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Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren ikke som annonceret i programmet 
kunne være til stede her i dag.  
 
Heraf følger så også, at jeg ligesom ikke rigtig har de nødvendige personlige forudsæt-
ninger for at fortælle jer om, hvordan det er at drive landbrug i forbindelse med en natur-
park, således som det er annonceret i programmet.  
 
I stedet vil jeg forsøge at forholde mig til det annoncerede tema ”Fremtidens landbrug og 
naturen”. 
 
Danmarks samlede areal udgør så vidt jeg husker godt 43.000 km2. 
 
Med forbehold for nogle ikke umiddelbart forklarlige forskelle i de forskellige statistik-
baser, udgør byer og infrastruktur ca. 10 % af landet, skovene udgør et sted mellem 11 og 
15 %, og så er der nogle areal, der anvendes til diverse mindre anlæg, læhegn, småsøer 
osv.  
 
Tilbage er der så det åbne land, som kan opdeles i 62-63 % til landbruget og ca. 10 % til 
naturarealer. 
 
Heraf følger logisk, da vi jo er ophørt med at udvide landets territorium, at enhver udvi-
delse af en af disse anvendelser nødvendigvis må ske på bekostning af en af de andre an-
vendelser. 
Eller gør det nu også? 
 
Der er ikke nogen tvivl om, at landbrugsdrift, som al anden menneskelig aktivitet, påvir-
ker både landskabet og naturen. 
 
Påvirkningen af landskabet er jo synlig for enhver, i hvert fald inden for de 62-63 % af 
landet, der anvendes som landbrugsland.  
 



Landbrugsarealet er meget firkantet sagt et meget stort produktionsanlæg, som til enhver 
tid har været indrettet efter de tekniske og økonomiske betingelser for produktion, der nu 
har været gældende.  
 
Derfor har landbruget altid præget og præger fortsat vores opfattelse af det åbne land i en 
meget stor grad, allerede fordi landbrugsarealet i Danmark forholdsmæssigt er væsentligt 
større end i de fleste andre lande.  
 
Denne visuelle påvirkning af en stor del af det åbne land kan man så have forskellige 
holdninger til, fra det rent utilitaristiske til det rent æstetiske. 
 
Det skal jeg ikke komme nærmere ind på her, der er vi ovre i de personlige synsninger. 
 
Påvirkningen af naturen, forstået som landbrugsdriftens påvirkning af de cirka 10 % af 
landet, der ikke anvendes til byer eller til landbrug eller skovbrug, jf. min statistiske ind-
ledning, er til gengæld umiddelbart mindre synlig, men bestemt ikke mindre relevant.  
 
Det er nemlig her, at vi finder nitratpåvirkningen, fosforpåvirkningen og tilsvarende på-
virkninger af miljøet. 
 
Helle Pilsgaard vil om lidt gøre rede for, hvordan det går med den særlige indsats rege-
ringen har iværksat på dette område i form af vand- og naturplanerne, som er et led i re-
geringens Grøn Vækst initiativ.  
 
Inden da vil jeg derfor benytte lejligheden til at kort at redegøre for baggrunden for Grøn 
Vækst, og for de visioner, der har båret Grøn Vækst i relation til landbrugsområdet. 
 
Som jeg sagde før, så er arealanvendelsen et nulsumsspil, den kvadratmeter, der dispone-
res til et formål, kan naturligvis ikke også samtidigt anvendes til et andet formål. 
 
Det følger af vand- og naturplanerne, at udledningerne af N og P skal mindskes meget 
betydeligt over hele landet. Forskelligt i de forskellige vandløbsoplande, men generelt 
over det hele.  
 
Derfor var udgangspunktet også umiddelbart, at med teknisk set uændret landbrugsdrift, 
herunder ikke mindst uændrede krav til håndteringen af gyllen fra den animalske produk-
tion, ville konsekvensen heraf være, at der ikke ville være plads til at opretholde den nu-
værende produktion. 
 
