Landsp
planteaavlsmød
det den 110. janu
uar 201
12
i Hernin
ng Kongrrescenter - første
e session
n på Plan
ntekongrres 2012.

Indlæg v
ved
 To
orben Ha
ansen, formand L
Landbrug
g & Føde
evarer,
Pla
anteprod
duktion
 Ca
arl Åge Pedersen
P
n, direktø
ør, Videncentret for
f Land brug,
Pla
anteprod
duktion

Klausuleret indttil den 10
0. januar kl. 12.00
0. Det talte ord gæ
ælder.

1

Torben Hansens
s tale

2010/2011 vil planteavlsmæssigt sp
pecielt blive hhusket for 2 ting:

•

En tør o
og kold vinter med hele 71
7 frostdøgn

•

En meget fugtig sen
nsommer, hvvor vi oplevedde ekstreme
e nedbørsmæ
ængder og effterfølgende problemer
med at færdes i marken og med
d at få afgrødderne høstett. Værst gik det
d ud over dde sydlige eggne af
e eller mindrre under vannd som gennemgående
landet. Vi har derfor også valgt billeder af affgrøder mere
nne kongres.
illustrattioner på den

Høstudb
bytter

Den vejrkom
mbination reesulterede i relativt
r
modeerate udbyttter, specielt i vinterhvedee.
Figuren bagg mig viser heektarudbytte
erne i korn oog raps de seneste 11 år. Den øverstee kurve er ud
dbyttet af
vinterhvedee, der med 66 hkg pr. ha i 2011 har g ivet det lave
este udbytte i perioden.
Vårbyg gav et højere ud
dbytte end elllers, nemlig 54 hkg pr. ha.
h
Samlet set h
har de to sidste vækstsæ
æsoner værett særdeles udfordrende i store dele aaf landet.
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Driftsresultater

Selv om udb
bytterne i 20
010 og 11 må
å betegnes soom moderatte, har højere
e kornpriser og en lav rente
bevirket, at driftsresultaatet for plantteavlsbedriftterne bliver lidt bedre i 2011
2
end i dee foregående
e år. Denne
planche viseer driftsresultatet 2008‐2
2010 samt p rognosen for 11 og 12. De
D ejendomm
me, der ligger bag
tallene er i ggennemsnit på godt 200 ha og er tra ditionelle planteavlsbrug
g. I gennemssnit forventes resultatet
at ligge i stø
ørrelsesordenen 300.000
0 ‐ 600.000 k roner årligt pr.
p bedrift.

Så hvis vi seer på driftsreesultatet, som
m er det, derr er tilbage, når
n alle udgiffter er betaltt, bortset fra
a aflønning
af ejeren ogg forrentningg af egenkapitalen, og se lv om 334.00
00 kr. pr. ejendom i 20111 ser pænt ud på
figuren, ja sså har den geennemsnitligge planteavleer en langt laavere indtjening.

Lægges drifftsresultatern
ne for 2008‐11 sammen,, så lander vi på godt 100
0.000 kr. oveer 4 år – i gen
nnemsnit
30.000 kr. o
om året, og det
d er ikke meget
m
for at ddrive omkring 200 ha.

ognoserne fo
or 2011 og 122 er positive
e, men som altid
a
ganske uusikre og me
ed meget
Det er rigtigg godt, at pro
store variattioner, specieelt i 2011 på grund af de vejrmæssige
e udfordringer.

