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Markant og vigtigt skridt fremad
Efter alt for lang tids tøven fra regeringens side sker der omsider noget, som kan bidrage
til at sikre vækst, flere arbejdspladser, øgede eksportindtægter og optimisme hos det
danske fødevareerhverv. Venstre har sammen med de tre andre blå partier indgået en
aftale med regeringen om en vækstplan, der styrker landbrugs- og fødevaresektoren ved
at lempe på miljø- og landbrugsreguleringen for at skabe øget produktion, vækst og
arbejdspladser. Med aftalen anerkender regeringen omsider, at dansk landbrug har gjort
en stor indsats for miljøet, og at der derfor kan lempes på miljø- og landbrugsreguleringen
for at øge råvareproduktionen af svin, mælk, korn etc. Med aftalen vil der eksempelvis
kunne produceres op til 1,5 mio. flere slagtesvin om året i Danmark. Jeg glæder mig over,
at Venstre har sat en række vigtige finderaftryk på aftalen, herunder: 1) Randzonelovens
krav om udlægning af 50.000 hektar landbrugsjord til dyrkningsfrie bræmmer langs søer
og vandløb halveres til 25.000 hektar. 2) Der lempes på kravet om efterafgrøder, så der
samlet set sker en lettelse på 80.000 hektar fra 2015. 3) Der bliver bedre mulighed for at
vedligeholde vandløb ved grødeskæring, så vandet fremover kan ledes bort til havet frem
for at oversvømme marker, haver og kældre. Derved undgås utilsigtet forsumpning af
gode landbrugsarealer. 4) Der skal laves et nabotjek af reguleringen, så den danske
regulering og kontrol fremover ikke stiller danske landmænd ringere end deres
konkurrenter i lande som Tyskland og Polen. 5) Der kommer en mere målrettet og
differentieret regulering af landbruget, ligesom der sikrer hurtigere og mere rummelige
miljøgodkendelser. Jeg kunne godt ønske mig, at vi var gået endnu videre. Ikke desto
mindre er dette en markant og vigtigt skridt i den rigtige retning. Det skal være slut med
omkostningskrævende danske særregler, der medfører tab af dansk produktion og
indtægter.
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