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Meget ville være anderledes for landbruget,
hvis vi kunne slippe fri for bare nogen af de
mange regler, krav og kritikpunkter, vi udsættes for, skriver Torkil Skovgård, der i
dette nyhedsbrev har formuleret ”De 10 bud”
for landbruget.

Af Torkil Skovgård,Hørning
Tlf . 2171 2672
e-mail:
Torkil.skovgaard@gmail.com

Hvis ”De ti Bud”, og mange flere, IKKE eksisterede, ville det være sjovt at være landmand.
Men sådan er det desværre ikke, så derfor må
der kæmpes og slides hver eneste dag for at
overleve.
Tørkens konsekvenser
Sommeren 2018 var mere tør, end de fleste
havde ønsket sig og den trækker efterfølgende
dybe spor. For nylig var der en artikel, i Landbrugsavisen, som spåede et trist år 2019
m.h.t. konkurser. Det er bestemt ikke en rar
tanke, og trist for de familier, det går ud over.

.
Af og til sker der det, at man kommer til at
tænke lidt over tingene, for mit vedkommende i
forbindelse med dette nyhedsbrev. Så her
kommer ”De ti Bud”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tænk hvis vi ikke havde vandplanerne
at slås med.
Tænk hvis pesticidafgiften ikke eksisterede.
Tænk hvis bankerne og realkreditinstitutterne var lidt mere medgørlige.
Tænk hvis jordskatterne ikke eksisterede.
Tænk hvis der var et lempeligere generationsskifte.
Tænk hvis vi ikke skulle høre, at det er
bedst at spise plantebaseret kød og
drikke plantebaseret mælk
Tænk hvis priserne på de danske fødevarer var bare lidt højere.
Tænk hvis gødningskvoterne ikke eksisterede.
Tænk hvis de danske politikere generelt var mere positivt indstillet over for
landbrugserhvervet.
Tænk hvis hele det danske samfund
var meget mere positivt indstillet over
landbrugserhvervet.

Tidligere har Nordea udtalt, at man gerne ser,
at hver tredje landmand lukker, så der kun er
de sunde bedrifter tilbage. Hvis den dårligste
tredjedel forsvinder, kommer der bare en ny
tredjedel, der kommer til at ligge i bunden - og
sådan kan man blive ved, indtil der stort set
ikke er flere tilbage.
Sådan hænger verden bare ikke sammen. For
år tilbage fik Jyske Bank tilnavnet ”de grønne
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slagtere”. Nu fristes man til at kalde Nordea for
”de blå slagtere”.
Klimaforandringerne er en stor opgave. Problemerne kan kun løses, hvis man på verdensplan går sammen. Løsningerne er mange,
men for lille Danmark burde opgaven være
mindre, da vi allerede er langt foran lande som
f.eks. Kina, Asien, Afrika og sidst men ikke
mindst USA.
Man bør simpelthen starte med at genforhandle Parisaftalen, så de store lande kommer
til at bære en større byrde. Det er ikke fair, at
et land som Danmark bliver pålagt at producere fødevarer under yderligere stramme vilkår
end andre lande, når vi i forvejen er et af de
lande i verden, der producerer fødevarer på de
mest klimavenlige måder.
Man kan godt blive lidt ærgerlig, når man samtidig får ”skudt i skoene”, at man ikke må fremstille ”klimatunge fødevarer”, som f.eks. oksekød og mælk, når de i forvejen er fremstillet klimavenligt.
Tænk på alle de danskere, der næsten dagligt
udtaler dette og så efterfølgende hopper i flyveren og rejser til den anden side af jordkloden. Det hænger jo ikke sammen. Hvis man
går helhjertet ind for sagen, må man også
være klar til at droppe flyveturen. En tur til
Thailand og hjem igen udleder lige så meget
Co2, som svarer til ca. 20.000 km i en personbil. Tallene gælder for en person. Det er der
bare ikke ret mange, der er klar over. Flytrafikken og den tunge sejlskibstrafik er slet ikke
med i Parisaftalen. Hvis de to ”syndere” var
med i aftalen, kan man slet ikke nå målet på
max. to graders temperaturstigning.
Spis roligt bøffer…
Så mit budskab er: Bliv bare ved med at spise
den danske bøf, som er den mest klimavenlige
i hele verden. Men der er stor grund til at være
opmærksom på klimaforandringerne, og der

skal helt sikkert gøres en indsats, men det
skal, som sagt være på verdensplan, ellers
nytter det ingenting.
Det hele skal ikke være sorte tanker. Afgrøderne står generelt fint. De blev etableret godt
– selv efter den tørre sommer. En god begyndelse er halvt fuldendt, så vi kan bare håbe og
tro, at det holder i den kommende sæson.
Brexitaftalen mellem Storbritiannien og EU, bliver spændende. Det kan få store konsekvenser i begge retninger. Vi håber, at aftalen ender med, at det ikke går ud over eksporten.
Husk generalforsamlingen 12. marts
Den 12/3 kl. 19.00 (spisning kl. 18.00) afholder
LOS generalforsamling på Odder Parkhotel.
Der bliver sikkert som vanen tro serveret en
wienerschnitzel – nej, ikke en bøf…

Den 20/2 kl. 19.00 inviterer deltidsudvalget til
et arrangement i LandbrugetsHus, hvor emnet
er: ”Hvordan gør man sin ejendom salgsklar
og hvordan er salgssituationen lige nu”.
Mød op til begge arrangementer og få dine
eventuelle spørgsmål besvaret. Det er gratis at
deltage. I øvrigt er der rigtig mange gode arrangementer, som udbydes af LMO. Jeg kan
kun opfordre til at deltage
Jeg vil slutte for denne gang med ønsket
om et godt forår til alle medlemmerne.
Med venlig hilsen
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Torkil Skovgård
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