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Kriseramte	  landmænd	  til	  stormøde	   	   Odder,	  den	  12.	  februar	  2015	  	  

Landboforeningerne	  i	  Midt-‐	  og	  Østjylland	  holder	  stormøde	  mandag	  den	  16.	  februar	  

Frustrationerne	  er	  store	  og	  mismodet	  breder	  sig	  fra	  dag	  til	  dag.	  Landbruget	  er	  ramt	  af	  en	  dyb	  krise,	  og	  
fremtiden	  ser	  sort	  ud	  for	  mange	  landmænd.	  

Så	  skarpt	  trækkes	  situationen	  op	  af	  formanden	  for	  landbruget	  i	  midt-‐	  og	  østjylland,	  Jens	  Gammelgaard,	  
Odder.	  	  Han	  står	  i	  spidsen	  for	  sammenslutningen	  DLMØ,	  Dansk	  Landbrug	  Midt-‐Østjylland,	  der	  holder	  
stormøde	  mandag	  den	  16.	  februar	  kl.	  19.00.	  	  

Blandt	  oplægsholderne	  er	  Martin	  Merrild,	  formand	  for	  Landbrug&Fødevarer.	  Der	  deltager	  ikke	  alene	  
landmænd,	  men	  også	  folk	  fra	  følgeerhverv	  samt	  politikere,	  både	  fra	  lokalområderne	  og	  fra	  Folketinget.	  	  

-‐	  Jeg	  har	  aldrig	  før	  oplevet	  et	  mismod	  som	  dét,	  der	  kendetegner	  landbruget	  lige	  nu.	  Frustrationerne	  er	  store	  
og	  mange	  har	  mistet	  gejsten.	  	  Jeg	  forstår	  godt	  de	  landmænd,	  der	  forlader	  erhvervet,	  inden	  de	  bliver	  
tvunget	  til	  det.	  Hvem	  vil	  arbejde	  op	  til	  80	  timer	  om	  ugen,	  og	  samtidig	  slæbe	  penge	  med	  ud	  i	  bedriften	  hver	  
eneste	  dag?	  Og	  hvem	  kan	  blive	  ved	  at	  holde	  til	  det?	  Det	  er	  dybt	  urimeligt,	  og	  der	  er	  mennesker	  bag	  denne	  
krise,	  som	  i	  dag	  er	  presset	  til	  det	  yderste,	  siger	  Jens	  Gammelgaard.	  

Stormødet	  arrangeres	  af	  de	  fem	  landboforeninger,	  der	  står	  bag	  DLMØ.	  Det	  er	  Landboforeningen	  Odder-‐
Skanderborg,	  Østjysk	  Landboforening,	  Landboforeningen	  Kronjylland,	  Samsø	  Landboforening	  og	  Djursland	  
Landboforening.	  	  Mødet	  holdes	  i	  Hornslet	  Idræts-‐	  og	  Kulturcenter,	  Stadionvej	  4,	  Hornslet.	  

-‐	  Det	  er	  for	  nemt	  at	  sige,	  at	  landmændene	  selv	  må	  tage	  konsekvenserne	  af	  de	  økonomiske	  dispositioner,	  de	  
har	  foretaget.	  Bankernes	  dygtige	  sælgere	  kom	  ud	  og	  faldbød	  deres	  finansielle	  værktøjer	  og	  instrumenter	  
med	  megen	  positiv	  omtale.	  Det	  er	  vores	  ansvar	  i	  sidste	  ende,	  ja,	  men	  bankerne	  må	  have	  røde	  ører,	  for	  det	  
er	  netop	  nogle	  af	  disse	  finansielle	  værktøjer	  som	  f.eks.	  swaps,	  der	  vælter	  en	  række	  landbrug	  i	  dag,	  siger	  
Jens	  Gammelgaard.	  

Han	  påpeger,	  at	  landbrugserhvervet	  har	  været	  holdt	  i	  en	  spændetrøje	  i	  mere	  end	  20	  år.	  

-‐	  Den	  produktionsfremgang	  og	  effektivitetsfremgang	  der	  har	  været	  i	  denne	  periode,	  har	  samfundet	  taget	  i	  
miljøets	  hellige	  navn.	  Vi	  må	  ikke	  dyrker	  markerne	  optimalt	  og	  det	  har	  været	  vanskeligt	  at	  øge	  vores	  
husdyrproduktion.	  	  Det	  hele	  handler	  om	  miljø,	  men	  i	  bund	  og	  grund	  har	  miljøet	  det	  godt.	  Det	  påpeges	  i	  dag	  
af	  mange	  uvildige	  eksperter	  og	  det	  oplever	  de	  mennesker,	  der	  lever	  i	  og	  med	  naturen.	  Alligevel	  hører	  vi	  
fortsat	  embedsmænd,	  meningsdannere	  og	  andre	  tale	  om,	  at	  miljøet	  lider.	  

-‐	  Samtidig	  med	  de	  mange	  begrænsninger	  er	  vores	  udgifter	  steget	  markant.	  Linjerne	  i	  kurven	  går	  hver	  sin	  vej	  
med	  stigende	  omkostninger	  og	  faldende	  indtjening.	  	  

	  



	  

	  

	  

	  

-‐	  Lige	  nu	  får	  Ruslandskrisen	  skylden	  og	  der	  tales	  også	  om	  gælds-‐	  og	  finansieringskrise.	  I	  bund	  og	  grund	  
handler	  det	  om,	  at	  landbrugserhvervet	  befinder	  sig	  i	  en	  meget	  alvorlig	  indtjeningskrise.	  Indtjeningen	  er	  låst	  
fast	  på	  2000-‐niveau	  samtidig	  med	  at	  udgifterne	  stiger.	  	  

Jens	  Gammelgaard	  siger,	  at	  disse	  emner	  vil	  komme	  til	  debat	  på	  stormødet	  på	  mandag,	  hvor	  der	  ventes	  flere	  
hundrede	  deltagere.	  

Ud	  over	  Martin	  Merrild	  består	  panelet	  af	  Erik	  Bredholt,	  formand	  for	  Danish	  Crown,	  Steen	  Nørgaard	  
Madsen,	  bestyrelsesmedlem	  i	  Arla,	  Claus	  E.	  Petersen,	  Finansrådet,	  Rene	  Christensen,	  MF	  (DF)	  og	  Bjarne	  
Laustsen,	  MF	  (S).	  

-‐	  For	  mange	  landmænd	  er	  det	  næsten	  umuligt	  at	  arbejde	  sig	  ud	  af	  det	  her.	  Men	  det	  der	  sker	  nu,	  det	  
rammer	  ikke	  kun	  vores	  erhverv,	  det	  rammer	  i	  allerhøjeste	  grad	  hele	  samfundet	  i	  form	  af	  færre	  
arbejdspladser	  og	  mindre	  indtjening	  til	  landet.	  Det	  er	  dybt	  problematisk,	  siger	  Jens	  Gammelgaard,	  der	  
håber	  på	  en	  god	  debat	  og	  konstruktive	  forslag	  til,	  hvordan	  erhvervet	  kan	  komme	  ud	  af	  den	  økonomiske	  
krise.	  

	  

Yderligere	  oplysninger	  kan	  fås	  hos	  formanden	  for	  DLMØ,	  Jens	  Gammelgaard,	  tlf.	  2127	  4014	  eller	  8655	  4138	  

	  

	  

	  

	  