De viste tal er gennemsnitstal. Der er
e meget stoor forskel me
ellem de bedrifter med deen bedste indtjening og
o det spænd
d bliver desvværre større og større år for år.
dem med den laveste, og

Forestiller vvi os en 10 prrocents ændring af afgrøødeprisen, vil det betyde næsten en kkvart million på
bundlinjen ‐ eller halvdeelen af driftssresultatet.
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Krydsov
verensste
emmelse
e

Krydsoverensstemmelsee, og ikke miindst frygtenn for at blive ramt af kryd
dsoverenssteemmelse, er noget, som
m
landm
mænd. Alt foor mange opllever tilfældiighed i hånd hævelsen aff reglerne.
fylder rigtigg meget hos mange
Det er simp
pelthen for svvært at genn
nemskue, hvaad der gælde
er hvornår og
g ikke mindsst hvorfor.
Vi ønsker naaturligvis at overholde la
andets love, sså derfor er klare og entyydige regler,, der giver faglig og
ng, helt nødvvendige.
saglig menin

ne må og skal være vigtigere end opfyyldelse af no
ogle rigide regler for konttrollen. Mangge
Resultatern
kontrolbesø
øg foregår påå en uaccepttabel måde, dder mere led
der tankerne
e hen på ranssagninger af
rockerborgee end på kon
ntrol af små virksomhede
v
er.

ændret de tiing, der ikke
Vi vil pressee på over for myndighede
erne – og sellvfølgelig ind
dgå i dialog ‐ så vi kan få æ
kræver storre reformer, men som ba
are kan ændrres i praksis.

p
indden for krydsoverensstemmelsen, err det reforme
en af EU's
Men skal deer ændres påå de basale principper
landbrugspo
olitik, vi skal sætte ind ovverfor, og heer har vi en række forslag
g og ønsker.

Status fo
or CAP‐re
eformen

Kommission
nen offentligggjorde i okto
ober sit forsl ag til reform
m af EU’s land
dbrugspolitikk.
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Efter planen
n skulle den træde i kraftt pr. 1. januaar 2014 – me
en processen er allerede forsinket, så
å et mere
realistisk bu
ud er den 1. januar
j
2015..
Og hvad er det så, Komm
missionen ha
ar foreslået??

Som planteavler falder man især over den såkal dte grønne komponent.
Forslaget err, at 30 pct. af
k
a den
o blandt andet:
direkte støttte skal gøress afhængig af, at vi lever op til krav om
afgrødevariation – det vil
v sige mindsst 3 forskelligge afgrøder hvert år på den
d enkelte bbedrift og maksimalt 70
% af arealett med en afggrøde
miljøfokusaarealer – det vil sige, at 7 pct. af bedrriften skal udlægges med brak, levendde hegn, ran
ndzoner el.
lign.

nden det offi cielt var frem
mlagt – og på
åpegede oveerfor blandt andet
a
Det forslag havde vi fat i, allerede in
ommissæren
n, at vi jo i Da
anmark er reeguleret strammere på miljøområdet
m
t end stort se
et alle andre
landbrugsko
landmænd i EU. Det gæ
ælder for ekse
empel kravett om reducerede kvælsto
ofnormer og krav om efterafgrøder.
b
for.
Det mener vvi, at vi bør belønnes
Ikke flere geenerelle regu
uleringer, takk!

Der er selvffølgelig også andre eleme
enter i forslaaget, der vil kunne
k
påvirkke os. Det gæ
ælder blandt andet
forslaget om
m udjævningg af den direkkte støtte meellem medle
emslandene og
o reduktionn af støtten til
t større
bedrifter. D
Det er ikke mindst
m
de nye
e medlemslaande, der pre
esser på, og da
d det danskke støttenive
eau ligger
over gennemsnittet, ståår vi til at misste penge – hhvis vi ikke fåår påvirket fo
orslaget.
Det er også vigtigt, at Danmark i forrhandlingern e får en størrre andel af landdistriktsbbudgettet. I dag får vi
es andel af E U’s landbruggsproduktion
n er ca. 2,5 %
%. Både vi og den danske
kun 0,3 % af budgettet, selvom vore
ug for disse midler
m
– blandt andet til aat finansiere
e nogle af de udgifter, de r ligger og ve
enter på
stat har bru
vand‐ og miiljøområdet.
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Det er vigtiggt, at vi får en større and
del – vi skal ikkke hente fle
ere midler til miljøopgaveerne i Danmark ved en
ensidig frivillig dansk mo
odulation. Det vil jo svarre til, at man fodrer hund
den med sin eegen hale.
d til!
Det vil vi ikkke være med

