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BL-advokat til L&F:
Vælg dine kampe
DER ER INGEN tvivl om, at sygdommen stress
er en alvorlig sag. Dødalvorlig endda. Og derfor
skal den ikke negligeres, men tages dybt alvorligt
– ikke mindst af dem, sygdommen rammer og af
deres nærmeste. Lige nu raser stress-debatten
i Danmark. Det gør den med jævne mellemrum.
Senest ikke mindst på baggrund af, at en række
forsikringsselskaber har meldt ud, at de får flere
og flere sager om stress.
OGSÅ DET SKAL man naturligvis lytte til. Og tage
alvorligt. Men – for der er et men – der er tilsyneladende også mange af os, der føler os stressede.
Men som med lidt livsændringer kan komme den
oplevede stress til livs. Ikke mindst børnefamilier
med forældre i fuldtidsjobs oplever stress. Måske
fordi cheferne på jobbet forlanger for meget.
MEN MÅSKE SKAL der også ses indad hos de,
der føler sig stressede, pointerer Bo Bresson,
selvstændig og familiefar i et debatindlæg i Jyllands-Posten. En af mange stressefaktorer, som
opleves, er således, at man ikke har tid til sine
børn eller nære. Undersøgelser viser imidlertid,
at vi arbejder færre timer, end vi tror, påpeger debattøren. Faktisk arbejder en gennemsnitsdansker
25 procent af sin tid i løbet af et arbejdsår inklusiv
ferie, helligdage og weekends. Det er med andre
ord ikke arbejdet, der stjæler al ens tid.
IKKE MINDRE INTERESSANT bliver det, når det
så også viser sig, at den gennemsnitlige danske
forælder dagligt bruger mere tid på onlinemedier end på direkte omsorg for sine børn. Så alene
ved at lægge smartphonen og iPad’en er meget
nået, hvis det er manglende tid med børene, der
stresser en. Men argumentet om for meget online-tid og for lidt børne-tid er der en del, der LUKKET
ikke vil høre på, tyder Og hvis nogen
kommentarerne til debatindlægget på. Man fortæller, at det er
vil simpelthen ikke for- Facebook og tv –
holde sig til fakta, men ikke arbejdet – der
finder andre, selvop- stjæler ens tid,
fundne grunde til, at
lukker man ørerne
man føler sig stresset.
Og hvis nogen fortæller, at det er Facebook og tv – ikke arbejdet – der
stjæler ens tid, lukker man ørerne.
PÅ UGENS KVÆGKONGRES lød det fra forsker i
sociale medier, Vincent Hendriks, CBS, at landbruget og ikke mindst kvæglandmænd kan imødese
mere ballade fra kritikere på de sociale medier.
Her er nemlig en platform, hvor relevans og fakta
er blacklistet, og hvor det hele handler om følelser
og aktørernes ønske om at få opmærksomhed.
OG HVAD KAN man så gøre ved det som landmand. Et råd fra Vincent Hendriks er simpelthen
at lade være med at blande sig i debatter på de
sociale medier. Fordi det er umuligt at få fakta i
spil. Folk bliver nemlig bare endnu mere arrige
– eksempelvis over for landbruget. Præcis som i
stress-debatten preller fakta simpelthen af. Derfor skal man vælge sine kampe og sin kampplads,
pointerer Vincent Hendriks. Det er i grunden en
tankevækkende melding i en tid, hvor danske
landmænd gang på gang bliver bedt om det stik
modsatte – nemlig at blande sig i debatten på de
sociale medier.

