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Danmark er et af de mest klimavenlige
lande i verden, det skal vi være stolte
af. Men det er bekymrende, at flere politiske partier har planer om at omlægge en tredjedel af landbrugsjorden
til ren natur, skriver bestyrelsesmedlem
Torkil Skovgård i dette nyhedsbrev.

Radikale. De Radikale har udtalt, at de går
ind for, at en tredjedel af det nuværende
landbrugsareal skal lægges om til rene naturarealer så som græs, skov og engarealer
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Så blev det min tur til at skrive et nyhedsbrev til landboforeningens medlemmer. Og
der er nok at tage fat på.
Vi har fået en ny regering og den har netop
haft jubilæum – 100 dage. Den er efter sigende kommet godt fra start, selvom det er
en ren socialdemokratisk regering. Fra nu
og frem til jul skal den til eksamen, da den
kommende finanslov skal forhandles på
plads. Det kan godt blive en svær opgave,
da støttepartierne bestemt ikke er enige på
alle punkter.
Med en ny regering har vi også fået en ny
fødevareminister – nemlig Mogens Jensen. Han er efter sigende en meget lyttende og behagelig person, som vi i landbruget umiddelbart ikke skal frygte. Vi har
tidligere haft fødevareministre, som helt
sikkert har været værre at arbejde sammen med end Mogens Jensen.
Det største problem i den nye regering er
efter min mening Enhedslisten og De

De Radikale ønsker at afsætte en mia. kroner om året de næste mange år til forandringerne, og de vil have, at det er finanssektoren, der hovedsageligt skal finansiere
”eventyret”. Jeg tror ikke på, at finansverdenen hopper på den ide. Jeg er sikker på,
at det er den almindelige dansker og især
landbruget, der kommer til at betale.
Ifølge prognoserne bliver vi knapt 10
mia. mennesker på kloden i 2050. Det
stiller store krav til fødevareforsyningerne og derfor mener jeg, at det radikale forslag er en meget dårlig ide.
Hvis det bliver vedtaget, betyder det, at en
endnu større del af fødevareproduktionen
flytter til udlandet med det resultat, at klimaaftrykket bliver større og landet mister
arbejdspladser og indtjening. Her er virkelig en opgave for Axelborg – ja en ud af
mange. Danmark er et af de mest
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klimavenlige lande i verden og det skal vi
være stolte af.
Modstand mod svineproduktion
På de hjemlige fronter er der igen ”gået ild”
i modstanden mod den danske svineproduktion. Sidst var det mod en svineproducent vest for Skanderborg. Her er naboerne pludselig begyndt at hoste foran fjernsynskameraet. Det er en underlig verden
vi lever i.

Dansk landbrug er, sammen med flytrafikken og hele transportsektoren, udråbt til at
være en af de mest klimatunge erhverv.
Der er ingen tvivl om, at de kommende år
byder på store udfordringer for det danske
landbrug, når og hvis de fremsatte klimamål skal indfries.

Hvis man tror, at man kan løse problemerne ad konfliktens vej, er der et eller
andet, man har misforstået totalt. Den
pågældende landbrugsproduktion har
ligget det samme sted i mange år uden
problemer, og nu kan man ikke ”se hinanden” for bare problemer. Vi skal
være her alle sammen.
Det optrin, der blev vist i fjernsynet, var
mere til ære for kameramanden og direkte
til gene for landmanden – usmageligt. Det
er heldigvis fåtallet, der opfører sig på
denne måde. Derfor er det så vigtigt, at vi
gør meget ud af vores imagepleje i det
daglige, ellers vil vi se flere af disse sager i
fremtiden, og det er der ikke behov for.

Vi må alle tage ”ja hatten” på, så vores erhverv kommer med fra starten i den store
klimadebat. Det er den eneste måde vi kan
efterkomme de store krav, som står foran
døren til det danske landbrug.
Der bliver allerede investeret enorme
summer i nye klimavenlige stalde, i
forskning på foderområdet og meget
meget mere. Det er værd at huske på.
Heldigvis fornemmer jeg en vis optimisme
blandt de unge landmænd og det er den
eneste måde erhvervet kommer videre på.
Med disse ord vil jeg slutte for denne gang.
Husk at holde hovedet højt - vi har intet at
skjule.
Med venlig hilsen
Torkil Skovgård
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