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Fortæl vidt og bredt hvad I laver og
hvorfor, ikke undskyldende eller forsvarende, men med stolthed i stemmen,
for vi gør det nemlig rigtigt god. Dansk
landbrug er et forbillede for alle andre
lande, netop fordi vi er gode til innovation og vidensdeling, påpeger næstformand Ole Larsen i dette nyhedsbrev.

Af Ole Larsen, Mesing
Tlf. 4017 7114
Mail: vidtskue@post.tele..dk

Selv om høsten var elendig de fleste steder, må vi trods alt glæde os over, at vejret
i høst og efterår viste sig fra sin pæne
side, så afgrøderne kunne bjerges optimalt. Vi fik tilpas med nedbør til at grovfoderhøsten ikke gik så galt som frygtet, og
arbejdet med at etablere næste års afgrøder foregik under sjældent gode forhold.
Det er ikke udfordringer vi mangler i
dansk landbrug, og helt utroligt mange
har en mening om vores erhverv. Dog
kunne man godt ønske sig, at debatten
var lidt mere nuanceret, og at der blev
brugt lidt mere krudt på realiteter og
fakta, og lidt mindre på at løbe med en
stemning, som til tider er ude af kontrol
og enormt følelsesladet.
Vi kan vel ikke gøre så meget andet end
stædigt og vedholdende at argumentere
og forklare, men måske også prøve at
blive bedre til at tale til befolkningen på

deres sprog og præmisser. Jeg tror, vi ofte
taler forbi hinanden og graver os lidt ned i
hver vores skyttegrav.
Vi har heldigvis rigtig mange landmænd,
medhjælpere og andre allierede, som gør
en stor indsats for at tale landbrugets sag,
men der er brug for en endnu større indsats, og her har vi alle et ansvar.
Fortæl vidt og bredt hvad I laver og hvorfor, ikke undskyldende eller forsvarende,
men med stolthed i stemmen for vi gør det
nemlig rigtigt godt. Dansk landbrug er et
forbillede for alle andre lande, netop fordi
vi er gode til innovation og vidensdeling.

Ja, vores produktion påvirker omgivelser
og miljø, det gør al menneskelig aktivitet,
og vi skal begrænse det mest muligt. Men
det er faktisk dét, vi har været i gang med
de sidste 20- 30 år med stort held. Udviklingen fortsætter i den rigtige retning mod
et bæredygtigt landbrug, som sagtens kan
forenes med god natur, vandmiljø og det
gode liv på landet.
Vi må ikke lade os tryne af de ekstremister, som bliver ved at bruge udtryk som
sprøjtegifte, dyremishandling, tremmekalve
og burgrise og som bliver ved at bruge billeder af bredspredere, bundne søer og i
det hele taget tegner et billede af landbruget som er rigtig langt fra virkeligheden.
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Men vi skal lytte til den store del af befolkningen, som gerne vil oplyses og vide
mere, og som jo også er dem der bestemmer, hvad vores politikere syntes og gør.
Man kan jo ikke fortænke dem i at være
bekymrede, når de præsenteres for den
ene nyhed efter den anden, hvor landbruget ofte ubegrundet udråbes til skurk.

Vi har brug for dygtige faglærte driftsledere, og også nogen der kan se sig selv
som selvstændige landmænd. Her skal vi
nok blive bedre både som arbejdsgivere
men også som organisation til at samarbejde med landboungdom, landbrugsskoler og andre uddannelsesinstitutioner, så vi
kan både tiltrække og fastholde nogen
flere.
I vores område har vi både en rigtig god og
aktiv landboungdom og nogle dygtige skoler, så grundlaget er der for at vi også her
kan gå foran. Men det kræver en indsats
oven i alt det andet, vi tumler med som
landboforening.

