
        Mod uvidenhed kæmper selv videnskaben forgæves!  
Under overskriften ”Hvorfor er vi kommet så galt afsted” begiver Alfred Tværsig Olsen og 

Peter Bohsen Jensen, begge bestyrelsesmedlemmer i Bæredygtig Landbrug(BL), sig ud i en 

analyse af, hvem der har ”svigtet” hvem, når talen falder på regulering af 

landbrugserhvervet.  

Nu er kvaliteten af enhver analyse ganske afhængig af, at de der laver analysen har en vis 

indsigt og viden om det emne de behandler, og samtidig også besidder evnen til at 

analysere emnet objektivt.  

Jeg må jo konstatere, at disse forudsætninger desværre er ”ikke eksisterende” i de to herres 

analyse.  

Ikke overraskende forfalder de ganske hurtigt til den sædvanlige BL retorik om, at alle 

landbrugets genvordigheder skyldes Landbrug & Fødevarer (L&F). Påstanden underbygger 

de med floskler som: ”Axelborg er så fastgroet på stenbroen, at de ikke lytter til de faglige 

røster!” - og videre forsættes: ”Det system, de nu totalt har underlagt sig med den nye 

organisationsstruktur, og som vi nu begynder at se konsekvenserne af”--- osv.! Undskyld 

mig, men udsagnene viser med al tydelighed, at de to herrer ikke har sat sig ordentligt  ind i 

stoffet, og udtaler sig imod bedre vidende!  

Det tidligere ”Videncenter for Landbrug” nu ”SEGES” er (og har altid været) etableret og 

drevet af landboforeningerne og familielandbruget for at sikre, så stor og kvalificeret faglig 

rådgivning som muligt. Den nye organisation af SEGES, er lavet med det ene formål at sikre 

et SEGES i ”øjenhøjde” med, og tættere på, brugerne (altså landmændene), og dermed 

fremadrettet sikre en så højt kvalificeret og brugbar rådgivning som overhovedet muligt 

(SEGES nyder, ude i den store verden, stor anerkendelse for sin forskning og meget høje 

faglige niveau). Hvad det er for ”negative konsekvenser”, som de herrer mener, at kunne se 

med det nye SEGES – kunne således være interessant at få belyst! 

Med hensyn til ”Axelborg” og den ”faglighed”, som de to herrer postulere i deres indlæg, at 

Axelborg ikke besiddder/sidder overhørig, så må jeg bare konstatere, at jeg som medlem af 

primærbestyrelsen i L&F i nu godt et år, er dybt imponeret over den store faglige 

kompentence og viden, som alle medarbejderne besidder. En kompetence og viden, der i 

samarbejde med et dygtigt formandskab, bruges og udøves hver eneste dag udelukkende til 

gavn for dansk landbrug. At påstå, at tiden bruges på ”politisk spin og skjulte dagsordner for 

at tækkes andre” det er simpelthen uhæderligt! 

Lad mig slutte med at fastslå, at jeg faktisk er meget enig med jer i, at fagligheden er vejen 

frem. Til gengæld kunne jeg i høj grad ønske mig, at I og jeres forening ville bruge lidt mere 

tid på saglighed og forståelse for udøvelse af den ”politiske kunst”! --- og lidt mindre tid på, 

at nedgøre og pege fingre ad andre, herunder L&F!  

Først da kan landbruget måske blive samlet og stærkt!       
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