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Kæmpe stor tak til Merrild for hans
indsats og et varmt velkommen til
hans afløser på posten, Søren Søndergaard. Forude ligger store forhandlinger, bl.a. om den højaktuelle
minksag, skriver Karsten Nielsen i
dette nyhedsbrev.

godt og konstruktivt samarbejde. Med
valget af Søren er der hermed sat gang i
et generationsskifte. Det ser vi mange
fordele ved, bl.a. er Søren på alder med
mange af de siddende ministre, som han
nu skal i forhandlinger med.
Forude ligger store forhandlinger om
bl.a. den højaktuelle og minksag,
vandplaner, klima og miljø.

Af Karsten Nielsen
Hårby, Skanderborg
Tlf .4026 7291
e-mail:
marienlund37@gmail.com

Indledningsvis vil jeg rette en kæmpe
stor tak til Martin Merrild for hans store
og dybt engagerede arbejdsindsats i
Landbrug & Fødevarer for danske
landmænd gennem de sidste otte år. Vi
ønsker Martin et rigtig godt otium, hvor
der nu vil blive mere tid til familien og
hans landbrug. Som følge af hans valg
om ikke at genopstille som formand,
skulle der vælges en ny formand. Eneste
og mest oplagte kandidat til denne
stilling var Søren Søndergaard. Søren er
en meget behagelig person, som kan tale
med alle. Han har en bred erfarings- og
kompetenceprofil samt vidensbalast
med sig fra mange store
organisationsposter.
Fra LOS skal lyde et stort og varmt
velkommen til Søren samt et stort
tillykke med stillingen, vi ser frem til et

Det er mit ønske og håb, at der ved de
kommende valg i de forskellige sektioner og udvalg vil blive valgt nye og unge kræfter ind. Det er dog vigtigt, at
kvalifikationerne og kompetencerne er i
orden. Vi skal måske skele mindre til
geografien? I takt med at vi bliver færre
aktive fuldtidslandmænd (et fald på 768
landmænd i 2019) bliver det sværere at
rekruttere egnede kandidater.
Følgevirkningen af at vi bliver færre
landmænd bør være, at udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer reduceres i antal.
Højaktuelt lige nu er minksagen, den
siddende socialdemokratiske regering
har med ét skud i bøssen nedlagt hele
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Danmarks minkavl. Der er kommet
meget modstridende oplysninger ud til
minkavlerne og befolkningen fra
regeringens side. Fakta er at indenfor få
dage er aflivningen af Danmarks 17
mio. mink tilendebragt.
Tilbage står avlerne i total afmagt og
i den dybeste afgrund af frustration
og fortvivlelse med en stor uvished
om deres fremtid både for dem selv
og deres familier og for deres økonomi nu og i de kommende år.
Det er ganske simpelthen for dårligt, at
regeringen ikke på nuværende tidspunkt
har givet minkavlerne tilsagn om
erstatninger og størrelsen heraf, og om
der er tale om egentlige
ekspropriationer. Nedlukningen af
erhvervet har fundet sted uden den
fornødne lovhjemmel og vores regering
har et alvorligt forklaringsproblem.
Håndteringen af situationen har ført til
fødevareminister Mogens Jensens
afgang, og sagen er endnu ikke slut.
Fødevarestyrelsens håndtering af
aflivningen af minkene er foregået
under al kritik, vi har nok alle set
skrækbillederne på Facebook og i
aviserne af mink, der ikke er slået
ordentlig ihjel førend de blev hældt i
containere og mink, der render levende
rundt i skakter ved forbrændingen.
Overfyldte containere med udsivning af

blod og fedt, der i dagevis venter på at
blive hentet til destruktion eller
deponering i massegrave med risiko for
nedsivning til drikkevandet til følge,
hvilket i allerhøjeste grad undrer mig, da
der er meget højt fokus på beskyttelse af
vores drikkevand. Havde vi som
landmænd behandlet vores dyr sådan og
opført os på samme måde, havde vi fået
KO træk, gigantiske bøder,
politianmeldelse og evt. fratagelse af
husdyrhold.

Minkavlerne skal fuldt ud kompenseres
nu og i de kommende år for deres tab.
Der er tale om kompensation og en
egentlig ekspropriation af ejendomme
for et to-cifret mia.beløb.
Sluttelig skal der herfra lyde en dybfølt
sympati for verdens bedste minkavlere
med ønsket om en snarlig afklaring og
med håbet for, at de vil komme godt
videre i livet.
Med venlig hilsen
Karsten Nielsen
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