Enten er I med os
– eller også
er I imod os
Vandplanretssagen handler om alle danske landmænds
fremtid. Og skal sagen vindes, skal alle landmænd og
organisationer stå sammen i retssalen, fastslog BL-advokat Hans Sønderby i går i Horsens.
AF JACOB LUND-LARSEN

n Med en direkte reference til den
tidligere amerikanske præsident George W. Bushs retorik i kampen mod
terror dagen efter 11. september 2001,
skærpede Bæredygtigt Landbrug (BL)
i går tonen over for Landbrug & Fødevarer (L&F).
Det skete som optakt til BL’s generalforsamling i Horsens. Afsenderen var
BL-advokat Hans Sønderby fra advokatfirmaet Sønderby Legal.
- Enten vil L&F vise dommerne, at de
har mod og hår på brystet – ellers går
de centraladministrationens ærinde.
Og jeg er bare nødt til at sige til L&F:
Enten er I med os – eller også er I imod
os, tordnede Hans Sønderby.
Retssag til maj
Baggrunden for den kontante udmelding er, at BL til maj på vegne af sine
medlemmer skal føre den såkaldte
vandplanretssag mod staten. Det sker
ved Vestre Landsret med advokat Hans
Sønderby i spidsen.
Senest har BL’s søsterorganisation
L&F tilkendegivet sin moralske opbakning. Ligesom formanden Martin
Merrild har understreget, at man står
klar med faglig bistand – blandt andet
fra Seges. Men L&F-toppen har afslået
at indtræde i retssagen som såkaldt
biintervenient og dermed direkte støtte BL i retssagen.
Senest har de to landboformænd
Povl Fritzner, Østlige Øers Landboforeninger og Mogens Dall, LandboSyd, i
Effektivt Landbrug tilkendegivet, at de
vil gå til deres bestyrelser for at høre
dem, om man direkte skal stille sig på
BL’s side ved Vestre Landsret.

gyldigt vedtaget lov« (om vandplanlægning). Og fordi en dommer ifølge
L&F »ikke kan forholde sig til noget
eventuelt«. Altså en eventuel pris for
planerne, som man ikke kender, da
der ikke foreligger konsekvensberegninger.

Forfejlet
argumentation fra L&F
Ifølge BL-advokaten er det imidlertid
forfejlede, juridiske argumenter fra
L&F’s side. Det centrale er således,
forklarede han, netop, at ingen kender konsekvenserne af vandplanerne,
idet der aldrig fra den danske stats
side er lavet de økonomiske konsekvensberegninger på, hvad de danske
miljømål koster, som EU forlanger, før
man som stat fastsætter sit miljømål.
- Det har I landmænd, der skal betale regningen i form af en nedskæring
på 19.000 tons N, hvoraf der end ikke
er sat navn på de 6.000 tons, simpelthen krav på. Ved ikke at have lavet
konsekvensberegninger på den samlede indsats, men kun på dele heraf,
har staten forbrudt sig mod EU’s krav,
pointerede Hans Sønderby.
Konsekvensberegningerne skulle
således allerede have været foretaget
og præsenteret for offentligheden for
12 år siden, således at politikere, landmænd og den øvrige befolkning på
forhånd kendte regningen. Og skulle
denne vise sig uforholdsmæssigt stor,
skulle staten have indrettet sin miljømålsætning herefter.
- Fra kvægkongressen har det lydt

fra kvægformand Christian Lund (L&F,
Kvæg, red.), at konsekvenserne er
braklægning. Det samme siger Aarhus
Universitet, der taler om at udtage en
tredjedel af jorden. Lund taler også om
aflivning af køer, som en konsekvens.
- Men er det L&F, der skal lave konsekvensberegningerne, som Lund gør.
Nej, det er det ikke. Det skulle den
danske stat have gjort i 2006. Man har
bare vedtaget en indsats og en N-reduktion på 19.000 tons. Ingen kender
prisen, selvom det er betingelsen fra
EU, argumenterede Hans Sønderby.

