
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans 
Folketingsmedlem for Venstre 
  
Landbruget sørger for 153.000 jobs 
  
Når man følger den politiske debat fremgår det tydeligt i al sin gru, at visse partier og grupperinger i 
samfundet reelt ikke ønsker en fremtid for det danske landbrugserhverv. Bønderne må hele tiden lægge ryg 
til hetzagtige beskyldninger om ødelæggelse af miljø og natur. Ofte fremsættes endda generelle 
beskyldninger om bevidst mishandling af dyrene over en bred kam. Midt i denne forskruede debat er det vist 
på sin plads at påpege visse kendsgerninger. Samlet set sørger landbrugserhvervet med tilhørende 
følgeindustri for ikke mindre end 153.000 jobs. Dette svarer til 6 pct.. af den samlede arbejdsstyrke - 
regionalt op til 13 pct. Ikke mindst i vores del af Danmark yder  landbruget et helt afgørende bidrag til 
beskæftigelsen. Den samlede eksport af landbrugsvarer og agroindustrielle produkter er 115 mia. kr. om 
året, svarende til 20 pct. af den samlede eksport fra Danmark. Disse fakta dokumenterer den gigantiske 
betydning, som landbruget har for Danmarks økonomi og for vores beskæftigelse og velfærd. Derfor er 
det sørgeligt, at venstrefløjen hele tiden slår til lyd for ublu krav og restriktioner, der totalt underminerer 
landmændenes mulighed for at drive et rentabelt erhverv. Ikke mindst i den aktuelle kritiske situation med 
lave priser på kød og mælk, høje omkostninger i forhold til landmænd i udlandet - fx Tyskland, samt vigende 
jordpriser er det grotesk at tale om yderligere pisk og pinsel til bønderne. I stedet er der hårdt brug for hurtigt 
at samle kræfterne på Christiansborg om en landbrugspakke, der kan bidrage til at bringe et uundværligt 
erhverv gennem en hård krise. Herunder bør indføres et belastningsstop samt en bæredygtig økonomi i 
landbrugets produktion af vedvarende energi fra gylle og energiafgrøder. Her ligger et kæmpestort potentiale 
og venter på at blive høstet - til gavn for hele samfundet. Naturligvis skal landbruget bidrage aktivt til at sikre 
natur, miljø og dyrevelfærd. Men krav, restriktioner og kontrol må ikke kamme over i en kollektiv afstraffelse 
af et helt erhverv. Gå i stedet efter de få brodne kar, der ikke overholder reglerne. Det er min klare 
opfattelse, at vort samfund absolut ikke har råd til at miste et nøgleerhverv, der sørger for titusinder af 
arbejdspladser og en gigantisk indtjening til vores fælles samfundskage.       
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