Vi skal rette ryggen, deltage i åbent landbrug, invitere naboer ind, skrive læserbreve og avisartikler og ikke mindst alle
sammen bruge vores netværk og ikke
være bange for at indrømme, at vores produktion har en påvirkning - ligesom opvaskemaskinen, bilen, brændeovnen og flyrejsen har. Og her har vi også brug for de
unge.
Vi har rigtig mange dygtige unge mennesker, som brænder for vores erhverv, og vi
skal gerne have endnu flere, for dem får vi
brug for på alle måder i fremtiden. De er
aktive på de sociale medier og er gode til
at kommunikere med andre unge.
Og vi har faktisk rigtig meget at tilbyde de
unge, men det kræver jo, at de ved det og
at de ikke opfatter landbruget som et erhverv uden fremtid og som en belastning
for samfundet.
Vi har en udfordring i, at alt for få vælger
den sidste del af uddannelsen, og at der er
et rimeligt stort frafald undervejs.

Vi har de sidste par år fået valgt tre driftige
unge landmænd i bestyrelsen, og det har
været en rigtig god oplevelse. Jeg vil gerne
opfordre jer alle til at skubbe til de unge
mennesker, I har omkring jer, til at deltage
i landboungdom eller landboforening. Det
gavner fællesskabet og er forbundet med
en stor grad af personlig udvikling.
Vi har også brug for jer, hvis I har en
landmand i jeres omgangskreds, som
ikke er medlem af landboforeningen.
Vi har desværre en del, som jeg vil tillade mig at sige kører på frihjul på andres bekostning.
Man har lov til at mene, at den lokale landboforening eller Landbrug & Fødevarer
ikke flytter noget, men fakta er, at der i
bedste mening bliver brugt rigtigt mange
ressourcer både lokalt og på Axelborg på
at forbedre vilkårene for danske landmænd. Mener man det skal gøres anderledes, må man arbejde for det.
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Blot at lade naboen betale og så tænke, at
arbejdet bliver jo gjort alligevel, er ikke rimeligt.
Lokalt er der nok at tage fat på, og jeg vil
nævne nogle få af de ting, vi arbejder med.
Etablering af flere minivådområder, hvor
det desværre viser sig, at paragraf 3-arealer er en hæmsko en del steder. Et godt
eksempel på, at en lov spænder ben for
oplagte forbedringer.

de mest klimavenlige fødevareproduktioner i verden, måske den bedste. Her har
de fleste trods alt forståelse for, at vi er
nødt til at tænke internationalt, hvis det
skal give mening. Oven i købet kan klimadebatten være med til at nuancere økologidebatten, for det hele er jo ikke helt så sort
eller hvidt, som nogle gerne vil gøre det til.

Indsatsplaner for grundvand fylder stadig
meget i Aarhus og Skanderborg.
Skanderborg Kommune har indledt en ny
praksis, hvor de som udgangspunkt ikke vil
godkende slam på nitratfølsomme indvindingsområder, hvilket rammer en del.
Vi har holdt møde med Skanderborg
Kommunes vejafdeling om bl.a. udfordringer for landbrugskøretøjer, hvor vi
f.eks. på Vroldvej har set, hvordan det
ikke skal gøres. Det er her til stor gene
for landmænd og mange andre.
Der er brug for, at vi involveres inden sådanne projekter udføres fremover, og det
er der heldigvis enighed om, at vi har en
fælles interesse i. Derudover vil man i
kommunen forsøge sig med at lave vigepladser for landbrugskøretøjer på strategiske steder, så chaufføren får en reel mulighed for at lade folk komme forbi på steder,
hvor vi ved at lange haler af biler er et problem.

Til sidst vil jeg opfordre til fokus og debat
om risikoen for svinepest i Danmark.
Det må ikke komme ind i landet.
Det vil have så fuldstændig uoverskuelige
konsekvenser for hele branchen og dermed også for samfundet, så jeg syntes, vi
skal tro på og gøre alt hvad der står i vores
magt for at undgå det. Og så skal vi lade
være med at sige, at det er et spørgsmål
om tid, for så har vi jo mistet troen på at
det nytter, og det er der ingen svineproducenter, der har råd til. Ingen af dem, der er
imod hegn ved grænsen eller nedskydning
af vildsvin, har selv hånden på kogepladen. For dem er det en gratis omgang.
Ellers hold øje med kalenderen og deltag
aktivt i diverse møder i løbet af vinteren.
Venlig hilsen Ole Larsen

Klimadebatten raser, og den tror jeg, vi
skal gå aktivt ind i, for der har landbruget
et rigtig godt udgangspunkt. Vi har en af

Se mere på www.lbfos.dk - Find os på Facebook