Vandpla
anerne

Så er vandp
planerne end
delig kommett, med to årss forsinkelse. Vi må desvværre konstaatere, at forssinkelsen
ikke er bruggt til at højnee fagligheden
n og udtænkke smarte løssninger.

f
som
m f.eks. et vandløb i Sønd
derjylland, soom tyskerne har
Og der har vværet grelle eksempler fremme,
klassificerett som et mod
dificeret vandløb, mens ddanskerne i det
d første ud
dspil udpegeede det som et naturligt
vandløb.

De planer, d
der nu er kom
mmet og ska
al danne grunndlaget for den
d fremadre
ettede forva ltning på
vandmiljøom
mrådet, er meget,
m
meget skuffende llæsning, og de
d kan få me
eget store koonsekvenser for hele
erhvervet – og ikke mindst planteavvlen!

dløbsområde
et, så viser dee endelige planer, at derr trods alt er sket mindre
e
Hvis vi startter med vand
forbedringeer på baggrun
nd af de merre end 4.0000 høringssvarr og de yderligere ca. 1.7700 svar i den
n
efterfølgend
de lynhøringg om ændringgerne på vanndløbsområd
det i decemb
ber. En procees, der mest lignede en
skinhøring, da der kun var
v få dage tiil at reagere..
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Ændringern
ne betyder, at
a der nu kun
n skal ske en indsats på 5.300 km vandløb i stedett for på 7.30
00 km. Godt
for dem, deer nu slipper for at få gjorrt markerne endnu mere
e våde, men der
d er fortsaat meget storr risiko for
særdeles alvvorlige problemer som fø
ølge af forsuumpning og oversvømme
o
ede afgrøderr!
På vandløb
bsområdet haar hele det fa
aglige arbejdde været gen
nnemført på en dybt utilffredsstillende måde.

ng vedr. udppegninger, de
er konkret
Man har heelt bevidst vaalgt at tilsidessætte anbefaalingerne i EU’s vejlednin
og specifikt nævner, at afvanding ogg dræning err gyldige grun
nde til at udp
pege vandløbb som stærkkt
modificered
de i stedet fo
or naturlige.

g
opmærksom på, at en god vand
dføring i vand
dløbene er a ltafgørende for
Vi har gentaagne gange gjort
ordentlig drræning af areealerne.
Det er en illusion at tro,, at der komm
mer til at sprringe laks i enhver afvand
dingsrende, blot fordi man kalder
urligt vandløb
b. De grundlæ
æggende forrhold må og skal være i orden,
o
før miiljøforholden
ne kan blive
den et natu
gode.

Tyskerne haar grebet dett helt anderledes an, og ddet skal vi oggså gøre!

Der er helleer ikke komm
met klarhed om
o konsekveenserne af att ændre på de fysiske forrhold i vandlø
øbene.
Reduceret ggrødeskæring vil påvirke meget storee arealer. Navnlig på lang
g sigt vil der sske en gradvvis
forringelse af drænsysteemernes funktion. Vi taleer om 100.00
00‐vis af hekktarer, hvor ddyrkningsevn
nen risikerer
at blive forrringet.

d med at gen tage, at det kun drejer sig om 30.0000 ha. Man vil simpelthen
Ministeriet og ministereen bliver ved
mark er et ge
ennemdræn et land, og at
a vandløbenes dimensiooner er nøje tilpasset
t
ikke anerkende, at Danm
n!
afvandingen
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Men hvad eer det så, derr skal til, for at vandløbsi ndsatsen ikkke drukner vo
ores marker,, stopper vorre dræn og
grøfter til og ødelæggerr planteavlen
n i store delee af landet om
m nogle år?
aldes ved
Først og fremmest skal udpegningerrne revidere s, så stærkt modificerede og kunstigee vandløb ka
deres rette navn!