Fremstrakt hånd
Ifølge BL-advokaten er det helt central
for retssagen, at landbruget nu står
sammen. Og selvom han skærpede
retorikken over for L&F, rakte han også
hånden frem og indbød Axelborg til at
træde ind som biintervenient i retssagen, hvor modstanderen er Kammeradvokaten, der repræsenterer staten i
vandplanretssagen ved Vestre Landsret til maj.
- Hvis ikke L&F er med, så vil Kammeradvokaten jo kunne sige: »Jamen,
det er jo kun BL, som er utilfreds med
vandplanerne og vil have dem sendt til
EU-Domstolen. Søsterorganisationen
L&F er jo fint tilfredse – ellers havde
de jo været her i dag«, argumenterede
Hans Sønderby, der retorisk tilføjede:
- Hvad skal jeg svare?
- Lige nu er den største modstander
landbrugsorganisationens stolthed.
Men jeg og BL er parat til at starte fra
scratch. Til at nulstille og byde L&F
indenfor. Man skal huske, at EU-retten
altså kommer før alt andet, og derfor
er det dér, at slaget – som skal vindes
- skal stå, tordnede Hans Sønderby.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Bliver ikke mere principielt
Ifølge advokat Hans Sønderby er det
målet at få Vestre Landsret til at sende
sagen videre til EU-Domstolen.
- For at komme for EU-Domstolen
kræves det, at der er tale om et principielt spørgsmål. Dette er så principielt, som det overhovedet kan være.
Men L&F vil ikke være med, konstaterede en oprørt advokat Hans Sønderby.
Han fremviste i den forbindelse
plancher, der ifølge ham viste to af
L&F’s grunde til ikke at ville anlægge
sag mod staten. Nemlig at vandplanerne »er udmøntet med hjemmel i en

n - Enten vil L&F vise dommerne, at de har mod og hår på brystet – ellers går
de centraladministrationens ærinde. Og jeg er bare nødt til at sige til L&F: Enten
er I med os – eller også er I imod os, tordnede Hans Sønderby. Foto: Lasse Ege
Pedersen
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Debat

- Pengene til Seges
er fuldstændig spildt
 Henning Nielsen fra Brammin-

ge var særdeles kritisk over for
Seges, da han i går tog ordet under debatten. Og det var især Seges
prisprognoser, der stod for skud.
I begyndelsen af 2018 var Seges
ude med en melding om, at 2018
vilæe blive et hårdt ord.
- Pengene til Seges er fuldstændig
spildt. Jeg vil ikke bruge penge på  Henning Nielsen
det, og nu siger jeg det lidt hårdt, fra Bramminge havde
de skvatmikler, sagde Henning taget sort på i går,
sagde han. Det skylNielsen.
Fra Flemming Fuglede lød svaret des, at BL-formantil Henning Nielsen, at han henvi- den sidste år havde
ste til sin beretning, hvor han hav- skældt ham ud for at
de sagt, at Seges kun burde udar- have en rød trøje på,
bejde én prognose om året – »og forklarede han.
undlade at sige noget, hver gang
de øjner muligheden for at komme i medierne.«

Lad os stå sammen
– også i L&F’s retssager
 Landmand Knud Overgaard, der driver landbrug
ved Aarhus, opfordrede under debatten til, at Bæredygtigt Landbrug og Landbrug
& Fødevarer finder sammen
i fælles forståelse i retssalene
– både i de sager, BL fører, og i
dem L&F fører.
- I have a dream. Og det er,

at vi kan stå sammen – skulder ved skulder. Det gælder i
BL’s vandplanretssag og i L&F’s
retssag mod de kommunale
indsatsplaner (pesticidforbud
omkring vandboringer, red.).
- Her bør vi også gå ind som
biintervenient sammen med
L&F, ligesom de skal være biintervenient sammen med os i

vandplanretssagen, lød det fra
Knud Overgaard.
BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen svarede klart,
at man er parat til at samarbejde i retssalene.
- Selvfølgelig går vi med,
hvis vi får tilbuddet fra L&F. Vi
vil gerne støtte dem, fastslog
formanden i sit svar.
l-l

 Knud Overgaard opfordrede til, at BL og L&F går sammen i to aktuelle retssager.
Foto: Jacob Lund-Larsen

