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BEHOV FOR FOKUS PÅ VÆKST 

Miljøministeren spænder landbruget hårdt for i sin Vand- og Naturplan. 

 

Finansloven er blottet for vækstinitiativer. 

 

Vi vil skabe vækst og arbejdspladser uden at forringe miljøet. Det påviste Natur- 
og Landbrugskommissionen for snart to år siden var muligt – men regeringen har 
intet foretaget sig.  

 

Alene en ændring af gødningsreglerne har potentiale til at øge værdien af den 
danske høst med op til 2 mia. kr. og skabe op til 3.000 arbejdspladser.  

 

Foto: fvm.dk/landbrug 



LANSBRUGSPAKKE FRA VKO 

Desværre skal minimum 90 mandater være enige med én, før man får ret i det 

danske Folketing! 

 

Dette ligger fast i et forhåbentligt blåt tårn – efter valget 

 

 

Foto: ft.dk 



FULDGØDSKNING HURTIGST 
MULIGT 

Fuldgødskning over tre år 

 

2015 minus 33% - 50% udbyttestigning 

 

2016 minus 66% - 90% udbyttestigning 

 

2017 N – reduktion fjernet – 100% UDBYTTEEFFEKT 

 

Omfattende måleprogram – indsats efter behov 

Foto: minivaadomraader.dk 



BEHOV FOR STOR 
KURSÆNDRING 

Natur og landbrugskommissionen startede den nye 

tankegang! 

 

Forskningsinstitutioner – styrelser – politikere – 

nærmest som at konvertere til anden religion! 

 

Væk fra computeren – På med gummistøvlerne! 

 

Målinger giver et reelt / ærligt billede 

 

Trendanalyser viser, vi er godt på vej. 

Foto: http://huntershouse.dk/kat213-Fodt%c3%b8j-

oversigt/side1560-Le-Chameau-Vierzon.html 



LIGEVÆGTSPRINCIPPET OG 
MERUDBYTTEKURVEN 

Ved ligevægtsprincippet kan 

det være problematisk med 

balanceregnskab og 

maxoverskud på 50-60 kg. 

n/ha. 

 

Stor viden om 

merudbyttekurven kan 

igangsættes inden for 100 

dage.  

 

Planten skal ligesom os 

mennesker fodres efter behov 

og evne til at producere. 

 

 



LANDBRUGSPAKKEN I ØVRIGT 

Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. – 
LA vælter det nok ikke.  

 

I alt 16 konkrete forslag, som skal gøre det 
lettere og billigere at være landmand i 
Danmark.  

 

Fremsættes som beslutningsforslag i 
Folketinget inden længe.  

 
Foto: JACOB EHRBAHN.  
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LANDBRUGSPAKKENS 16 TILTAG 

16 initiativer fordelt på fire områder: 

 

Øget råvaregrundlag 

 

Ny og målrettet regulering 

 

Styrket konkurrenceevne 

 

Bedre adgang til finansiering 

 

 

Allinge Å bugter sig.  

Randzonekravet skal afskaffes. 



LANDBRUGETS 
KONKURRENCEEVNE 

Nabotjek 

 

Indførelse af fast punkt i al lovgivning, der relaterer sig til EU 

 

”Følg eller forklar” 

 

 

Foto: https://www.thistedforsikring.dk/da/landbrug/produktionslandbrug.aspx  

https://www.thistedforsikring.dk/da/landbrug/produktionslandbrug.aspx


KONKURRENCEEVNE 
 

Konkurrencegaranti med manglende ha – støtte. 

 

Fra kontrollant til vejleder. 

 

Konkurrencedygtigt økologi 

 

Færre omkostninger – mindre slagtehuse 



VÆKST MED FORNUFT ELLER 
AFPUDSNING AF GRØN GLORIE 

Landbruget har et vækstpotentiale til 

at øge eksporten og skabe op til 25.000 

nye arbejdspladser 

 

Regeringen forhaler opstart af 

anbefalinger fra Natur- og 

Landbrugskommission. Pudser nu alene 

sin grønne glorie her i valgåret  

 

Vi vil omvendt skabe vækst og 

arbejdspladser uden at forringe miljøet 

– der er plads! 

 

Foto: http://www.organictoday.dk/hvert-fjerde-landbrug-pa-vippen/  
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TAK FOR JERES 
OPMÆRKSOMHED 


