750  19.3 
Gifts  1,398,836  1.7 
Total 82,502,434  100.0  
 

Den direkte rådgivning til landmanden er i det store hele gratis. Dog ses også en 
betydelig indtjening på rådgivningsydelser, afholdte kurser, konferencer mm. via 
den såkaldte User Fees. 

 
Economic Importance of Iowa Agriculture  

 90,665 farms; 87 % of land in farms; 31,729,490 acres. 
 Value of farm assets is 33.7 % higer than national. 
 20.6 % of employment ag related. 
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 4 times more dependent on ag. (i forhold til en gennemsnits stat i USA) 
 College of Agriculture enrollment up by 10 % (nye studerende) 

 
Landbruget spiller en vigtig økonomisk rolle for hele Iowa’s økonomi, og alene sojaproduktionen 
fra Iowa udgør 5 % af den samlede sojaproduktion i verdenen. 
 

ISU College of Agriculture Mission 
 To discover and share science-based knowledge 
 To engage communities 
 To prepare students to become future leaders 

 
Rådgivningsdelen fra ISU og koblingen til erhvervslivet er en vigtig mission for ISU’s landbrugs-
del.  
 

Agriculture and Natural Resources (ANR) Extension is 
 Two colleges 

o College of Agriculture 
o College of Veterinary Medicine 

 
Opdelingen af ANR på ISU i en landbrugs del og veterinær del, svarer stort set KVL’s opbyg-
ning i Danmark. 
 

Agriculture and Natural Resources (ANR) Extension is 
 Eleven departments – research leadership 

o Ag and biossystems Engerneering 
o Agronomy 
o Ag Education and studies 
o Animal Science 
o Ecconomics 
o Entomology 
o Food Science and Human nutrition 
o Horticulture 
o Plan Pathology 
o Natural Resource Ecology and Management 
o Sociology 

 
Derudover er det i forbindelse med rådgivningen muligt at hente viden fra 10 centre med hver 
deres fagområde. 

 
ANR Extension Targeted Programs 

 Base on statewide needs assessment 
 Engage clientele at local and state levels 
 Cut across development and delivery teams 
 Create new public an private partnerships 
 Focus on opportunities for the future 
 Provide catalytic leadership 
 Result in significant outcomes 

 
Flotte mål, som alle kun kan blive enige om.  

 
Field Specialists 

 Agriculture Engeneering 
 Crops 
 Horticulture 
 Farm Management 
 Livestock/Beef 
 Livestock/Dairy 
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 Livestock/Swine 
 Community Leadership 

 
I praksis gennemføres rådgivningen til landmanden fra fagspecialiserede rådgivere (agrono-
mer). Disse bor lokalt og betales af ISU. Deres rådgivningsområder dækker flere kommuner og 
f.eks. er der 12 personer, som har ansvaret for al rådgivningen om crops og dermed soja.  
 
Besøg hos Iowa State University, University Extension + (Agribusiness Education 
Program) den 19. august 2005 kl. 13.00 – 15.00 
Skribent: Steffen Damsgaard

 

 
Fra venstre: Allan Munch Mortensen, Brent Pringnitz, Agribusiness Education Program, 
Thomas A. Rasmussen og Steffen Damsgaard 

University Extension 
Afdelingen består af en planteforsøgsafdeling hvor der er forsøgsmarker og faciliteter til at udfø-
re forsøgene og lokaler til undervisning. Der er knap 2 fuldtidsansatte i afdelingen. 
 
Formålet er at undervise den lille gruppe af planteavlskonsulenter i den uafhængige rådgivning 
(Extension Service), i forsøgsresultater og forsøgsmetoder.  
Den næste gruppe der undervises er konsulenter (sales agronomists) som er ansat i de lokale 
grovvare andelsselskaber (coop’s). De undervises stort set i de samme emner som de oven-
nævnte uafhængige rådgivere. 
Den sidste gruppe der undervises er de private selskabers (fx Syngenta eller Monsanto) konsu-
lenter og agronomer. De undervises hovedsageligt i hvordan forsøgene udføres korrekt, hvilket 
de efterfølgende bruger i deres egne forsøg.  
Selvom Iowa State University selv udfører forsøg, og på visse måder konkurrerer med de priva-
te selskaber, så vil de godt lære selskabernes rådgivere at lave forsøgene på en korrekt måde, 
til gavn for landmændene i den sidste ende. Det er også en indtjeningskilde for afdelingen. Man 
kan sige at forsøgshåndteringen i denne afdeling er vigtigere end selve resultatet. Der er ca. 
400-450 på kurser hvert år, som kursusdeltagerne selv betaler, eller deres firmaer betaler. Pris 
pr. kursusdag er ca. 750-950 Dkr. 
 