s
at kom
mmunerne gåår i dialog me
ed lodsejernee – det er ikkke nok, at
For det andet skal miljøministeren sikre,
v
et form
melt krav i forrvaltningsmo
odellen, ikke en hensigtse
erklæring!
de kan vælgge at gøre deet! Det skal være

Kravet til miljøministereen er derfor: Få nu underrsøgt tingene
e til bunds. Kald
K eksperteer sammen, og få lavet
e!
en uvildig udredning én gang for alle

Det er ikke nødvendigt at
a reducere eller ophøree med vedlige
eholdelsen. Der
D er andree mulighederr, og for
dløb gælder det, at god afvanding
a
ogg godt miljø fortsat
f
kan fo
orenes.
mange vand

e opfordre al le til at få daannet vandlø
øbslaug. På dden måde stå
år man langt
Sidst, men iikke mindst, vil jeg gerne
ogen med myndighedern
m
ne. Landbrugg & Fødevare
er arbejder netop
n
nu på, at der etableres en
bedre i dialo
national orgganisation fo
or ålaug.

ofindsatse
en
Kvælsto
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Vi må med meget stor skuffelse konstatere, at kravene om en reduktion af landbrugets kvælstoftab på
19.000 ton fortsat synes at skulle være bestemmende for de endelige vandplaner.
Der er fortsat en meget stivnakket tro på, at kvælstof er det eneste, der har betydning for miljøtilstanden i
kystvandene. Al nyere forskning viser, at dette forældede verdensbillede ikke holder vand. Der er rigtigt
mange forskellige parametre, der har betydning for miljøtilstanden – og spørgsmålet er, om det
overhovedet er muligt at vende tilbage til tidligere tiders økologiske kvalitet.
Med denne bredt anerkendte viden er det helt utroligt, at man stædigt holder fast i at regne sig frem til
den ønskede miljøtilstand med det såkaldte ålegræsværktøj. Værktøjet er jo dømt ude af førende
eksperter.

For nylig har DHI set på miljøeffekterne ved at reducere med 19.000 ton kvælstof ude i vandmiljøet. Denne
undersøgelse viser, at store reduktioner af kvælstofudledningen til f.eks. Smålandsfarvandet kun vil
medføre forbedringer af sigtdybden på 5‐8 cm; det er mindre end længden af en blyant! Og dermed giver
det ikke en mærkbar forbedring af miljøtilstanden. Med andre ord: Kvælstofkravene vil hæmme
planteproduktionen på marken i ekstrem grad, og miljøgevinsten vil være forsvindende lille.

Desuden er vi fortsat helt uenige i opgørelsen af baseline. Myndighederne er ved lidt talgymnastik kommet
frem til, at der reelt ikke skal ændres i reduktionskravet. Naturstyrelsen har i baselinearbejdet fortsat
arbejdet med minimumsskøn for effekten af den løbende udvikling i landbruget.
Landbruget har reduceret overskuddet af kvælstof med 50.000 ton, siden udgangspunktet for
vandplanerne blev lagt fast for 10 år siden. Vi mener, at det har givet en mindre udledning af kvælstof til
vandmiljøet. Den forventer vi at blive belønnet for!

Så igen: Inddrag nu nogle helt uafhængige eksperter i udredningen. Uenigheden er helt uholdbar!

Hverken baseline eller ålegræsværktøjet holder vand – alligevel fortsætter myndighederne derudad, som
orkestret på det gode skib Titanic, der spillede videre, mens alle andre havde set, hvor tingene bar hen.
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Hvordan ko
ommer vi så videre
v
oven på denne fagglige katastrofe? Kan vi komme
k
ud aff taberspiralen, hvor
ingen vindeer og alle taber?

mig ved, at miljøminister
m
r Ida Auken ppå stormøde
et i Korsør sagde to megeet vigtige tingg:
Jeg hæfter m
”Jeg er merre optaget aff god miljøtilsstand end syymbolpolitik:: tons N er ikkke vigtige”. Hun sagde også:
o
”Jeg er
å de gerne bblive skiftet ud
u med helt
heller ikke gglad for efterrafgrøderne.. Hvis der fin des en bedre løsning, må
andre ting”