Ros til Effektivt Landbrugs
chefredaktør
 Eﬀektivt Landbrugs chefredaktør, Jacob Lund Larsen,
ﬁk stående bifald på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling som hyldest for sine artikler om grundvandssagen.
Det var foreningsmedlemmet Bent H. Bertelsen, som
under debatten opfordrede til at hylde avisens chefredaktør i mangel af, at han ikke ﬁk den Cavling-pris, som
han var indstillet til.
- Der var al mulig grund til at give Jacob den anerkendelse, sagde Bent H. Bertelsen.
Hertil bemærkede Flemming Fuglede Jørgensen:
- Det var ualmindeligt på sin plads, at Jacob ﬁk det
bifald.

Grundvand bringer pis i kog
 - Det bringer mit pis i kog, at vi altid skal høre om det

grundvand, og at det aldrig kan blive rent nok samtidig
med, at vi hører astronomiske tal om det spildevand, der
ledes ud i vandløb og fjorde, sagde Bent H. Bertelsen.
Han opfordrede også sekretariatet og bestyrelsen til at
hjemsøge politikerne inde i Folketinget mere.
Formanden svarede, at medlemmet var på vildspor, hvis
han troede, at BL ikke færdedes på Christianborg.
- Vi er der ugentligt ﬂere gang somme tider. Vi skal
være der noget mere, og vi skal have foretræde for ﬂere
udvalg, sagde formanden.

- L&F er spild af penge
 Henning Nielsen fra Bramminge – tidligere havne-

arbejder og gammel strejkeaktivist på havnen i Esbjerg –
roste Bæredygtigt Landbrug for at have reddet landbruget, og opfordrede samtidig organisationen til at komme
på banen med traktoraktioner og den slags.
- Alt er sort i dansk landbrug. Havde I ikke stiftet BL for
nogle år siden, så havde landbruget været lost. Vi kan
ikke sætte vores lid til Landbrug & Fødevarer, sagde han.

 - Styrelserne og embedsmænd – både centralt og kommunalt – tiltager sig mere og mere magt samtidig med, at de bevæger sig længere og længere væk fra det, der er praktisk muligt og fagligt korrekt, lød et af budskaberne til deltagerne i går. Foto: Flemming Erhard

Keep it simple

BETONELEMENTER TIL DANSK LANDBRUG

Mere end 50 års tæt dialog med landbruget gør forskellen.
Få høj kvalitet og konkurrencedygtige priser på præfabrikerede
betonelementer til din nye stald.

Embedsmænd råder
med indsatsplaner
 Landmænd er nødt til at gå med i vandværkernes

bestyrelser for at imødegå urimelige krav fra myndighederne til indsatsplaner for grundvandet, fremførte Jens
Jørgen Svendsen.
Han berettede af egen erfaring om krav fra embedsmænd, der grundede på gamle tal helt fra amternes
dage.
- Den kamp er vi nødt til at melde os ind i, sagde Jens
Jørgen Svendsen. Hans appel blev bakket op af BL-direktør Hans Aarestrup:

www.elementer.dk

Kontakt:
Henrik Johanning
Tlf. 2633 1546
hejo@elementer.dk
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Fuglede polerede
BL’s hårde profil
Landbrug & Fødevarer er blandt en lang
række regulære fjender af landbruget, som
BL-formanden udråbte i sin tale til generalforsamlingen i går.
AF FLEMMING ERHARD

