
Destruktive og usaglige påstande fra BL bestyrelsesmedlem UIrik Lunden.  
Så kom der atter et indlæg fra Ulrik Lunden (UL) i serien af usaglige og destruktive angreb på 

L&F. Denne gang, under overskriften ”L&F-formand i lånte fjer”, bliver den helt brede pensel 

taget i brug, idet alle lige fra Formand Martin Merrild, Direktør Karen Hækkerup, 

Primærbestyrelsen og SEGES får en ”hilsen” med på vejen!  

Hvor er det ærgerligt, at vi i en tid, hvor der virkelig er behov for sammenhold i dansk 

landbrug, må konstatere, at man som  bestyrelsemedlem i Bæredygtig Landbrug (BL), 

åbenbart for egen positionerings skyld, og desværre også til glæde for de mange foreninger, 

der ikke vil dansk landbrug det godt, finder det nødvendigt at nedgøre L&F, og dermed det 

kæmpe stykke arbejde, der hver eneste dag udføres i L&F. Jeg har skrevet det tidligere og 

gentager det gerne! I L&F har vi og dermed dansk landbrug et særdeles kompetent 

formandskab, en særdeles dygtig direktør og ikke mindst en velsmurt organisation 

bestående af særdeles kompetente medarbejdere.   

Nu er det jo desværre ikke et ukendt fænomen, at man i en ”protestorganisation” som BL, 

bevidst må ty den den slags metoder, for at retfærdigøre sit eget eksistensgrundlag. Nu tror 

jeg så ikke helt, at de usaglige angreb i UL’s tilfælde alene skyldes en bevidst strategi, men 

nok snarere et udslag af manglende indsigt og viden. Når jeg således læser UL’s indlæg, så 

får jeg i den grad ”flash back” til min tid i folkeskolen, hvor det som oftest var de elever, der 

ikke evnede, at tage del i undervisningen, der for at hævde sig, var nødt til at gribe til 

mobning eller andre ufine metoder! De argumenter og eksempler, som UL således bruger i 

sin ”mobning” af Martin Merrild og L&F, bærer i hvert fald tydeligt præg af, at UL (som det i 

øvrigt også var tilfældet i et tidligere indlæg) taler imod bedre vidende, og simpelthen ikke 

har sat sig ordentligt ind i sagernes substans.  

Nu vil det jo nok altid for UL være ubelejliget, at ”blive belastet” af ny viden og indsigt, idet 

det måske kunne ændre holdningen til - og synet på L&F!  

Lad mig alligevel fremhæve en enkelt af de sager, som UL blandt flere eksempler har berørt, 

nemlig sagen om randzonerne. UL skriver herom, at ”kravet om randzonerne forsvandt takket 

være BL’s retssager, og dette på trods af L&F og ikke på grund af L&F”!  

Lad mig minde UL om, at L&F også i denne sag stævnede staten, og således kørte en helt 

parallel retssag. L&F brugte også sideløbende i sagen ganske mange ressourcer på 

foretræde og anden problematisering over for politikere og embedsmænd, og heldigvis 

lykkedes det, at få vundet et flertal af politikere og embedsmænd for, at randzonerne ikke 

havde den miljøeffekt, som man havde troet, og i øvrigt var blevet et ”administrativt 

monster”. Derfor ophævede det nye blå flertal randzoneloven, da de havde vundet valget i 

2015. Som et kuriosum kunne det nævnes, at jeg mener at kunne huske, at SEGES faktisk 

lavede en del af den grundlæggende sagsfremstilling, som BL brugte i sin retssag.  

Ovenstående er den mere nuancerede og sande historie om randzoneloven! 

UL slutter sit indlæg med at glæde sig over, at BL ved at repræsentere primærlandbruget på 
juridisk og faglig vis, har opnået mange resultater, og at BL har givet UL sin stolthed som 
landmand tilbage. Det sidste er jo rigtigt godt for dig UL, men kunne du ikke i  næste indlæg, 
som jeg ikke er i tvivl om kommer inden længe, forsøge at løfte dig et niveau op, og dermed 
undlade den sædvanlige mobning og nedgørelse af L&F, og så til gengæld fortælle konkret 
om alle de resultater, som du fremhæver, at BL har opnået. Jeg kunne også godt tænke mig, 
at høre lidt om din egen indsats i BL’s bestyrelse? Selv sidder jeg på vegne af den lokale 



landboforening med i en række kommunale udvalg, hvor jeg kæmper landbrugets sag. Jeg er 
aldrig i den sammenhæng stødt på et eneste medlem fra BL! 
Det er måske også lettere, at lade os i landboforeningerne og L&F gøre arbejdet, og så 

bagefter gå ud og fortælle, at de opnåede resultater alt sammen er BL’s fortjeneste! – det 

kan man da i høj grad hævde er, ”at smykke sig med lånte fjer”!!                   

      