000 ha efteraafgrøder fjernes. Der er
På den helt korte bane må vi appellere til, at kraavet om yderrligere 140.0
f at placere
e målrettedee efterafgrød
der, når man reelt ikke veed, hvad derr skal til i de
simpelthen ikke belæg for
ndområder. Denne
D
del aff indsatsen k an gøres sen
nere, hvis dett er nødvenddigt! Det er ikke for sent
enkelte van
at udskyde kravet om effterafgrøderr. Bekendtgøørelsen er ikkke skrevet!

ere indsats noogle steder, ja så vil jeg for
f tredje år i træk pege på de
Og hvis der er behov for en yderlige
alternative virkemidler:
s
igenn om et par år
å og siger:
Få afsat de nødvendige midler til projekter nu – så vi ikke ståår i samme situation
ændende, men
m vi ved ikkke nok. Det eer nu, der skal indhentess
Stenrev og udplantning af ålegræs: Det lyder spæ
ny viden!!

Og der, hvo
or der er et påviseligt beh
hov for forbeedringer, skal indsats og tiltag
t
prioriteeres på følge
ende måde:
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1. prioritet: Tiltag ude i vandmiljøet – stenrev, uudplantning af
a ålegræs, linemuslingerr, tangproduktion.
Derefter: Tiltag i randen
n af dyrkninggsfladen: Æn dret arealanvendelse på lavbundsareealer, flerårigge
øder placerett målrettet so
om virkemidddel, minivåd
dområder, vå
ådområder oosv.
energiafgrø
Kun i alleryd
derste nødsttilfælde, hvor alle andre m
muligheder er
e afsøgt og udtømt, kann det overvejjes at
gennemføree en indsats på dyrkningssfladen ved hhjælp af virkkemidler, som
m den enkeltte bedrift frivvilligt
vælger.

Følges dissee råd, vil det være muligtt at dyrke så tæt som mu
uligt på ”optimalt” på de robuste area
aler, og
miljøet vil fåå det langt bedre
b
– og de
et er jo selvee formålet med indsatsen
n, ikke sandt??

Landbrug & Fødevarers arbejde med
d vandplaneerne er langt fra slut. Vi vil kæmpe viddere, og næsste store
slag er i retsssalen, hvor vi i samarbejde med en aaf Danmarkss bedste miljøadvokater vvil afprøve det
d retslige
grundlag for hele vandrammedirekttivet. Vi vil m
med udgangsp
punkt i udvalgte stærkt bberørte landmænd
v
de og har konnsekvenser ‐ i en grad
trække staten for domstolen og påvvise, at vandpplanerne er vidtrækkend
som ikke vaar tiltænkt fraa EU.

Nitrat i d
drænvan
nd

Sektorbestyyrelsen har iggangsat en monitering
m
aff kvælstofind
dholdet i dræ
ænvand. På nnuværende tidspunkt
foreligger kun resultater fra de førstte prøveudtaagninger i no
ovember. Der skal yderliggere tages prrøver i
marts.
januar og m
Det er interressant, at målingerne
m
i gennemsnit
g
kkun viser et niveau
n
af nitratkvælstof på 5,7 mg prr. liter, som
kun er halvd
delen af den forventede koncentratioon i drænvan
nd i et normalår.
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Selvom dræ
ænvandsmålingerne ikke direkte kan bbruges til at vurdere vandplanerne, vvil målingern
ne give
anledning til en mere kvvalificeret disskussion om , hvor kvælstof kommer fra, og om t illedningen til
t fjordene i
plande er berregnet korrekt.
alle vandop

En stor tak ttil de landmæ
ænd, som bidrager til dræ
ænvandsanaalyserne. Vi ser
s meget frrem til at få resultatet
r
af
de kommen
nde analyser.