n - Vi har bevist, at det nytter

at protestere. Det nytter at stå
sammen. Det nytter at sætte
fagligheden i højsædet. Og det
nytter at gå i retten, når det er
nødvendigt.
Sådan gjorde Flemming
Fuglede Jørgensen i formandsberetningen regnebrættet op for resultaterne af
organisationens konfrontatoriske linje. Og hans beretning
var da også i både direkte tale
og mellem næsten hele resten
af alle linjerne ét langt angreb
på Landbrug & Fødevarers
dialogsøgende strategi for interessevaretagelsen i forhold
til myndigheder, medier og
andre interesseorganisationer.
De er nærmest alle sammen aktører, som er regulære fjender af landbruget, lod
han forstå. Og skældte dem
ud derefter.
- Mørke kræfter, lød hans benævnelse af dem et par gange
i en opdeling af omverdenen i
gode og onde.
- Fordi Bæredygtigt Landbrug siger sandheden, søger
man at isolere os. Det gælder
ikke alene vores fjender, men
også dem, der burde være vores venner, sagde Flemming
Fuglede Jørgensen.

- Seges er
en belastning
Med et »fortrinligt samarbej-

de« er Danske Svineproducenter og Danske Mælkeproducenter blandt de gode.
L&F roste han ganske vist
også for moralsk opbakning til
BL’s kommende retssag mod
staten om vandplanerne. Men
han hængte formanden, Martin Merrild, til tørre for at afvise at tilslutte L&F til opgøret
mod staten som bi-intervener.
Imens fik Seges én på hatten
for sine økonomers omdiskuterede prognoser, som Flemming Fuglede affærdigede
som ufaglige og en belastning
for erhvervet.
- Det ville have langt større
betydning for landbrugserhvervet, hvis staben i Aarhus
kom med lige så højprofilerede meldinger om, hvad de
politisk fastsatte rammevilkår
koster landbruget. Det ville være en landbrugsgavnlig
opgave for Seges.
L&F’s nyhedsmedie, Landbrugsavisen, undlod BL-formanden at nævne, mens han
skamroste Maskinbladet og
Effektivt Landbrug for at bringe »reelle oplysninger om erhvervet«. Imens fik, hvad han
kaldte for brostensmedierne,
et fur.

Embedsværket
- Det er næsten umuligt for
Bæredygtigt Landbrug at
komme igennem i de landsdækkende medier, sagde
Flemming Fuglede om »det

sædvanlige sammenrend af
naturfredningsfolk, rødgrønne politikere, DR1 og Politiken«.
- Den Cavling-vindende Berlingske-avis er uvederhæftig.
Berlingske Tidende er blevet
en avis med en sag. Ikke en
avis med reel oplysning, sagde
formanden.
Han klagede over et »stigende embedsmandsvælde«.
- Styrelserne og embedsmænd – både centralt og
kommunalt – tiltager sig mere
og mere magt samtidig med,
at de bevæger sig længere
og længere væk fra det, der
er praktisk muligt og fagligt
korrekt.
Bæredygtigt Landbrug vil
også fortsætte med at hænge
embedsmænd ud ved navns
nævnelse, sagde formanden.

- Cowi går
statens ærinde
- Alle må stå til regnskab for
deres handlinger. Også embedsmænd, der tror sig højt
hævet over os, der betaler deres løn.
Cowi fik på baggrund af sin
kritiserede rapport om vandmiljøplanerne dét skudsmål
med på vejen, at de er »statens
håndgangne projektmagere«.
- BL holder skarpt øje med
Cowi med de mange offentlige
opgaver. Deres arbejde bærer
præg af, at man ikke bider den
hånd, der fodrer en.
Coop fik på puklen for at
være sammensvoret med
Naturfredningsforeningen.
Og om det forestående præsidentvalg i DN bemærkede
han:

n - Fordi Bæredygtigt Landbrug siger sandheden, søger man at isolere os. Det gælder ikke alene
vores fjender, men også dem, der burde være vores venner, sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

- Naturfredningsforeningen
er en topstyret, venstreorienteret organisation bosiddende
på stenbroen. De kårer snart
Enhedslistens Maria Reumert
Gjerding som præsident. Herefter må foreningens politiske
hensigter da være åbenbare
for enhver.