Ville det så være et problem, er jeg sikker på, at nogen af jer nu tænker. 
 
Ja, det ville det. 
 
Jeg ved godt, at set fra en kommunal synsvinkel kan det umiddelbart godt se ud som om, 
landbruget kunne afvikles uden de store økonomiske konsekvenser.  
 



Og det er også klart, at landbruget aktuelt ikke tjener voldsomt mange penge, og at land-
bruget derfor ikke aktuelt bidrager med så mange skattekroner. 
 
Men landbruget, og ikke mindst de følgeerhverv, der hænger sammen med primærland-
bruget udgør fortsat en af Danmarks største og internationalt set mest konkurrencedygtige 
kompetenceklynger, med en samlet beskæftigelseseffekt på mere end 150.000 personer, 
og en eksport på i omegnen af 60 mia. kr. om året.  
 
Der i meget runde tal 1/6 af vores samlede eksport.  
 
Det er et vitalt bidrag til beskæftigelsen og til samfundsøkonomien, som vi ganske enkelt 
ikke har råd til at undvære. 
 
En af udfordringerne i Grøn Vækst har derfor været at finde ud af, hvordan vi på en gang 
kan sikre både hensynet til miljøet og hensynet til landbrugsproduktionen, og dermed til 
beskæftigelsen og landets økonomi. 
 
Vi har derfor i forbindelse med Grøn Vækst haft fokus på, hvorledes man kunne nedbrin-
ge miljøbelastningen fra særligt den animalske produktion. Mere konkret har vi funderet 
over, om ikke man kunne forestille sig andre måder at anvende gyllen på, end blot at 
sprede den ud på markerne. 
 
Udgangspunktet har været, at forskerne særligt på DJF har fortalt os, at meget af den 
nødvendige teknologi til at anvende gylle til f.eks. energiproduktion sådan set var opfun-
det. Der har da også været en række virksomheder, der har gjort forsøg på at udvikle og 
markedsføre udstyr til alternativ gyllehåndtering, men så vidt jeg ved, er alle disse forsøg 
strandet på, at der ikke har været tilstrækkelige økonomiske midler til at overkomme alle 
børnesygdommene i udstyret. 
 
Grunden til, eller i hvert fald en af grundene til, at der ikke har været tilstrækkelige øko-
nomiske midler til at produktionsmodne denne teknologi, har utvivlsomt været, at efter-
spørgselen har været ret lille.  
 
Og efterspørgselen, ja den har været ret lille fordi vi i landbrugsloven traditionelt har 
krævet, at den enkelte ejendom eller bedrift selv ejede en ikke ubetydelig del af det nød-
vendige udspredningsareal.  
 
Og nå så først man havde købt al den jord, ja så havde man jo på den ene side mere eller 
mindre det nødvendige udspredningsareal og på den anden side havde man også brugt 
pengene på at købe jorden. Resultatet i forhold til investeringer i ny teknologi ligger vist 
lige for. 
 
Skulle vi derfor fremme denne nye teknologi, var det derfor nødvendigt at skabe de nød-
vendige incitamenter til at investere i sagen.  
 



Og de kunne skabes ved rent reguleringsmæssigt at lade anvendelsen af denne teknologi 
være ligeværdig med den hidtidige teknologi med udspredning af gylle markerne.  
 
Dvs. at man set fra landbrugslovens side lagde vægten på, at man kom af med sin gylle 
på en miljømæssigt korrekt og forsvarlig måde, men at det i forhold til loven var under-
ordnet på hvilken måde det lige skete. Dvs. om man kom af med sin gylle ved at bruge 
den som gødning på marken, eller om man kom af med den ved at bruge den til f.eks. 
energiproduktion. 
 
Heraf følger, at hvis gyllen rent teknologisk ikke er den begrænsende faktor i forhold til 
en husdyrproduktion var der ikke nogen logisk grund til rent lovgivningsmæssigt at kræ-
ve, at markdrift og stalddrift nødvendigvis skal foregå inden for samme bedrift.  
 
