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Brug for landbruget! 
  
Jeg vil gerne knytte en kommentar til Ole Bjærges leder her i avisen den 12/3. Mellem linierne savnes en 
grundlæggende forståelse og respekt for landbrugets vigtige rolle i det danske samfund. Herunder at 
landbrugserhvervet med afledte virksomheder står for 150.000 arbejdspladser, der primært er placeret i 
landdistrikterne med udtalt behov for aktivitet og virkelyst. Dertil kommer en årlig eksportindtægt på mere 
end 115 mia. kr. fra landbruget og de tilknyttede virksomheder. Disse arbejdspladser og disse enorme 
indtægter kan vi ikke tillade os at lade hånt om. Også folk i byerne nyder særdeles godt af de værdier, der 
skabes i landbruget.  
    Det er også en overraskende påstand, at visse politikere skulle tænke mere på valgresultatet, end på 
miljøet. For det første køber jeg slet ikke præmissen om, at landbruget er miljøsynder. Vandmiljøet er faktisk 
blevet dramatisk forbedret de sidste 20 år. Og i landbruget tages der meget stort hensyn til miljøet i såvel 
den animalske produktion som i planteavlen. For det andet må det erkendes, at det skrumpende antal 
landmænd i Danmark ikke udgør en særlig stor vælgergruppe, der kan afgøre et valg. Det skal dog ikke 
afholde mig fra at kæmpe hårdt for et levedygtigt og rentabelt dansk landbrug, der fortsat kan producere 
fødevarer af høj kvalitet under hensyntagen til miljøet. Det danske samfund kan nemlig ikke råd til at 
undvære landbrugserhvervet og de mange tilknyttede aktiviteter. I stedet for at skyde på landbrugserhvervet 
skal vi koncentrere os til at finde nye veje til at en konkurrencedygtig fødevareproduktion - gerne større end i 
dag - kan gå hånd i hånd med hensynet til miljøet. Her kan vi bl.a. trække på ny viden og teknologiske 
landvindinger, der bl.a. er udviklet hos forskningscentret i Foulum. Desuden skal vi have luget ud i 
overdreven kontrol og overflødige regler, der i dag tynger mange landmænd. I stedet for kollektiv afstraffelse 
af et helt erhverv, skal vi altid gå efter de brodne kar, der har trådt ved siden af.   
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