Kamp om
vandplanerne
At det så også har nyttet at
tage alle kampene, berettigede
Flemming Fuglede Jørgensen
ved at liste op af de seneste
sejre, som han tilskrev BL:
Mere gødning, internationale forskeres underkendelse
af det danske reguleringssystem, revurdering af grundvandsmålinger, revurdering af
LOOP og Kammeradvokatens
underkendelse af COWI-rapporten om vandmiljøplanerne
samt minivådområdernes sejr
over vådområder.
Vandplanerne bliver en af de
helt store kamppladser for BL.
- Grundlaget for vandplanerne skal tages op og ændres.
- De grundlæggende beregningsmetoder om reduktion
af landbrugets udledning må
tages op til fuldstændig revi
sion, de internationale forskeres arbejde skal inddrages, og
der skal måles, før landbruget
udsættes for nye tiltag, sagde
formanden.
Undervejs i talen satte
Flemming Fuglede Jørgensen
trumf på BL’s konfrontatoriske
strategi i forhold til at varetage landbrugernes interesser,
som, han selv nævnte, har
givet BL et omdømme for at
være rabiat og et tæskehold.
Som omtalt i Effektivt Landbrug torsdag opfordrer BL-formanden landbrugerne til at
tage loven i egen hånd, når
kommuner misligholder vedligeholdelsen af vandløbene.
- Hvis jeres kommune
ikke kommer og renser jeres
vandløb på, så gør det selv.
Det er ikke selvtægt. Det er
nødværge. Det er nødvendigt
i kampen for at bevare ejendomsretten, sagde Flemming
Fuglede Rasmussen i talen.

flemming@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 67

Fra formandsberetningen

Data fra præcisionslandbrug
skal være private
n Bæredygtigt Landbrug modsætter sig, at myndighederne skal have krav på at få fingre i de data, som
landbrugerne kommer til at generere, efterhånden
som præcisionslandbrugsmetoder vinder frem på
markerne.
- Disse datasæt skal ikke samles centralt og anvendes til kontrol. Disse datasæt skal myndighederne
ikke kunne sælge til firmaer, sagde Flemming Fuglede
Jørgensen i sin formandsberetning.
Hermed modsætter BL sig nogle af visionerne blandt
myndigheder, forskere og firmaer for udnyttelsen af
den avancerede it-teknologi i agerbruget.
- Der er BL’s klare opfattelse, at data, vi får gennem
præcisionslandbrug, er landmandens data til eget
brug, sagde han.

Giver økologerne
et skulderklap
n Flemming Fuglede Jørgensen gjorde i sin beretning

et nummer ud af at understrege, at Bæredygtigt Landbrug ikke er imod økologisk landbrug.
- Økologer og konventionelle producenter skal
supplere hinanden, ikke skændes. Bæredygtigt Landbrug er ikke imod økologi. Bæredygtigt Landbrug er
for sand oplysning og ligestilling, sagde han.
Formanden slog på, at det må være helt op til både
producenterne og forbrugerne selv at vælge imellem
konventionelle og økologiske fødevarer.
- Oplysningerne skal være faglige og fair. Driftsformerne skal ligestilles. Forbrugerne skal betale den
reelle pris, lød hans slagord i dén sag.
Han påpegede undervejs, at økologer bruger plantebenyttelse ligesom de konventionelle landmænd, blot
midlerne er naturlige grundstoffer.
- Det er ikke et enten eller. Alle landmænd arbejder
for at holde afgrøderne sunde og stærke, så planterne
behøver mindst mulig hjælp fra kemien. Begge produktionsformer kan være stolte af deres produkter.

Kommunerne er dobbelt
moralske om overløb
n Bæredygtigt Landbrug forlanger, at kommunerne

får styr på overløbene fra deres rensningsanlæg.
I 2015 løb der ifølge statens opgørelse 392 millioner
kubikmeter urenset spildevand over i vandløbene. Og
det er over ti gange mere end al den gylle, landbruget
producerer og en stigning på 15 procent i forhold til
2014, påpegede Flemming Fuglede Jørgensen.
- 33 millioner ton gylle bliver udråbt som et stort
problem i den offentlige debat. Og det løber ikke ud.
Det bliver spredt lovmæssigt over markerne og gøder
vores afgrøder. 392 millioner kubikmeter urenset
spildevand direkte i vandløbet betyder intet, siger
myndighederne. Det bliver jo fortyndet. Moral er godt,
dobbeltmoral er forfærdeligt, bemærkede formanden.

