
Landboformand: Konstruktive nytårsforsætter 

Traditionen tro er tiden kommet til at gøre status, og se fremad mod det nye år. Vi har fået en Fødevare- og 

Landbrugspakke i 2016, og den skal vi arbejde videre med i 2017. Jeg finder det vigtigt, som formand, at 

tage del i ansvaret for udviklingen af vores erhverv og miljø. Pakken indeholder gode vilkår for erhvervet, 

bl.a. i form af en højere gødningskvote, og sikrer samtidig at vandmiljøets tilstand er i fortsat fremgang. 

Grønne organisationer stiller sig tvivlende, men jeg tror på det, og derfor deltager jeg gerne i 

miljødebatten. 

I 2017 vil jeg arbejde for: 

At det bliver lettere for landmændene at træffe et grønt valg 

I kraft af min position som formand for en af Danmarks største landboforeninger, vil jeg gerne medvirke til, 

at erhvervet også tager ansvar og bidrager til den grønne omstilling som hele samfundet er midt i.  

Jeg tror på, at naturen og det moderne landbrug kan spille sammen på en bæredygtig måde, så vi fortsat 

kan have en effektiv fødevareproduktion. Moderne landbrug og en rig natur skal IKKE være hinandens 

modsætninger. Men det kommer ikke af sig selv! Vi skal både kigge indad i erhvervet, men vi skal også 

fortsat gøre det meget klart, at der er behov for regelforenkling og afbureaukratisering. De administrative 

og bøvlede ordninger er en barriere for mange landmænd og rådgivere. Derfor skal der arbejdes på mere 

gennemskuelighed i både teori og praksis. 

At den målrettede regulering baseres på samarbejde 

Vi står helt klart over for nogle udfordringer i samfundet og erhvervet, men vi vil vise, at vi kan være med. I 

2017 vil jeg arbejde for at vådområder, minivådområder og efterafgrøder placeres, hvor det giver mening. 

Landmændene skal føle sig trygge, og derfor vil jeg arbejde for, at få etableret et godt og ligeværdigt 

samarbejde med kommunerne. Særligt i forhold til udpegning og gennemførelse af vådområder, er der 

brug for et fagligt solidt grundlag, således at de tiltag der sættes i gang, får den optimale effekt. Jeg vil 

opfordre kommunerne til et konstruktivt samarbejde, hvor også kommunerne forpligter sig.  

At usikkerhederne minimeres 

Jeg oplever generelt megen usikkerhed hos landmændene, inklusiv hos mig selv. Det kan være svært at 

drive en virksomhed i en verden, hvor vilkårene konsekvent ændrer sig fra år til år, og fra regering til 

regering. Vi må acceptere at flertallet bestemmer og beslutter, men jeg vil arbejde for at processen ikke 

løber hurtigere, end der kan skabes forståelse for de mange forskellige indsatser og nye krav. Jeg vil presse 

på for at få fakta på bordet, så både landmændene og myndighederne bliver klar over, hvad effekten er, af 

de tiltag vi laver. Vi vil gerne undgå, at landmænd skal lave markante ændringer, der vender op og ned på 

driften, hvis ikke det har den rette effekt. Derudover vil jeg arbejde for at informere og oplyse mine 

medlemmer bedst muligt omkring den nye regulering. 

At vi får et bredere perspektiv i miljødebatten 

Der er for mig at se, ved at ske en skævvridning af miljødebatten. Der tegner sig et meget ensidigt billede 

af, at det kun er kvælstof og fosforudvaskning fra landbruget, der har en betydning for vandmiljøets og 

grundvandets tilstand. Jeg vil derfor fortsat argumentere for, at vi skal have et bredere fokus, således at 

andre faktorer også bliver belyst og taget med i beregningsgrundlaget.  

Til slut vil jeg understrege, at jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu kan arbejde med en målrettet 

miljøregulering, der giver en fokuseret indsats, samtidig med at den baseres på frivillige aftaler. Jeg vil til 

stadighed presse på for at få så meget faglighed ind i beslutningsprocessen, som muligt. Jeg vil arbejde for 

at udviklingen i vores erhverv baserer sig på et fagligt oplyst grundlag. Alle bør lægge følelserne til side, og i 

stedet arbejde hen imod en fælles forståelse baseret på fakta. 

Rigtig godt nytår!   