Certified Crop Adviser 
I USA har man i visse stater en form for planteavltskonsulent-uddannelse og efteruddannelse 
som er nødvendig for at kunne fungere som konsulent i praksis. Certified Crop Adviser (CCA) er 
en form for godkendelse ikke er lovmæssig, men nødvendig for at blive brugt som planteavls-
konsulent. Det er et system som findes i USA og Canada, men det er som sagt ikke alle stater 
som anvender det. I Iowa har man indført CCA, som er et kvalitetsstempel som konsulenten 
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kan reklamere med. Der kræves at man har arbejdet som konsulent på planteavlsområdet i mi-
nimum 2 år og at man består nogle eksamener og tests. Der er desuden krav om efteruddan-
nelse som man selv kan sætte sammen i moduler. Hvert modul giver point (kredits) og man skal 
opnå minimum 40 points kurser over en to-årig periode, ellers mistes godkendelsen. Hvis man 
sammensætter 2 dages intensiv kursus, vil det ca kunne give 9-13 point for kurserne. Se mere 
på: www.agronomy.org/cca/search 
 
Ellers drives forsøgsparcellerne vha. maskiner som afdelingen selv ejer. Der laves mange for-
søg med forskellige sorter, gødskning og såtidspunkter, over til de mere specielle forsøg med at 
simulere nattefrost efter såning og simulering af haglskader vha. en græstrimmer eller is-
knuser-blæse maskine. 
 
 
Jeff Taylor, den 20. august 2005 kl. 11.30 – 13.00 
Skribent: Thomas Abildgaard Rasmussen

 
Møde med landmand Jeff Taylor. Produktion: Sojabønner og Majs til modenhed (halvt af hver) 
samt bestyrelsesmedlem i den lokale Cooporative, hvor de er i gang med etableringen af et 
Ethanolproduktionsanlæg.  
 
Produktionsgrundlag  
Jeff driver fødegården. Han ejer ca. 200 acre, men driver ca. 2000 acre. Resten er forpagtet. 
Produktionen udgør majs og sojabønner, og det danner indtægtsgrundlaget for familien, sam-
men med Jeff´s hustrus arbejde på Iowa State University, hvor hun arbejder med internationale 
kontakter. Hun har bl.a. kontakt til Dalum Landbrugsskole og Den kgl. Veterinær og Landbohøj-
skole. 
 
Jeff og hans familie har bygget bolig nær et vandløb. Dette vandløb har de dæmmet op, og har 
nu etableret en større sø, hvor der er mulighed for at sejle, fiske og stå på vandski. Området er 
naturskønt.  
 
Jeff beskriver sit arbejde på gården således: 
 

• Etablering af majs og sojabønner: ca. 2 uger i april 
• Plantebeskyttelse m.v. : Ca 2-3 uger i maj-juni 
• Sommerferie: Fra midt juni til midt september 
• Høst midt september til 1. november 
• Kultivering frem til ca. 26. november 
• Vinterferie frem til april 

 
På den måde er der tid til alt muligt andet, end at passe sit landbrug. Denne tid bruger Jeff for 
tiden i forbindelse med etableringen af et nyt anlæg for ethanolproduktion, som etableres i for-
bindelse med cooporativet, som han i forvejen er medlem af. I bestyrelsen fra ethanolfabrikken 
er Jeff Vice Præsident 
 
Etablering af en ethanolfabrik i Nevada (nær universitetet) 
Cooporativet er i gang med at etablere en ethanolfabrik der skal bruge en stor del af majsen til 
at producere ethanol ud fra. Der er et etableringsbudget på ca. 93 millioner $, og yderligere 40 
millioner dollars, når kapaciteten forventes fordoblet. Forudsætningerne for at ethanolproduktio-
nen bliver en god forretning er, at prisen på majs ikke kommer over $ 2,37,- pr. buschel, at 
ethanolen kan sælges for minimum 1,18 $ pr gallon, samt at restproduktet fra produktionen kan 
sælges for 95 $ pr. tons 
 
Fabrikken er dimensioneret til at kunne producere 50 millioner gallon ethanol pr år, eller det der 
svarer til ca. 200 millioner liter pr. år. Efter en årrække på ca. 5 år er det meningen at fabrikken 
skal udvides til at kunne fordoble sin produktion til at kunne producere 100 millioner gallons pr. 
år (400 millioner liter). 
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Jeff Taylor viser skitsetegningen over den kommende ethanolfabrik 
 
For at kunne producere 200 millioner liter pr. år, skal der bruges ca. 80.000 tons majs som de 
lokale landmænd skal levere. Fabrikken vil kunne håndtere ca. 1.500 tons majs pr. dag. I 2006 
vil 30 % af Iowa´s produktion af majs gå til etanolproduktion. Det vil højst sandsynligt være til 
gavn for landmændene i form af højere priser ved salg af majs. 
 
