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Den grønne omstilling har en økonomisk 

pris. Hvis man kræver bæredygtighed ved 

at mindske den danske husdyrproduktion, 

skal man huske på, at produktionen efter al 

sandsynlighed flyttes til andre lande, som 

typiske har et større klimatryk. Det giver jo 

ikke mening, skriver Nis Kristian Hjort i det-

te nyhedsbrev.  

   

 

To vigtige valg står for døren her i foråret 

2019. Europa-parlamentsvalget den 26. maj 

og Folketingsvalget senest den 17. juni. Det er 

vigtigt at give sin mening til kende og blande 

sig i debatten, og det er vigtigt for vores demo-

krati, at så mange som muligt stemmer. ’ 

 

 

 

For landbrugserhvervet er det særdeles vigtigt, 

at vi får valgt folk ind med de rigtige holdninger 

i relation til landbruget. Der er temmelig meget 

på spil for os i disse år, og der er adskillige 

politikere og partier, der arbejder på at reduce-

re landbruget og erhvervets muligheder for at 

udvikle sig. Deres holdninger vil få store kon-

sekvenser for den enkelte landmand, for vores 

fødevarevirksomheder og for samfundet som 

helhed i form af færre arbejdspladser og min-

dre indtjening til landet. 

I den valgkamp, der så småt er ved at gå i 

gang, er der ikke særlig meget fokus på at 

levere og bidrage til samfundsvæksten. Det 

handler mere om at give ud. Vi kan se frem til 

et velfærdsvalg, i hvert fald når det gælder 

folketingsvalget, og vi må se i øjnene, at dét 

landbruget kan levere, ikke er dét, der bliver 

efterspurgt. 

Den grønne dagsorden og bæredygtighed 

fylder rigtigt meget og bliver et valgtema. 

Her kan vi med god samvittighed sige, at 

landbruget arbejder med tingene og har le-

veret på mange områder.  

I Arla Foods har der været fokus på bæredyg-

tighed i mange år med fokus på mælkens kli-

maaftryk. De skandinaviske mælkeproducen-

ter er blandt verdens mest klima- og miljøef-

fektive mælkeproducenter. 

I Danish Crown er der siden 2017 arbejdet på 

at gøre det nemmere for landmanden at do-

kumentere bedriftens handlinger og resultater 

for bæredygtighed. Projektet bygger på data-

indsamling om svineproduktionens miljøbe-

lastning på bedriftsniveau. 

Der er fortsat store forventninger til, at land-

bruget skal bidrage, men det er vigtigt at være 

opmærksom på, at bæredygtighed og grøn 

omstilling har en økonomisk pris. Hvis man 

kræver bæredygtighed ved at mindske den 

danske husdyrproduktion, skal man jo lige 

huske på, at produktionen flyttes til andre lan-

de, som typisk har et større klimatryk. Det gi-

ver jo ikke mening. Vi ved jo godt, at klima er 

grænseløst, og derfor må vi fastslå, at det 
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kræver både tid og forskning, hvis vi skal flytte 

os til et bæredygtigt niveau, hvor det hjælper 

på globalt plan. Det nytter ikke noget at presse 

produktionen til andre lande, men vi skal ar-

bejde seriøst med det her og fortsat have stor 

fokus på ressourceforbrug og færre hjælpe-

stoffer i landbruget. 

Landbrug & Fødevarer arbejder meget 

målrettet med klima og bæredygtighed, og 

det vil være en vigtig dagsorden i de kom-

mende år. 

På det lidt mere konkrete plan arbejder vi også 

med bæredygtighed på ejendomsniveau, når 

det gælder natur og miljøforbedringer. En ny 

hjemmeside, www.markliv.dk, beskriver for-

skellige muligheder, og herfra skal lyde en 

opfordring til at hente inspiration på siden.  

Der er altid mulighed for at finde et hjørne, 

hvor man kan plante og skabe natur til gavn 

for vildt, fugle og bier. Landbrugserhvervet står 

bag siden sammen med forskellige andre or-

ganisationer, og budskabet er, at det er vigtigt 

at skabe flere levesteder for vilde dyre- og 

plantearter i naturen. Også små tiltag tæller. 

 

 

 

Foreningens generalforsamling nærmer sig, 

den finder sted den 11.marts på Hotel Munke-

bjerg. (Se vedhæftet indbydelse). Her bliver 

klimadebatten et emne, der kommer til debat 

blandt medlemmerne. Der bliver indlæg om 

dette ved direktør Morten Høyer fra Landbrug 

& Fødevarer. 

Forud for generalforsamlingen er der traditio-

nen tro fyraftensmøde med politiske samar-

bejdspartnere. En god dialog mellem landbrug, 

myndigheder og organisationer er af stor be-

tydning, og den proces tager vi gerne del i. Vi 

får også besøg af Søren Gade, der er kandidat 

til EU-valget. Han vil komme med et indlæg 

om landbruget og EU 2019. 

 

 

 

Den alvorlige økonomiske situation, som des-

værre præger vores erhverv lige nu efter dårlig 

høst i 2018 og alt for lave priser, kommer na-

turligvis også til at fylde på generalforsamlin-

gen. Et emne vi helst havde været foruden. 

Men vi må forholde os til, at det strammer til på 

mange bedrifter. 

Alt i alt lægger vi op til en aften med belysning 

af vigtige emner og forhåbentlig god debat og 

spørgelyst, som vi har tradition for. I bestyrel-

sen håber vi på god opbakning. 

Hermed ønsket om et godt forår til alle. 

Venlig hilsen Nis Kristian Hjort 
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