Hørelsen er forsvundet,
ikke sangfuglene
n BL-formanden gjorde grin med Dansk Ornitologisk

Forening for den opgørelse af, at 40 procent af landets
sangfugle er forsvundet inden for de seneste 40 år
som følge af landbrugsdriften.
På baggrund af anfægtelser i ornitologernes eget
foreningsblad påpegede Flemming Fuglede, at fugletællernes gennemsnitsalder er steget i perioden fra 35
år til 65 år, og at de fleste er mænd.
- Ornitologerne erkender selv i deres blad, at det kan
forklare en fejltælling. De gamle mænd har jo svært
ved at høre det høje pip. Hvis det ikke havde så store
konsekvenser, så var det da morsomt, bemærkede han
med henvisning til kravene om indgreb i landbrugsdriften.
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Gade lover at kæmpe
for landbruget i Bruxelles
Venstres Søren Gade vil arbejde for landbruget, hvis det til næste år lykkes for ham at
blive valgt til Europa-Parlamentet, lovede
han på Bygholm Landbrugsskole i går.
AF LASSE EGE PEDERSEN

n Den tidligere formand for Kopenhagen Fur, Erik Ugilt, indtog talerstolen i
går og stillede efter en lang kommentar om arbejdet i vandrådene spørgsmål til Søren Gade (V).
Foto: Lasse Ege Pedersen

kelt medlem af Europa-Parlamentet.

n I mellem 2012 og 2014 var Viden forpligter
Søren Gade administrerende
direktør for Landbrug & Fødevarer. Men i går stod han
på talerstolen hos Bæredygtigt Landbrug. Det gjorde han
i sin egenskab som Venstres
folketingsgruppes formand,
og kandidat til Europa-Parlamentet i 2019.
- Ja, jeg har været direktør
i en mindre, konkurrerende
landbrugsorganisation i København, indledte Søren Gade
sit oplæg.
Et oplæg hvor han, som han
også gjorde så mange gange i
sin tid som L&F-direktør, redegjorde for, hvor stor betydning
landbruget har for Danmark.
Derudover proklamerede han,
at lykkes det for ham at opnå
valg til Europa-Parlamentet
ved næstes års valg, så vil han
som Europa-Parlamentariker
arbejde for landbruget.
- Jeg har en idé om, at måske kan vi blive mere end én
i den gruppe, som jeg måske
kommer til at sidde i, og så vil
det være naturligt og prøve at
søge indflydelse på de områder, som har en betydning for
landbruget og erhvervslivet
generelt, lød det det fra Søren
Gade.
I dag har Venstre blot et en-

Efter sit indlæg fik Søren Gade
opbakning af BL-formand,
Flemming Fuglede til kandidaturet til Europa-Parlamentet. Hans fortid i landbruget
forpligter ham dog, lød det,
hvis venstremanden havner i
Europa-Parlamentet.
- Viden er en belastning, Søren Gade. Du kommer jo fra
landbruget, og har arbejdet
for landbruget og nu sidder
du i Folketinget, og nu håber
jeg, at du bliver valgt, sagde
Flemming Fuglede.
Han opfordrede politikeren
til at rette op på de misinformationer, som han mener, at
den danske stat har givet til EU
igennem årene. Ikke mindst
omkring det danske grundvands tilstand. Fra Søren Gade
blev selve grundvandssagen
ikke konkret kommenteret.
I stedet påpegede han, at
han også er frustreret over,
at Danmark eksempelvis når
det kommer til reduktionen
af ammoniak har bundet sig
til de højeste reduktionsmål
af alle EU-lande.
- Men det bliver svært at gøre
noget ved. Men det betyder
ikke, at det ikke står på to-dolisten. Men jeg kan da godt
huske, at da jeg sad på den