der i drikk
kevand
Pesticid

Medierne h
har jævnligt bragt
b
postula
ater om, at laandbrugets pesticidanve
p
ndelse har ggivet anledning til, at
mere end 100 almene vandforsynin
v
ger er lukkett om året de
e seneste 10 år. Udtalelseerne bygger på et notat,
ærksforeninggen DANVA fik
f GEUS til aat udarbejde i 2010.
som vandvæ

Vi har tidligere gjort opm
mærksom på
å, at det påg ældende notat viser, at tallet
t
er langgt lavere, og at der i de
seneste år kkun i meget begrænset
b
omfang
o
er lukkket drikkevandsboringe
er som følge aaf fund af pe
esticider
over grænseeværdien.

nbart ikke haar gjort indtryk, har vi nu gennemgåe
et analysetalllene for de nnæsten 3.500
0 boringer,
Da det åben
der er tagett ud af drift i de seneste 10 år. Heraf har der været rester af pesticider
p
i caa. en tredjed
del, nemlig
1273, der er det tal, DANVA hæfter sig ved.
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Som bekend
dt er grænseeværdien forr pesticider i drikkevand ekstremt
e
lav, og man lukkker ikke en boring,
b
med
mindre græ
ænseværdien er overskred
det – sådan bør det i alt fald være.

Hvis vi ser p
på GEUS’ nottat, har græn
nseværdien kkun været ovverskredet i knap
k
halvdellen af de borringer, der
har været p
pesticidrester i, nemlig ca
a. 600 boringger. Det betyyder altså, att der er 50‐660 boringer, som
s
årligt err
taget ud, hvvor der én eller flere gange har værett fund over grænseværd
g
D
siger.
ien – og ikkee 100, som DANVA
Studerer vi de boringer,, som har haft fund over grænseværd
dien, så ligge
er
mråder
44 % i byom
32 % på marker
7 % på gård
dspladser og
17 % på sko
ov og naturarrealer, industriområder, veje, campin
ngpladser, fo
odboldbanerr, grusgrave og
o på
sommerhussgrunde.
Denne fordeling stemm
mer godt overrens med dett billede, som
m viser sig, når
n vi plotterr fundene ind
d på
ortet. De rød
de prikker illu
ustrerer boriinger med fu
und over græ
ænseværdi, oog de gule prikker er
Danmarksko
fund under grænseværd
dien. Mange af fundene over grænse
eværdien kon
ncentrerer siig omkring sttørre
f forureninng med en ræ
ække andre stoffer.
s
byområder,, hvor der oggså er risiko for

Ser vi så på,, hvilke pestiicider det er,, der er fund et med indhold over græ
ænseværdienn, er det alle steder
hovedsageligt de nu forrbudte totalh
herbicider elller deres ned
dbrydningsprodukter ‐ issær BAM, det drejer sig
om.

13
3

Kun i 4 % aff de 600 boringer, som err taget ud aff drift, er der tale om græ
ænseoverskriidende fund af midler,
der i dag er godkendt til anvendelse
e i landbrug, nemlig benttazon, glypho
osat, MCPA oog dimethoat. Af disse
er kun benttazon fundett i boringer på markareal er.

Fundene af bentazon haar medført, at
a der er indfført restriktioner i brugen, som skal fforhindre, att midlet
en.
vasker ud aff rodzonen i koncentrationer over grrænseværdie

BAM er fundet over græ
ænseværdien
n i 81 % af dee 600 boringer. BAM er nedbrydnings
n
sproduktet af
a
m har været brugt
b
for år ttilbage på be
efæstede og udyrkede arrealer, herun
nder også på
totalukrudtsmidler, som
p dyrket jordd.
vandværkerrnes kildeplaadser. Ikke på

u
e er, at det n uværende fo
orbrug af pessticider i landdbruget reelt ikke
Konklusioneen af vores undersøgelse
indebærer n
nogen risiko for vores grundvand.
Som vores u
undersøgelsee har vist, er det kun i meeget få tilfælde, der er behov for at ggøre en ekstrra indsats
for at undgåå nedsivningg af pesticider til drikkevaandet. Derfo
or er det at skyde gråspu rve med kan
noner, når
man nu kræ
æver 25 meteer randzonerr omkring all e indvindinggsboringer til den almenee vandforsyn
ning.
Yderligere ttiltag bør kun
n ske i helt ekstraordinæ re tilfælde, hvor
h
der er risiko.

