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     Odder, den 9. marts 2011 

P R E S S E M E D D E L E L S E 

 

Socialdemokratiet vil nedsætte landbrugskommission: 

Langsigtet planlægning er nødvendig 
En landbrugskommission bør nedsættes, så der endelig kan komme styr på de langsigtede planer 
for dansk landbrug. Det var konklusionen, da Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) havde 
folketingspolitiker Torben Hansen (S) på besøg  

For DLMØs bestyrelse, der er i løbende dialog med landets politikere, var turen kommet til at 
mødes med socialdemokraten Torben Hansen – medlem af Folketinget for Randers kredsen siden 
2001. På mødet blev der diskuteret flere relevante emner, men hurtigt blev fokus lagt på nedsættelse 
af en Landbrugskommission. Den skal planlægge og lave målsætninger for landbruget mindst 30 år 
ud i tiden.  

”I vil gerne kunne leve af jeres produktion, og vi vil gerne have en stærk sektor, der kan skabe 
velstand til landet. Så ingen tvivl om, at vi har fælles interesser, vi er bare ikke helt enige om 
hvordan,” sagde Torben Hansen til DLMØs bestyrelse. ”I socialdemokratiet har vi heller ikke de 
vise sten, så lad os nedsætte en Landbrugskommission, der kan hjælpe os med at få det hele til at 
hænge sammen. Vi vil jo ikke lukke jer, for det bliver landet ikke rigere af.” 

Dansk landbrug og ikke mindst DLMØ har i flere år efterlyst langsigtede løsningsforslag, der 
rækker minimum 30 år ind i fremtiden og dermed passer til den typiske investeringshorisont. Derfor 
er DLMØ enig i forslaget om at nedsætte en Landbrugskommission – naturligvis med 
repræsentation af Landbrug & Fødevarer.   

”Gennem de seneste 20 år har vi fået en masse nye tiltag, der er kommet drypvis og i en lind strøm. 
Det er jo med til at skabe frustration og usikkerhed blandt vores medlemmer,” siger Jens 
Gammelgaard. ”Derfor har vi i årevis efterlyst løsningsforslag, der er koordinerede og baseret på 
langsigtede muligheder.”  
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Torben Hansen vil bl.a. have en fremtidig Landbrugskommission, der skal se på løsninger på 
landbrugets økonomiske krise og vise vejen frem til et mere bæredygtigt landbrug, både 
miljømæssigt og økonomisk. En anden opgave for en evt. fremtidig Landbrugskommission kunne 
være at kigge på, hvordan man kan finde de rigtige planlægningszoner for landbrugserhvervet. Til 
gavn for naturen, nærmiljøet og erhvervet.  

”Vi vil gerne have jer til at producere så meget, som I kan afsætte. Men vi vil ikke have den 
miljømæssige belastning, vi har i dag,” sagde Torben Hansen. ”Derfor kan det være en løsning at 
samle erhvervet på få, udvalgte steder. Men det skal være en lang proces, for med 10 procent af den 
danske eksport, er landbruget vigtig for Danmark. Vi skal derfor blive ved med at gøre, hvad vi kan 
for landbruget, og derfor er planlægning vigtig.” 

Torben Hansen kunne forestille sig, at landbruget på sigt evt. blev samlet på havne eller i 
industriområder for på den måde at komme så langt væk fra Natura 2000 områder som muligt.  

”Jeg er ikke enig i, at vi skal lægge de fremtidige storlandbrug i industriområder. I stedet skal vi 
være i det åbne land, hvor jorden kan dyrkes, og hvor vi fortsat kan undgå Natura 2000 områderne,” 
sagde Jens Gammelgaard. ”På den måde får vi minimal transport, hvilket jo er en klar målsætning. 
Hver gang vi skal flytte noget fra sted til sted er det lig med øgede omkostninger og belastning for 
miljøet.”  

Så trods fælles håndslag om at arbejde på at få etableret en Landbrugskommission, der skal udtænke 
langsigtede løsningsmodeller, er der fortsat forskellige holdninger til, hvordan dansk landbrug skal 
sikres i fremtiden. Endnu en begrundelse for at få nedsat en Landbrugskommission, hvor de 
forskellige parter er repræsenteret.  

”Derfor vil vi også uanset hvem, der sidder i regering efter valget, holde dem op på, at vi får nedsat 
en Landbrugskommission, der tænker minimum 30 år ud i tiden. Langsigtet planlægning er den 
eneste rigtige løsning, hvis vi skal sikre erhvervets overlevelse,” siger Jens Gammelgaard. 

Jens Gammelgaard kan træffes på telefon 2127 4014 for yderligere kommentarer. 

Venlig hilsen 

Helge Kjær Sørensen 
Sekretariatschef, DLMØ 

Billedtekst 1:  
Torben Hansen (S) i god dialog med DLMØs bestyrelse 

Billedtekst 2:  
Torben Hansen (S) på et sjældent besøg hos landbruget. 
Her i LMOs rådgivningscenter i Søften, hvor DLMØ bestyrelsen mødes. 


