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Det danske forbrug af glyphosat pr. hektar er
det højeste i EU. Vi har taget en kedelig førsteplads på dette område, og det må vi have
gjort noget ved. Det er ikke nok, at det bare
er naboen, der skal holde igen, skriver Henrik Næsted Nielsen i dette nyhedsbrev
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.
Efter en vinter-periode med sne og kulde, som
vi ikke har oplevet længe, er foråret nu godt på
vej. Dagene bliver længere og lysere, og snart
skal vi i marken igen. Det er godt at tænke på,
at vi går en lys tid i møde.

Fødevareministeren har netop meldt ud, at
præcisionslandbrug og kvælstoffikserende
efterafgrøder bliver nye virkemidler fra efteråret 2021 i bestræbelserne på at reducere
kvælstofbelastningen til vandmiljøet. Vi kender
ikke detaljerne endnu, men det lyder rigtigt

spændende og åbner op for nye perspektiver i
planteavlen på en miljømæssig god måde.
Præcisionslandbrug vinder mere og mere
frem, og er afprøvet på en række bedrifter i et
samarbejde mellem Landbrugsstyrelsen, Seges og Aarhus Universitet.
Der lægges nu op til, at præcisionslandbrug
allerede fra dette år kan anvendes som alternativ til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. Fra 2022 forventes det, at metoden
også kan anvendes som alternativ til målrettede efterafgrøder, og det vil blive et kærkomment værktøj.
Samtidig lægges der op til, at kvælstoffikserende efterafgrøder kan benyttes, hvilket har
været et stort ønske fra landbruget i mange år.
Der er her tale om fornuftige tiltag, som jeg
kun kan hilse velkommen.
En opgørelse viser, at det danske forbrug
af glyphosat er det højeste pr. ha inden for
EU, og forbruget er desværre stigende.
Det er ikke så god en sag for vi danske
landmænd. Midlet står til at blive udfaset i
EU næste år, og det vil være en alvorlig
sag, for det bliver meget svært at undvære.
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Det store forbrug i Danmark hænger bl.a.
sammen med, at midlet er blevet en integreret
del af vores dyrkningssystem, bl,a, i Conservation Agriculture. Her sparer man harvning og
pløjning, og det er en CO2-venlig dyrkningsmetode.

Vi står ofte for skud og skal forsvare vores
erhverv og den måde, vi gør tingene på. Men
vi skal også huske at fremhæve, når noget går
godt. Så hermed stor ros til Danish Crown,
som gør det godt til glæde for både landmænd, ansatte og forbrugere.

Vi kan ikke komme uden om, at vi har en udfordring, og vi må nok også erkende, at der er
nogen, der har et for højt forbrug. Det er ikke
nok, at naboen holder igen, vi må alle forsøge
at holde igen. Det gælder bl.a. i forhold til nedvisning af korn, det skal vi væk fra. Jeg tror, vi
skal tænke os godt om, for EU har set, at forbruget er højt i Danmark.

Nok har landbruget indtil videre klaret sig positivt gennem tiden med corona. Men på ét
punkt er der ikke noget positivt at sige. Det
gælder minkerhvervet, som med et pennestrøg
blev udraderet på ganske forfærdelig vis - og
måske ganske unødvendigt. Meget trist og
meget chokerende, at det skete.
Det tidligere DLMØ er for et par år siden
blevet til ”Landbrug & Fødevarer Østjylland” som en ”lillebror” til Landbrug & Fødevarer.

Coronaen har ramt os alle, og det går meget
langsomt med genåbningen af det danske
samfund. Det er ganske hårdt for mange, og
det er især trist for de unge mennesker og for
de mange virksomheder, der må lukke ned.
Heldigvis kan vi konstatere, at landbruget generelt har klaret sig godt igennem, og erhvervet har ikke ligget samfundet til last. Der har
ikke manglet fødevarer til nogen, hverken kød
eller mælk, og det har ikke været nødvendigt
med hjælpepakker til vores erhverv. Danish
Crown har tilgang med flere grise, og der er
ansat flere folk. Flere grise bliver i Danmark,
og der skabes arbejdspladser. Det er alt sammen meget positivt.

Bag fællesforeningen står Landboforeningen
Odder-Skanderborg, Østjyllands Landboforening, Djursland Landboforening, Landboforeningen Kronjylland og Samsø Landboforeningen. Foreningerne har tilsammen ca. 2500
medlemmer. Formålet med sammenslutningen
er at løfte i flok, når det gælder de lidt større
sager omkring miljø, natur og samarbejdet
med de offentlige myndigheder. Det gælder
f.eks. sagen om erstatning til landmænd i Beder, der udsættes for sprøjteforbud.
Landboforeningen plejer at holde sin årlige
generalforsamling i marts, men som tidligere
nævnt er den udsat på grund af corona. Vi har
i bestyrelsen valgt at udsætte, til vi forhåbentlig
kan mødes fysisk, så foreløbig har vi ingen
planer om en virtuel generalforsamling.Jeg
håber, vi snart kan ses.

Hermed ønskes et godt forår til alle.
Venlig hilsen Henrik Næsted Nielsen
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