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Stoltheden over at være landmand kan
være svær at opretholde, når erhvervet
konstant mødes af kritik. Men dansk
landbrug gør det rigtigt godt, og der er
grund til at ranke ryggen og fortælle om
alt det gode, der sker i landbruget, skriver Niels Østergård Christensen i dette
nyhedsbrev.
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til at køre på med forskellige oplandsområder og spredte arealer, går miljøgevinsten let tabt. Alt det her vil gøre det mere
vanskeligt at drive rentabel planteavl i
fremtiden, ingen tvivl om det.
Danmark er et fantastisk landbrugsland, og
vi ligger i front på mange områder. Vi producerer nogle af verdens bedste landbrugsprodukter, og vi er tilmed i top, når
det angår klimaeffektivitet. Vi bidrager med
vækst og udvikling i samfundet og er med
til at skabe arbejdspladser, både i primærproduktion og i følgeindustrien
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Her i foråret kom regeringen med sit længe
ventede landbrugsudspil, og vi landmænd
fik noget at forholde os til. Det var ikke
munter læsning, og det vil få alvorlige konsekvenser for fødevareerhvervet, både når
man ser på omlægningen af landbrugsstøtte, som rammer hårdt, og på den reduktion af kvælstof, der lægges op til.
Danske landmænd vil gerne bidrage så
meget som muligt til at få løst de udfordringer, der er, men det giver ingen mening, når politik sættes over fagligheden.
Og det gør den med de skrappe krav til
efterafgrøder, der stilles – i øvrigt på et
yderst spinkelt grundlag.
Kravet vil presse landbruget hårdt, og der
er ingen garanti for, at det vil have den
ønskede effekt. Det er slet ikke alle steder,
at der er plads til at tage flere efterafgrøder
ind. Og med den måde, det hele kommer

Lige som alle andre erhverv skal vi selvfølgelig leve op til de regler og krav, der
stilles, men over de seneste årtier er der
sket så meget på den front, at det er ved at
tage pusten fra os. Det gælder kvælstof,
grundvand, CO2, biodiversitet og meget
andet. Fagligheden skal sejre, men sådan
er det desværre ikke altid, når der går politik i tingene. Landmænd er seje og kæmper ufortrødent videre, men det bekymrer
mig, at stoltheden over vores erhverv er
ved at forsvinde.
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Før var det sådan, at man var stolt af at
sige, at man var en del af dansk landbrug,
men i dag er der mange befolkningsgrupper, der slet ikke bryder sig om det, vi står
for. Det synes jeg er meget trist, især fordi
vi gør alt, hvad vi kan for at være en del af
løsningen og medvirker til nye måder at
gøre tingene på. Nogen taber helt lysten til
at drive et professionelt landbrug på den
baggrund, og det bekymrer mig.
Netop derfor er det så vigtigt, at vi trods
kritik, som ofte er helt uretfærdig, bliver
ved med at fortælle, hvad landbruget står
for og hvad vi kan bidrage med.

Det gør vi hvert år den 3. søndag i september, hvor der landet over holdes Åbent
Landbrug på en række gårde. Vi holder det
traditionen tro på Bredballegård, som er et
skolelandbrug for Jordbrugets UddannelsesCenter Århus i Mårslet. Her valfarter
folk til, og vi har flere gange haft Danmarksrekord i flest besøgende.
Vi håber, at der i år vil komme rigtigt mange folk ud og se landbrug og få en snak
med landmænd, der gerne fortæller. En
dag som denne er utrolig vigtig, og den

prioriteres meget højt i landboforeningen,
specielt i år, hvor der ikke holdes dyrskue.
Folk kommer og får en god oplevelse, og
måske kan vi landmænd genfinde lidt at
den stolthed, som er så vigtig for både os
selv og vores erhverv.
Det er en vigtig opgave at skabe forståelse, og i den forbindelse vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at hjælpe med opgaverne denne dag. Samtidig mangler vi to
personer til vores Åbent Landbrug-udvalg,
så hermed en opfordring til at være med.
Landboforeningen har gennem den seneste tid undersøgt mulighederne for at etablere et biogasanlæg i Østjylland. Torsdag
den 10/6 kl. 19.00 holdes der orienterede
møde for potentielle leverandører på
Vestermølle. Det gælder husdyrprocenter
af en vis størrelse, som kan sikre fast leverance. Et spændende projekt til gavn for
både landbrug og miljø.
På grund af corona kunne landboforeningen ikke holde sin generalforsamling i
marts. Situationen er nu bedre, og der holdes generalforsamling den 21/6 kl. 17.30.
Det bliver en lidt anderledes generalforsamling end normalt. Den finder sted på
Gyllingnæs, hvor der er markvandring og
orientering om bedriften ved godsinspektør
Axel Villumsen, og der bliver også indlæg
ved viceformand Thor Gunnar Kofoed.
(Indbydelse er sendt ud).
Endelig skal nævnes, at Deltidsudvalget
arrangerer besøg på Danmarks Ferguson
Museum, Købmagervej 1, Juelsminde den
16/6 kl. 18.30. (Indbydelse vedhæftet).
Hermed ønsket om en god sommer.
Venlig hilsen Niels Østergård Christensen

Se mere på www.lbfos.dk - Find os på Facebook

