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Pressemeddelelse
10.000 landmænd fra Region Midt til regeringen:
Skru ned for ambitionerne og vær i stedet realistiske
Regeringens pres på dansk landbrug for at nå målet med at reducere kvælstofudvaskningen med 19.000 tons inden
2015 iht. vandplanen var endnu engang til debat, da miljøminister Karen Ellemann (V) mødtes med formændene for
landboorganisationerne i Region Midt
Det var et historisk møde, som blev afholdt i Horsens, onsdag den 7. april, idet samtlige 17 formænd for
landboorganisationerne i Region Midt, der repræsenterer godt 10.000 landmænd – en tredjedel af alle i Danmark, var
samlet. Til mødet holdt ministeren fast i de 19.000 tons kvælstofreduktion inden 2015, da det er en bunden opgave fra
EU:
”Det vil helt sikkert betyde et stort fald i eksport, valutaindtjening og beskæftigelse,” sagde Jens Gammelgaard
formand for Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) om konsekvenserne for landbrugs- og agroindustrieksporten,
der i dag er på ca. 110 mia. kroner. Til mødet fremlagde han også to konkrete eksempler på, hvad det vil betyde for en
landmand ved Norsminde Fjord og en landmand ved Randers Fjord, hvis vandplanerne implementeres i det
nuværende oplæg.
”De vil få så betydelige tab, at de må dreje nøglen om,” sagde Jens Gammelgaard.
I stedet for at fastholde et urealistisk mål, der vil få betydelige konsekvenser for erhvervet, opfordrede de 17 formænd
ministeren til at få vækstelementerne i Grøn Vækst til at virke og udskyde tidspunktet for målet til 2027. Der kræves
nemlig lang tid til at udvikle miljø- og bioteknologien og f.eks. få placeret energiafgrøder der, hvor det er vigtigst.
Ligesom Danmark heller ikke har de bioenergianlæg, som der lægges op til, hvis målet skal nås i 2015.
”Det kræver en lang omstilling.” Sagde Kristian Gade, formand for Landboforeningerne Midt/Vest. ”Vi har virkelig
brug for tid til udvikling og forskning inden for området. Der er kun plads til gennemanalyserede tiltag, da vi jo oven i
vandplanernes indtog er voldsomt økonomisk pressede.”
Der foreligger nu en ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti mht. Grøn Vækst 2.0. Iflg. den skal der
iværksættes en konsekvensanalyse for dansk landbrug og en sammenligning med andre landes indsats i fht.
Vandrammedirektivet. Mængden af kvælstofreduktion inden 2015 er dog fortsat ikke til debat, ligesom det yderligere
skal vurderes hvilke områder, der skal implementeres i en kvælstofreduktion. Altså yderligere reduktion:
”Vi har brug for at vide, hvor vi som erhverv og mennesker er på vej hen,” sagde Kristian Gade under mødet til
ministeren. ”Ikke mindst set i lyset af, at du tror, der på sigt skal mere end de 19.000 tons til. Hvis dansk landbrug
fremadrettet kun skal producere til hjemmemarkedet, så vil vi vide det. Skal vi dø, vil vi ikke dø langsomt. Det er på
ingen måde værdigt for nogen.”
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