anden side af plankeværket
(som L&F-direktør, red.), der
var jeg lige så pisse irriteret på
de politikere. Men der er altså
gjort en indsats. Troels Lund
Poulsen (tidligere erhvervs- og
vækstminister, red.) gjorde en
fremragende indsats, og lavede et overimplementeringsudvalg, lød det fra Søren Gade.
lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Alternativet kalder sit udspil
for »Bæredygtigt Landbrug«
n Få timer før Bæredygtigt Landbrugs ge-

neralforsamling i går løftede Alternativets
leder Uffe Elbæk i går, hvad partiet vil kalde
et kommende landbrugsudspil. Det skete
på det sociale medie Twitter.
- Vi kalder vores kommende landbrugsudspil »Bæredygtigt Landbrug«. For det er
det, det handler om. Og fordi der er behov
for, at vi tager bæredygtigheden tilbage fra
de, der har forsøgt at kapre den. Slut med
at pløje, som vi plejer, skrev Uffe Elbæk.
Tweetet fra partiet, der vil omlægge dansk
landbrug til 100 procent økologisk, gik ikke
upåtalt hen på Bygholm Landbrugsskole
i går.
Fra Hans Aarestrup, direktør i Bæredyg-

Gade: Klimakrav må ikke føre
til nedgang i husdyrproduktionen
n Så sent som i denne uge har de økonomiske vismænd været ude at sige, at det
især er i landbruget, at der bør gøres en
indsats, hvis målet om 39 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 skal nås.
Men fra Søren Gade, gruppeformand
i Venstre, lød det i går forsikrende til de
fremmødte medlemmer af Bæredygtigt
Landbrug, at der er rigtig mange, der følger
med i, hvordan de fremtidige klimakrav til
landbruget skal være.

- Jeg ved ikke, hvad det ender med, men
jeg kan sige, at der er rigtig mange, der har
øjnene stift rettet imod, hvad de krav kommer til at blive. Fordi det skal være rimeligt.
Det skal være sådan, at vi stadigvæk kan
have en stor husdyrproduktion i Danmark.
Det er ikke kun for jeres skyld, men også
af hensyn til vores land. Landbruget skal
ikke have så urimelige krav, at det risikerer
at knække nakken, lød det fra Søren Gade.

Underskud i Bæredygtigt Landbrug

tigt Landbrug, lød det til forsamlingen, at
organisationen først overvejede at svare,
at »vi gider ikke blive belært af nogle, der
danser rundt i lyserødt tyl«.
- Men, så sagde vi arh, det egner sig nok
ikke til tryk. I stedet skrev vi: Bæredygtighed er ikke noget, man føler. Det handler
om effektiv udnyttelse af ressourcerne, så vi
kan brødføde verden. Vidensbaseret landbrug, you know. Tak, fordi du reklamerer
for vores forening i spelt-segmentet! Dem
har vi selv svært ved at nå, forklarede Hans
Aarestrup, som blev kvitteret med en klapsalve fra salen.
ege

n Bæredygtigt Landbrug har brugt over to
millioner kroner på retssager mod staten
i 2017.
Det viser det regnskab, som foreningen
fremlagde i går på Bygholm Landbrugsskole.
Udgiften til retssager var dermed kraftigt
medvirkende til, at foreningen kom ud af
2017 med et underskud på 570.000 kroner.

BL’s regnskab

(mio. kr)
			
2017
2016
Nettoomsætning:

11,3

10,7

Stævninger staten

-2,1

-0,8

Andre eksterne
omkostninger

-2,7

-2,9

Personaleomkostninger -7,1

-6,6

Årets resultat

0,4

-0,6