Man har regnet ud at man kan spare ca. 70 øre pr. liter ved at køre på 85 % ethanol. En så stor 
mængde ethanol i tanken kræver specielle motorer i bilerne. 
 
Virksomhederne der blander benzin med ethanol får 52 cent pr gallon i tilskud fra staten. Her-
ved kan prisen på ethanolbaseret brændstof holdes lavere end prisen på almindelig benzin. 
 
Fremtidsplaner 
I fremtiden regner de med at kunne skille kimen i majsfrøet fra stivelsen. I kimen sidder majsoli-
en, og den vil de sælge som et fødevareprodukt. Resten af frøet bruges i ethanolproduktionen. 
 
Der produceres CO2 i forbindelse med ethanolproduktionen. Denne CO2 samles op, og sælges 
til en virksomhed der bruger det i forbindelse med at fryse salgsklare "færdigpizzaer" ned. 
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Palle Pedersen, den 21. august 2005 kl. 10.00 – 14.00 
Skribent: Allan Munch Mortensen 

 
Møde og rundvisning på Iowa State University´s (ISU) forsøgsmarker med Palle Pedersen, ISU 
 
 
Dr. Palle Pedersen 
Assistant Professor 
Soybean Extension Agronomist 
Department of Agronomy 
Iowa State University 
http://extension.agron.iastate.edu/soybean/ 
 
Palle Pedersen har siden barndommen været 
optaget af landbrug. Han er født og opvokset på 
landet ved Køge. Fra han var 15, hjalp han til 
med markdriften på Gl. Køge gods.  
 
Palle supplerende sine studier til agronom på 
KVL med et studieophold på Wye College, Uni-
versity of London.  Efter KVL tog han University 
of Wisconsin-Madison i USA, for at erhverve sig 
en Ph.D i agronomy.  

 
 
I februar 2003 fik Palle jobbet som extension and research agronomist ved Department of 
Agronomy at Iowa State University (ISU).  
 
Palle har i dag ansvaret for al offentlig forskning og rådgivning omkring sojaproduktion i delsta-
ten Iowa, med det sigte at forbedre sojaproduktionen i Iowa til gavn for landmandens indtjening. 
Til sammenligning med danske forhold, så svarer Palle stilling til en landskonsulents.  
 
Hovedområderne for Palles forskningsarbejde er at undersøge sojabønnens respons på forskel-
lige dyrkningsmetoder og plantens påvirkning af ændret sædskifte. Han ser også på, hvad ef-
fekten er af nye sprøjtemidler samt nye plantesygdomme.  
 
På rådgivningssiden handler det om for Palle, at udvikle nye informationer, som er tilpasset 
landmandens behov for viden og samtidig er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.  
 
Palle arbejder til daglig som leder for fire personer i ISU Soybean Research and Extension 
Team, ISU Soybean Research and Extension Team. Deres indsats er fordelt med 25 % tid til 
forskning og 75 % til rådgivning. Forskningen/forsøgene gennemføres på 8000 forskellige par-
celler fordelt ud over hele Iowa. Læs mere på http://extension.agron.iastate.edu/soybean/.  
 
Palle’s forskningsresultater bliver videreført til 12 agronomer, Crops Fields Specialist (CFS), 
som ISU har ansat ud over Iowa som har den daglige kontakt til lokal samfundene og udfører 
mere direkte rådgivningen. Hver CFS dækker 7-9 kommuner i staten Iowa med hensyn til plan-
teavlsrådgivning. Hver mandag holder Palle et samlet telefonmøde på omkring en 1 times va-
righed med de 12 CFS, og drøfter den øjeblikkelige situation for sojaproduktionen. 2 gange år-
ligt samles de12 CFS til et fælles møde, hvor de bliver efteruddannet og kan udveksle erfarin-
ger. Derudover tager Palle selv rundt og afholder mange markvandinger i løbet af året.  
Endelig er Palle altid opmærksom på, hvad der også sker ude omkring i verdenen med hensyn 
til sojaproduktion. Eksempelvis arrangerede Palle i februar 2005 en 10 dages tur til Brasilien for 
bl.a. 8 af CFS. Formålet med turen var at lærer at identificere angreb af den berygtede ”Asian 
soybean Rust”, så rådgiverne er forberedt, hvis denne plantesygdom skulle dukke op i Iowa. 
”Asian soybean Rust har kun eksisteret siden 2001 i Brasilien og de brasilianske bønder har i 
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dag lært at håndtere sygdommen ved at kende til sygdommens stadier, og vide hvilke metoder 
der beskytter sojaplanterne. 

