Danske Deltidslandmænd 22.05.2019.

Deltidsbrev 3.
Hvad arbejder vi med i Landbrug og Fødevarer af særlig interesse for
deltidslandmændene ?
Valgtid
Klima, energi og bæredygtighed
Politikere rejser i disse dage land og rige rundt for at fortælle, hvordan de vil gøre verden til et bedre sted at
leve.
De radikale vil tage en tredjedel af Danmarks landbrugsjord ud af drift for at redde Co2-udledningen og
dermed klimaet. De glemmer blot at fortælle, at fødevareproduktionen derved vil flytte til andre steder på
kloden, hvor der er mindre styr på produktionsmetoderne end i Danmark.
I landbrug og Fødevarer har vi taget fat på klimaproblematikken ved at fremlægge en plan om at gøre dansk
landbrug klimaneutral i 2050.
Diskussionen om, hvorledes dette mål nås, fylder meget på møderne på Axelborg. Der bliver behov for stor
kreativitet og forskning på klima-, energi- og bæredygtighedsområdet.
Hvordan kan vi producere de mest bæredygtige fødevarer af høj kvalitet og stadig være
konkurrencedygtige ?
Hvordan bliver vi endnu mere klimavenlige ?
På verdens spiseborde står der smør, øl, bacon og ost fra Danmark, fordi vi altid har evnet at gå forrest, når
det gælder kvalitetsfødevarer. Landbrug og Fødevarer kører på eksportmarkederne en ny kampagne under
mottoet: ”Noget af det bedste i verden”.

De mindre fødevareproducenter har noget at bidrage med
Jeg er ikke i tvivl om, at deltidslandmændene har nogle muligheder på bæredygtighedsområdet. Jeg var til
deltidsmøde på Bornholm. Her fik vi at vide, at der på Bornholm er 34 små fødevareproducenter. 22
deltidslandmænd producerer lokale fødevarer som rugkiks, havtorn, marmelade, øl og særlige salater m.m.
Rådene er
- Du må være en ildsjæl og villig til stort arbejde især med markedsføring og salg.
- Du skal skabe dig et netværk af kunder.
- En god historie skal følge produktet. Hvem har lavet det ? Hvordan er det produceret ?
- Sats på egne kunder, - IKKE på supermarkeder.
Især i storbyen er der stor fokus på bæredygtighed. Virksomheder at lade sig inspirere af kunne være:
Bugging Denmark , TagTomat, og Beyond Coffee.
Der er økonomiske støttemidler at få fra GUDP-puljen under Miljø- og Fødevareministeriet. Der afholdes
inspirationsdage 12. juni på hotel Scandic i København V, og 13. juni på Agro Food Park i Skejby.
MUDP-puljen (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) er et nyt tilskudsprogram på 116
mill. til fremme af cirkulær økonomi og miljøeffektiv teknologi.
I de kommuner, som er under EU`s LAG-ordning, er der penge at hente til start eller udvikling af mindre
virksomheder i landdistrikterne.

Ny CAP. Common Agricultural Policy 2021 – 2027.
I de kommende måneder skal EU`s nye landbrugspolitik vedtages. Der skal ske en ny fordeling af de 304
mia kr, som det nuværende budget lyder på. EU-Kommissionen lægger op til flere midler til miljø og klima
og den bredere sammenhæng i landdistrikterne. Landdistriktspolitik fylder meget i kommissionens forslag.
For mange øst- og sydeuropæiske lande er landdistrikspolitik og socialpolitik to sider af samme sag. 55% af
EU`s borgere bor stadig i landdistrikter. Der er et politisk ønske om at fastholde dem i landdistrikter.

6,8 millioner landbrugsbedrifter i EU dyrker 159 millioner hektar. Det giver en gennemsnitsstørrelse på 23
hektar. De 1,1 % største bedrifter modtager 22% af EU`s landbrugsstøtte.
Hvis kommissionen får sin vilje, bliver der flere midler til landdistriktsudvikling. Dette kan give muligheder
for deltidslandmændene.
Derfor er den nye CAP af stor interesse for danske deltidslandmænd. Jeg vil gøre mit til, at
deltidslandmændene ikke tilsidesættes i de kommende drøftelser.
De særligt interesserede kan finde EU-kommissionens forslag på nettet under: ”Meddelelse fra
kommissionen til Europa-parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget.” Den er på 29 letlæste sider.

Deltidsmøder
Landbrug- og Fødevarers deltidsmøder i 2020 bliver fred. 28. feb. og fred. 23. okt.
Jeg har indtil nu være til regionsmøder fælles for landboforeningsmedlemmer og
familielandbrugsmedlemmer i region NORD, region MIDT, region ØST og på Bornholm.
Der tegner sig efterhånden et klart billede af, hvilke politiske emner, som deltidslandmændene prioriterer
højst.
Med venlig hilsen
Jens Simonsen
Danske deltidslandmænds repræsentant i Landbrug og Fødevarers Primærbestyrelse.

