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På randen af idioti  

 

Jeg sætter generelt pris på, at avisens ledere er præget af holdninger og kant på 

aktuelle sager. Alligevel var det med dyb forundring og skuffelse, jeg læste Ole Bjærges 

leder "På randen af idioti" i Viborg Stifts Folkeblad den 15/2. Der fremmanes et komplet 

falsk billede af, at landmænd fremover nærmest sprøjter gylle direkte ud i vandløbene. 

Mage til nedgørelse og respektløs omtale af et helt erhverv skal man lede længe efter. 

Et landbrugserhverv, der sikrer det danske samfund titusinder af job samt enorme 

eksportindtægter, som vi ikke kan undvære. Et landbrugserhverv, der ikke mindst her på 

Viborgegnen har meget stor betydning for beskæftigelsen. Ikke kun på gårdene, men 

også i de mange tilknyttede lokale virksomheder såsom maskinfabrikker, 

foderstofforretninger, transportvirksomheder, håndværkere og mejerier. Her tjenes 

penge og skattegrundlag, der kommer os alle til gode i både by og på land. Dertil 

kommer lederens usaglige angreb på regeringens landbrugspakke. Jeg medgiver, at der i 

de seneste dage har været kørt en regulær kampagne imod miljø- og fødevareminister 

Eva Kjer Hansen i en række medier. Herunder har man direkte fordrejet udtalelser fra 

forskere. Det gælder bl.a. professor Jørgen E. Olesen ved Aarhus Universitet, der blev 

misbrugt som sandhedsvidne på, at landbrugspakken skader miljøet. Nu har professoren 

glædeligvis taget til genmæle ved at slå fast, at landbrugspakken i høj grad vil gavne 

miljøet på længere sigt. En moderne og stor landbrugsproduktion kan sagtens gå hånd i 

hånd med vidtgående hensyn til miljøet, bl.a. takket være den kommende målrettede 

regulering, der bliver baseret på målinger i vandløbene i stedet for misvisende og 

ubrugelige teoretiske beregningsmodeller. Jeg vil udtrykke det lønlige håb, at vi 

fremover kan blive fritaget for populistisk og usaglig nedrakning af et uundværligt dansk 

erhverv på lederplads. Og at kritik af regeringen fremover baseres på fakta frem for 

myter i pressen. Alt andet vil være på randen af idioti.  
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