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Næstformanden i Landboforeningen Odder-Skanderborg, Ole Larsen, skriver i dette nyhedsbrev om retssager og politisk
indsats. Og om en ny analyse, der viser at
landbruget og befolkningen generelt er
kommet tættere på hinanden. Den udvikling skal fortsætte, pointerer han.

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

om , hvorvidt det går den rigtige eller forkerte
vej. Mange vil sige, at det har vi prøvet i mange år, og det har jo ikke virket. Det første er
rigtigt, men at det ikke har virket, mener jeg
ikke er rigtigt.
Men det har ikke virket godt nok, idet vi stadig
pålægges et hav af regler, som ikke er fagligt
begrundet - og en stor del af det sker i politikkernes higen efter at opnå vælgernes gunst.
Undersøgelser viser, at en meget stor del af
befolkningen syntes, at vi gør det godt og mener, at vi også fremadrettet skal have en stor
landbrugsproduktion i Danmark. Det skal vi
udnytte, og vi skal have andelen af positive
mennesker til at stige yderligere.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi engang imellem er
nødt til at trække det juridiske kort, når vi bliver
udsat for voldsom regulering, som der ikke er
faglig belæg for. Når vi så gør det, er det utroligt vigtigt, at vi står sammen og er klar til at
bruge de ressourcer, som det kræver. Og så
er det selvfølgelig vigtigt, at der er en rimelig
sandsynlighed for, at vi kan vinde sagen og
efterfølgende få noget positivt ud af det.
Men retssager er efter min overbevisning
symptombehandling, som ikke løser hovedproblemet, nemlig at et flertal i folketinget ikke har forståelse for kompleksiteten,
når det gælder landbrug og miljø.

Vi skal samtidig erkende, at der er en mindre
del af befolkningen og politikerne, der altid vil
være imod os og gøre hvad de kan for at begrænse produktionen og dens muligheder i
Danmark.

Og hvis ikke retssagen er med til at ændre på
dette, har vi jo ingenting vundet, idet man så
blot finder en anden vej til at få gennemtrumfet
sin politik.

Jeg tror, at vi gør - og har gjort - den fejl, at vi
lader den forholdsvis lille gruppe fylde alt for
meget, og at vi bruger rigtig meget energi på
dem, som vi alligevel aldrig får omvendt. Udfordringen er jo, at de også fylder meget i medierne, men de repræsenterer altså ikke den
almene befolkning, men er blot utroligt gode til
at sætte dagsordenen.

På den lange bane er vi nødt til at vinde respekt og forståelse ved hovedparten af befolkningen og dermed beslutningstagerne.Men det
er en lang og sej proces, og ofte er man i tvivl

Vi har til gengæld en kæmpe stor gruppe, som
ikke har en fastlåst holdning til landbruget,
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men som er modtagelig for argumenter og
viden om, hvordan tingene hænger sammen.
Jeg har jo selvsagt ikke løsningen, men jeg
tror, det er afgørende vigtigt, at den enkelte
landmandsfamilie, medhjælpere og alle andre,
der har berøring med vores dejlige erhverv,
deltager i debatten ved først og fremmest at
vise stolthed og empati for landbrugserhvervet.
Og så skal vi nok blive bedre til at lytte til,
hvordan folk oplever os og så agere på det.
Heldigvis er der mange, der gør en stor
indsats, men vi skal have flere til at deltage
aktivt og vi skal hele tiden tænke på, at vi
fylder rigtigt meget i lokalsamfundet, både
på godt og ondt.

teknologiske udvikling. Når den kombineres
med verdens dygtigste landmænd og vores
rådgivningssystem, så sker der fremskridt.
Vi har i den grad været omstillingsparate, og
det bliver der også brug for fremover, men hvis
vi gør det klogt, tror jeg afgjort på, at det
mangfoldige landbrug, vi har i dag, også har
en fremtid. Ikke mindst når man ser de unges
gejst og optimisme, får man troen på, at vores
fantastiske erhverv går en lys fremtid i møde.
Glem fanatikere og brokhoveder, der konsekvent går efter manden og ikke bolden - og
brug krudtet på dem, som gerne vil lytte og
spille med.
Det er som sagt heldigvis de fleste. Inviter,
forklar og ikke mindst fortæl. Det hjælper, især
hvis vi alle gør det.

Vi repræsenterer et fantastisk erhverv, som
bærer en stor del af det danske velfærdssamfund, og vi har heldigvis, som nævnt, en forholdsvis stor opbakning i samfundet. Vi har
ikke mindst utroligt mange, både i primær- og
følgeerhvervet, der kender betydningen af en
stor landbrugsproduktion og dem skal vi også
have til at være mere synlige.
Ofte virker det som om, at alle er imod os,
men husk på, at valutaindtjeningen fra
landbruget er afgørende for velfærdssamfundet.

Vi har gennemgået en enorm udvikling de sidste 30 år. Bedre dyrevelfærd, mindre miljøbelastning, mindre medicinforbrug, reduktion af
klimagasser, bedre og mere miljøvenlige pesticider, vaskepladser samt væsentligt bedre
og mere nøjagtigt udbringningsudstyr - jeg
kunne blive ved...
Kort sagt en fantastisk udvikling, som vi skal
være stolte af og som for øvrigt fortsætter de
kommende år, ikke mindst på grund af den

I ønskes alle en god sommer og en forhåbentlig god og vellykket høst.
Husk sikkerheden og tag naboen eller andre
interesserede med en tur i mejetærskeren eller
traktoren. Det giver ofte en god snak og endnu
en ambassadør for landbrugserhvervet.
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