Vi har inviteeret vandværkerne til et møde, hvor vi sammen kan
k drøfte re
esultatet af aanalysen.

Pesticid
dafgifter

Politikerne har besluttet at omlægge pesticidafggifterne. En omlægning
o
til et system, hvor afgifte
en pålægges
i forhold til pesticidets påvirkning
p
aff miljøet.

14
4

Hvis vi ikke kan undgå en
e pesticidafggift, kan vi goodt tilslutte os, at den ko
ommer til at variere i forhold til den
risiko, det eenkelte stof udgør
u
for miljøet.

n omlægning heraf må doog IKKE forrin
nge vores ko
onkurrenceevvne. Den børr i stedet
Pesticidafgifterne og en
mlægning må
å IKKE føre till udflagning af højværdi–
– og specialaafgrøder.
forbedre deen. Og en om

e
eet miljøproblem, og at da
anske forbruugere så i ste
edet må
Det nytter ikke, at en nyy afgift blot eksporterer
angt højere inndhold af pe
esticidrester.
købe imporrterede fødevvarer med la

ngen vil sikree et konkurre
encestærkt laandbrug, er det
d strengt nødvendigt,
n
aat en omlæggning ikke
Hvis regerin
fører til øgeede omkostninger ude på
å den enkeltee bedrift.

Handlin
ng bag ord
d

I 2011 startede vi kampagnen Den nye
n fortællin g, som bl.a. handler om, hvorfor landdbruget er en vigtig del
dlag. Samtidi g vil landbru
uget vise, hvo
or og hvordaan vi sætter handling
h
af Danmarkks fremtidigee vækstgrund
bag ord. Vi vvil fortælle om
o vores arb
bejde med att skabe et erhverv, der err i front indeen for dyreve
elfærd,
fødevaresikkkerhed og miljøvenlig
m
prroduktion sa mtidig med, at vi fastholder en høj vvækst. Vi kald
der det for
Handling baag ord. De fo
orskellige sekktorer har arbbejdet med at
a beskrive, hvordan mann skaber balance
mellem land
dbruget på den
d ene side,, og jorden, ddyrene, samfundet og fo
orbrugere på den anden side.
s
I sektorbesttyrelsen for Planteprodu
P
ktion er vi koommet frem
m til, at vi vil arbejde
a
medd følgende se
eks punkter:

•

Vi vil sikre rent drikkevand
d

•

Vi passer på van
ndløb, søer og
o fjorde

•

Vi væ
ærner om naaturen

•

Der skal lugte mindre
m
af gylle

•

Vi kø
ører sikkert og
o hensynsfu
uldt i trafikkeen

•

Vorees produkterr er sunde ogg sikre.

15
5

Pjecen ”Planteproduktio
on med omtanke” ligger i foyeren. Ta’
T en med hjjem og læs m
mere om, hvad det går
ud på.

dens store
e udforin
nger
Fremtid
Vi har et lan
ndbrug, som vi kan være stolte af, ogg det kan dan
nskerne også
å. Vi er dygtigge, vi er inno
ovative, og
vi er omstilllingsparate.
Der bliver eendnu større behov for vo
ores kunnenn, når de storre udfordring
ger, verden sstår overfor, skal løses.

