Landbrug og kommune i partnerskab om miljø
Kommunen inviterede til samarbejde om klima og miljø på landboforeningens generalforsamling
Et nyt partnerskab om klima og miljø blev introduceret på generalforsamlingen i Landboforeningen
Odder-Skanderborg tirsdag aften.
Omkring 200 deltog i mødet på Odder Parkhotel, og blandt deltagerne var borgmester Uffe Jensen (V),
Odder Kommune.
- I gør det rigtigt godt, og I fortjener anerkendelse og respekt. Landbruget sætter Danmark på
verdenskortet, og vi bør alle være stolte af erhvervet, lød det fra borgmesteren.
- Men lige nu er der en række udfordringer omkring miljø, bæredygtighed og CO2-regnskab, og det er
vigtigt, at vi bygger bro mellem de forskellige synspunkter og taler sammen om, hvad vi i fællesskab
kan gøre.
- Der er nok at tage fat på, lød det fra borgmesteren, der nævnte grundvand og boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO), hvor der fra Christiansborg netop er indgået aftale om stramninger.
- Vi skal finde gode løsninger sammen og vi skal også arbejde videre på alt det gode, i allerede gør, bl.a.
om minivådområder og biodiversitetsplanen.
- I er dybt ansvarlige, og jeg vil gerne lægge op til en partnerskabsaftale med landbruget om klima og
miljø til gavn for kloden og for os alle sammen, lød det fra Uffe Jensen.
Ja tak fra landboforening
Formanden for landboforeningen, Jens Gammelgaard, tog positivt imod indbydelsen til et klima- og
miljømæssigt partnerskab.
- Vi arbejder jo rigtigt meget med det her, og vi bakker i øvrigt også op om det fælles udspil mellem
landbruget og DN, som vil gavne både landbruget og naturen, hvis Folketinget vil hjælpe til med at
finde de nødvendige milliarder til erstatningsjord. Det giver f.eks. god mening at tage lavbundsjord ud
af drift mod erstatning.
- Det er ikke sikkert, at vi er enige om det hele, men det er rigtigt godt at snakke om, hvad vi kan finde
ud af i fællesskab. Vi har noget af verdens bedste landbrugsjord i Danmark, som vi dyrker intensivt,
effektivt og langt grønnere end andre lande. Vi har intet at være flove over. Og i en tid hvor verdens
befolkning vokser og efterspørgslen på kvalitetsfødevarer stiger, giver det ingen mening at tage den
gode jord ud af drift, understregede formanden.
- Vi kan godt
Niels Peter Nørring, miljødirektør i Landbrug & Fødevarer tog også tråden om klima op i sit indlæg.
- Dansk landbrug er i verdensklasse, men vi kan producere med en mindre belastning end i dag, og det
er den vej, vi skal gå. Vi skal producere mere med mindre klimaaftryk, det kan vi godt.

- Vi skal være klar til at tage bolden og tage udfordringerne alvorligt, og det skal ske på en måde, så vi
ikke sætter den animalske produktion ned.
- Vi må forholde os til, at klima og bæredygtighed står meget højt på den politiske dagsorden og i
borgernes bevidsthed. Vi oplever et pres fra befolkning, markeder og politikere, sagde Niels Peter
Nørring.
Jens Gammelgaard blev genvalgt som formand og Ole Larsen blev genvalgt som næstformand.
Der var genvalg af Henrik Næsted Nielsen, Claus Fenger og Karsten Nielsen. Henrik Høy Thomsen
ønskede ikke genvalg, og nyvalgt blev Søren Kiel.

.

