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Politiske resultater 2014 og 2013
Listen over politiske resultater i 2014 er lang og herunder er der kun blevet plads til
udvalgte sejre. Samtidig er der stadig mange udfordringer, som Landbrug & Fødevarer
arbejder benhårdt på at fjerne, afværge eller sikrer, bliver implementeret i mindst mulige
omfang.
Når det kommer til at nå politiske resultater er samarbejde et nøgleord. Kun med et
samarbejde på tværs af den enkelte landmand, de lokale foreninger og Landbrug &
Fødevarer, er det muligt at nå de vigtige politiske sejre. Når vi alle sammen i fællesskab
ligger pres på systemet, kan vi rykke meget, og det gør vi.
-

I 2013 faldt vandplaner, efter at vi i fællesskab havde lavet både lokale, regionale
og nationale indsigelser i mod planerne. Det var en sejr for erhvervet og
Landbrug & Fødevarer, da Natur- og Miljøklagenævnet underkendte de 23
vandplaner. I de nye vandplaner – som Landbrug & Fødevarer har klaget over
igen den 27. november - er der sket en række forbedringer. Blandt andet indgår
der nu 19.000 km vandløb, mod tidligere 28.000 km vandløb.
Vandløbsvedligeholdelsen er taget ud, og vandløbsindsatser sker nu kun mod
erstatning. Og de allerede vedtagne randzoner og efterafgrødekrav er blevet
reduceret. Til trods for ovennævnte er planerne fortsat fyldt med helt
grundlæggende fejl og mangler, derfor forfølger Landbrug & Fødevarer på ny det
juridiske spor og har klaget over vandplanerne endnu en gang.

-

Alpereglen, et klassiks eksempel på overimplementering af EU-reglerne, som
Landbrug & Fødevarer fik revideret kraftigt i forhold til de oprindelige udmeldinger
fra Fødevareministeriet. Arealerne er omfattet af alpereglen er blevet reduceret
samtidig med at komplekse regler og forbud mod jordbearbejdning – undtaget
pløjning - er taget af bordet.

-

Vækstplan 2014 og vækstplan for fødevarer - Regeringen, Venstre og Dansk
Folkeparti er ultimo juni enige om indholdet i en vækstpakke, der indeholder
styrkede rammevilkår for bl.a. landbrugs- og fødevareerhvervet, når forslagene
gennemføres.

-

VKO vækstpakken blev præsenteret af oppositionen – Venstre, Konservative og
Dansk Folkeparti - O, og præsenteret i Jylland Posten med den kronik af de 3
partiledere – Lars Løkke, Søren Pape Poulsen og Kristian Thulesen Dahl. Når et
forslag på den både op til et folketingsvalg bliver præsenteret af en samlet
opposition, som har ambitioner om regeringsmagten, tegner det et lyst billede af
bedre vilkår for erhvervet. Reduceret gødskning udfases, harmonikravet for
slagtesvin hæves, ny målrettet regulering, randzoner og efterafgrøder fjernes,
fejlklassificerede vandløb rettes, jordbearbejdning før 1. november tillades, fra
kontrollant til konsulent, konkurrencegaranti til landbruget, hurtigere behandling af
miljøansøgninger, indsats mod overimplementering og etableringslån til unge
landmænd.

Dette er blot et lille udpluk af de politiske sejre, som Landbrug & Fødevarer i samarbejde
med de lokale foreninger har sikret det samlede erhverv i 2014. Og vi ser frem til 2015,
hvor der stadig venter mange spændene udfordringer, for at sikre erhvervet konkurrence
evne og rettet til at producere sunde sikre fødevarer.

