
600	  landmænd	  til	  krisemøde:	  	  
Giv	  os	  lov	  at	  eksistere	  

Bekymring,	  mismod	  og	  en	  dyster	  tone	  prægede	  et	  stormøde	  om	  landbrugets	  fremtid,	  hvor	  godt	  600	  
landmænd	  fra	  det	  midt-‐	  og	  østjyske	  område	  deltog.	  

Mødet,	  som	  fandt	  sted	  i	  Hornslet,	  var	  arrangeret	  af	  DLMØ,	  Dansk	  Landbrug	  Midt-‐Østjylland,	  som	  består	  af	  
fem	  landboforeninger,	  bl.a.	  Landboforeningen	  Odder-‐Skanderborg	  og	  Østjysk	  Landboforening.	  	  	  

I	  panelet	  sad	  Martin	  Merrild,	  formand	  for	  Landbrug	  &	  Fødevarer	  samt	  MF’erne	  René	  Christensen	  (DF)	  og	  
Bjarne	  Laustsen	  (S).	  Fra	  Danish	  Crown	  formand	  Erik	  Bredholt,	  fra	  ARLA	  bestyrelsesmedlem	  Steen	  Nørgaard	  
og	  fra	  Finansrådet	  Claus	  E.	  Petersen.	  

-‐	  Giv	  os	  lov	  at	  producere	  

Formanden,	  Jens	  Gammelgaard,	  Odder,	  siger,	  at	  tilslutningen	  var	  så	  stor,	  at	  det	  var	  nødvendigt	  at	  sige	  nej	  
til	  mange	  landmænd	  på	  grund	  af	  pladsmangel.	  

-‐	  Landbruget	  er	  i	  en	  meget	  alvorlig	  økonomisk	  krise,	  hvor	  udgifterne	  stiger	  og	  indtjeningen	  falder.	  Det	  
betyder,	  at	  landbruget	  befinder	  sig	  en	  spændetrøje	  og	  nærmest	  er	  handlingslammet	  

-‐	  Det	  klare	  budskab	  til	  politikerne	  var,	  at	  de	  skal	  gå	  hjem	  og	  lave	  nogle	  rammevilkår,	  så	  vi	  kan	  eksistere.	  Vi	  
beder	  ikke	  om	  almisser,	  vi	  beder	  om	  mulighed	  for	  at	  producere,	  så	  vi	  kan	  tjene	  penge,	  forrente	  vores	  
investeringer	  og	  skabe	  beskæftigelse.	  Vi	  kan	  bidrage	  til	  samfundsøkonomien,	  men	  vi	  får	  ikke	  lov.	  

Det	  skal	  være	  lettere	  

Jens	  Gammelgaard	  oplyser,	  at	  der	  på	  mødet	  blev	  peget	  på	  en	  række	  konkrete	  punkter,	  der	  kan	  afhjælpe	  
situationen	  hurtigt	  og	  sætte	  en	  positiv	  udvikling	  i	  gang:	  

-‐	  Fjern	  PSO-‐afgiften,	  den	  koster	  landbruget	  13	  kr.	  pr.	  slagtesvin	  og	  400	  kr.	  pr.	  ko.	  Hvorfor	  skal	  vores	  branche	  
betale	  så	  meget	  til	  solceller	  og	  vindenergi?	  

-‐	  Giv	  os	  lov	  til	  at	  fylde	  vores	  svinestalde	  op	  i	  forhold	  til	  de	  miljøgodkendelser,	  vi	  har.	  

-‐	  Drop	  planerne	  om	  at	  der	  ikke	  må	  gives	  gødning	  på	  paragraf	  3-‐arealer,	  hvor	  vi	  bl.a.	  dyrker	  græs	  til	  kvæg.	  

-‐	  Fjern	  den	  danske	  særregel	  om	  30	  procent	  undergødskning	  af	  vore	  afgrøder.	  

-‐	  Fjern	  krav	  om	  randzoner	  og	  efterafgrøder.	  

-‐	  Slæk	  på	  reglerne	  i	  de	  nye	  vandområdeplaner,	  der	  er	  i	  høring.	  	  

-‐	  Alt	  dette	  kan	  hurtigt	  fjernes	  og	  lempes,	  og	  det	  vil	  ikke	  koste	  en	  krone	  –	  men	  det	  vil	  sikre	  indtægt	  og	  
beskæftigelse.	  

Skader	  ikke	  miljø	  

De	  nævnte	  ændringer	  vil	  ikke	  skade	  miljøet,	  understreger	  Jens	  Gammelgaard.	  



-‐	  Forskere	  og	  eksperter	  fra	  Aarhus	  Universitet	  fastslår,	  at	  landbruget	  er	  langt	  foran	  de	  mål,	  der	  er	  fastsat	  for	  
miljøet.	  Det	  melder	  de	  ud	  gang	  på	  gang.	  De	  tiltag,	  vi	  har	  gjort	  på	  husdyrsiden	  er	  slået	  igennem,	  og	  på	  
mange	  områder	  har	  miljøet	  aldrig	  haft	  det	  bedre.	  

-‐	  Så	  derfor,	  luk	  dog	  op	  og	  giv	  os	  mulighed	  for	  at	  drive	  vores	  erhverv,	  så	  vi	  kan	  tjene	  penge.	  Danmark	  har	  
ikke	  råd	  til,	  at	  vi	  gearer	  ned,	  og	  det	  passer	  overhovedet	  ikke	  sammen	  med	  de	  udtalelser,	  statsministeren	  
samt	  erhvervs-‐	  og	  vækstministeren	  kommer	  med.	  

-‐	  Problemet	  er	  vores	  miljøminister	  og	  vores	  fødevareminister,	  som	  ikke	  har	  forståelse	  for,	  hvad	  landbruget	  
kan	  bidrage	  med.	  	  	  

Udfaser	  landbruget	  

Jens	  Gammelgaard	  siger,	  at	  der	  var	  en	  god	  debat	  på	  mødet,	  hvor	  mange	  landmænd	  bød	  ind	  og	  fortalte	  om	  
deres	  udfordringer.	  

-‐	  Frustrationerne	  er	  store,	  og	  mange	  landmænd	  sidder	  i	  økonomiske	  problemer,	  der	  er	  ved	  at	  kvæle	  dem.	  
Landmændene	  forstår	  simpelthen	  ikke,	  at	  der	  ikke	  bliver	  slækket	  på	  nogle	  af	  de	  mange	  uforståelige	  krav,	  
som	  gør	  det	  svært	  at	  få	  tingene	  til	  at	  hænge	  sammen.	  

-‐	  Politikerne	  er	  godt	  i	  gang	  med	  at	  udfase	  dansk	  landbrug,	  og	  vi	  oplever,	  at	  de	  prøver	  at	  lukke	  og	  slukke	  
erhvervet	  -‐	  samtidig	  med	  at	  vi	  har	  så	  meget	  at	  bidrage	  med	  til	  samfundsøkonomien.	  	  Det	  fik	  vi	  sat	  fokus	  på,	  
og	  det	  er	  vores	  håb,	  at	  politikerne	  vil	  arbejde	  på	  at	  ændre	  disse	  urimeligheder.	  

	  

Billedtekst:	  

-‐	  Giv	  os	  nu	  de	  vilkår,	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  vi	  kan	  fortsætte	  som	  landmænd	  og	  bidrage	  til	  
samfundsøkonomien,	  lød	  det	  fra	  landmændene.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  