 
Overblik over Dr. Palle Pedersens arbejde med rustangreb i sojabønner. 
 
 
Bruce Wesling, den 21. august 2005 kl. 14.00 – 15.00 
Skribent: Allan Munch Mortensen 

 
Møde på gårdspladsen med landmand Bruce Wesling på 35 år. Han driver et større landbrug 
på sammenlagt 4.500 acres og 12.000 svin til opfedning.  
 

 
Figur 1 Fra venstre: Allan Munch Mortensen, Thomas A. Rasmussen, Dr. Palle Pedersen, 
Bruce Wesling, (kons. fra Coporative), Frederik von Arenstorff. 
 
Produktionsgrundlag  
Siden Bruce var 20 år har han med hjælp fra faderen og en fastansat drevet gården.    
 
Bruse ejer 1.000 acres og har forpagtet 3.500 acres. Af de sammenlagte 4.500 acre er halvde-
len udlagt til sojabønner og resten til majs. Alle afgrøder er GMO-afgrøder, og dermed resisten-
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te over for Roundup, insekter m.v. Markerne drives i fællesskab med en nabo, som selv har 
1.100 acres, på denne måde udnyttes ejendommenes maskinkapacitet bedre.  
 

 
Bruce transporterer alt selv med disse køretøjer. 
 
På ejendommen har Bruse en større svineproduktion og opfeder årligt omkring 12.000 svin fra 
de er 30 kg til 140 kg. Grisene får han fra Cargill 
 
Cargill 
Cargill er en succesfuld familieejet virksomhed, der har sin oprindelse fra dengang pionererne 
kom til midtvesten i USA. I begyndelsen var det primært såsæd og korn man handlede, men 
efter den amerikanske borgerkrig i 1865 virksomheden og Will Cargill formåede at udvide for-
retningsområdet i takt med jernbanens udbredelse i USA. Dels bredte virksomheden sig rent 
geografisk ud over hele midtvesten og der blev etablerede et hovedsæde for Cargill i La Cros-
se, Wisconsin, og dels blev selve forretningsområdet udvidet fra ren handel med korn og såsæd 
til også at omfatte forsikringsforhold, minedrift, foderstofvirksomhed, jernbanedrift, landbrug.  
 
I tidens løb har Cargill vokset sig stor og verdensomspændende. Forretningsområdet har været 
i konstant forandring og kun styret af, hvor der kunne gøres en god handel. I dag opererer Car-
gill bl.a.  med olie, finansielle aktiviteter, forsikringer, stål, energi og svineproduktion, kødkvæg, 
slagtekyllinger. Fra få hundrede ansatte i 1865 har Cargill i dag 124.000 ansatte i 59 lande.   
 
Cargills mål er at være et internationalt fødevare-, landbrugs- og forsikringsvirksomhed, som 
altid skal være førende og satse på ny teknologi og viden. Gargills motto i handler og omgang 
med kunder er ” Vores ord er vores værdi”.  

Økonomiske nøgletal fra Cargill 2001 – 2005 
(mill $) 

  2005 2004 2003 2002 2001 

Sales & Other Revenues 71,066 62,907 54,390 50,398 48,631 

Net Earnings 2,103 1,331 1,290 798 333 

Net earnings, excluding noncash net 
gain1 

1,525 1,331 1,290 798 333 

Current Assets 27,952 37,154 25,957 18,790 17,636 
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Property & Other Assets 20,308 12,542 11,579 10,620 9,149 

Total Assets 48,260 49,696 37,536 29,410 26,785 

Current Liabilities 21,383 30,174 20,394 14,044 13,366

Net Worth 12,252 10,491 9,762 8,209 7,573

 
Mødet med Bruce sluttede med at vi måtte se en af hans svinefarme – vel at mærke fra bilen.  