eavlen en
Det biobaseerede samfund er svaret på en rækkee af de globaale udfordringer, og her sspiller plante
helt central rolle. For planterne – de
et er den nyee olie!
Det biobaseerede samfund handler om,
o at vi brugger plantern
ne, som verde
ens råstof nuummer 1, til at udvikle
bæredygtige, grønne løsninger som f.eks. biobræ
ændstoffer, råvarer til industrien og andre specia
aliserede
Vi skal stadigg have fokus på udledninng af drivhusgasser, energieffektivitett, natur og biodiversitet
b
produkter. V
i forhold til vores landbrugsprodukttion. Vi skal ggenanvende næringsstoffer, fastholdde og forbedrre jordens
dyrkningseggenskaber ogg mulighed for kulstoflaggring.
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Der behøveer ikke at værre modsætning mellem vvore roller so
om naturforvvaltere, fødeevareproduce
enter og
forretningsffolk.
Bioenergi, m
miljø‐ og klim
maindsatsen og en stigennde landbruggsproduktion kan gå håndd i hånd, hviss der
etableres reeelle forretniingsområderr for landbruuget, og det er
e netop det,, det biobaseerede samfund kan
levere, hvis vi gør tingen
ne på den riggtige måde.

d for, at Land
dbrug & Fød evarer er partnere i en ny
n grøn alliannce sammen med Dong,
Derfor er jeeg meget glad
Novozymess og Haldor Topsøe.
T
Navn
net på allianccen er Bioreffinery Alliancce, og målet er at udvikle
e danske
styrkepositiioner inden for
f bioraffine
ering.

Vi skal satsee på bioraffin
nering i Danm
mark. Vi har med stor dyygtighed sikre
et, at vi i dagg er hjemsted
d for
verdens 3. sstørste fødevvareklynge. Med
M en innoovativ energisektor og stæ
ærke biotek‐‐sektorer harr vi i
Danmark ett unikt udgan
ngspunkt forr at blive en aaf verdens fø
ørende natio
oner i omstill ingen fra det fossile
samfund til det biobaseerede samfun
nd.

esom vi er ett foregangslaand inden for landbrugs‐
Ja, vi kan blive et foregaangsland inden for biorafffinering, lige
abe over 10..000 nye bæredygtige
og fødevareeområdet. Vii har unikke styrkepositiooner, og det vil kunne ska
jobs i Danm
mark. Det kan
n ske samtidiig med, at vi fastholder og
o udbygger vores nuværrende
landbrugsprroduktion med en stor animalsk prodduktion, og en
e fortsat ud
dvikling af deen økologiske
e
produktion samt produktion af højvværdiafgrødeer, såsom frø
ø, kartofler, frugt
f
og grønnt m.v.
or ikke i tvivl om, at fremtiden tilhøreer planteprod
ducenterne.
Jeg er derfo
Derfor er m
min opfordrin
ng til Christiansborg og ikkke mindst till vores nye regering, at dden tager pla
anteavlen
alvorligt. I kkan ikke baree lægge prod
duktionsrest riktion på prroduktionsrestriktion og så tro, at vi samtidig
s
kan levere b
byggestenen
n til fremtidens vækst. Deerfor skal I haave en langt mere målreettet og fagliggt funderet
tilgang til vaandplaner, tiil pesticider, til kontrolbeesøg og landbrugsstøtte. I skal være m
med til at ud
dvikle nye
forretningso
områder og også have øjje for mulighhederne i ste
edet for kun at
a insistere ppå begrænsn
ninger.
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Afslutning

Jeg vil gernee slutte med at sige tak til
t alle vore s amarbejdspaartnere for et
e godt og koonstruktivt sa
amarbejde.
Tak til minee kollegaer i sektorbestyr
s
relsen for Plaanteproduktiion for konsttruktive drøfftelser og sam
mvær.
Tak til medaarbejderne på
p Axelborg for
f støtte i d e fagpolitiskke sager og ta
ak til medarbbejderne på
Videncentreet for Landbrrug for gode faglige redeegørelser, forr forsøgs‐ og projektarbeejdet, der givver ny og
opdateret vviden, og ikkee mindst tak til de lokale konsulenterr for den faglige støtte.

Carl Åge
e Peders
sens tale
e

Planteekongres 2012

Carl Ågee Pedersen
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