Så konklusion nummer et i forhold til landbrugsloven er altså, at der i det omfang, man 
kan skaffe sig af med gyllen til anden side, ikke er noget til hinder for at etablere såkaldte 
jordløse husdyrhold. 
 
Muligheden herfor udgør samtidigt et betydeligt incitament til at færdigudvikle og inve-
stere i den nødvendige teknologi.  
 
Dette ikke mindst i lyset af, at vandplanerne i de kommende år vil indebære, at der mange 
steder ikke fortsat vil kunne udbringes lige så meget gylle, som hidtil. Dvs. at der vil væ-
re en række eksisterende produktioner, som må vælge om de vil investere i mere jord el-
ler i ny teknologi eller om de vil reducere deres dyrehold. 
 
Konklusion nummer to i forhold til landbrugsloven er, at i det omfang denne nye tekno-
logi fungerer eller kommer til at fungere hensigtsmæssigt, så er der heller ikke nogen lo-
gisk begrundelse for at have lovmæssige begrænsninger på, hvor store de enkelte bedrif-
ter må være. 
 
Disse overvejelser og konklusioner er lagt til grund for den nye landbrugslov.  
 
Herudover indeholder loven også en række liberaliseringer af vilkårene for at erhverve 
landbrugsejendomme, som ikke direkte hænger sammen med Grøn Vækst, men som er 
udtryk for en generel gennemgang og justering af erhvervets rammevilkår i relation til 
den stadigt skarpere internationale konkurrencesituation, som erhvervet befinder sig i. 
 
Samlet set er der tale om et væsentligt paradigmeskifte i landbrugsloven, hvor landbruget 
i væsentligt større grad end hidtil bliver betragtet som en fremstillingsvirksomhed på linie 
med alle andre fremstillingsvirksomheder. 
 
Og hvor fører dette her så hen i relation til landbruget og landbrugets påvirkning af det 
åbne land?  
 



Strukturelt vil vi se en fortsat koncentration af den egentlige produktion på færre bedrif-
ter. Dette er en fortsættelse af den udvikling, der er foregået siden mekaniseringen be-
gyndte i halvtredserne, og derfor ikke noget nyt.  
 
Noget nyt vil til gengæld være, at vi formentlig også vil se etableringen af jordløse hus-
dyrproduktioner, hvad enten dette sker i eksisterende staldanlæg, eller i form af nyetable-
ringer. I et vist omfang vil dette knyttes sammen med etableringen af større fælles bio-
gasanlæg rundt omkring i kommunerne. 
 
Denne udvikling vil ske langsomt, idet den som jeg nævnte før er afhængig af produkti-
onsmodningen af den nødvendige teknologi, rent bortset fra at prisforholdet mellem den 
nye teknologi og arealer, der kan og må spredes gylle på, naturligvis også betyder noget. 
 
I relation til bosætningen vil denne udvikling formentlig ikke have den store effekt, idet 
de ejendomme, der bliver nedlagt som selvstændige brug i denne proces, jo ikke bliver 
revet ned. I stedet vil de som oftest blive frasolgt som boligejendomme. 
 
I relation til jorden vil denne udvikling på sigt kunne føre til, at en del af de arealer, der i 
dag primært drives af hensyn til harmonikravene vil kunne blive frigjort til andre formål, 
det være sig andre afgrøder, specialafgrøder af forskellig slags, eller til helt andre formål, 
rekreative formål, naturformål, skovrejsning eller andet. 
 
Samtidigt og parallelt med denne udvikling inden for produktionslandbruget vil der være 
det, man kan kalde boliglandbruget eller det rekreative landbrug. Dvs. de landbrugsejen-
domme, hvor det ikke er indtjeningen fra landbrugsproduktionen, men derimod er ejen-
dommens anvendelse som ramme om et familieliv, der er det primære formål. 
 
Og herudover vil der også være plads til – bedre plads til endda – de mere specialiserede 
landbrug, hvad enten vi taler nicheproduktioner, multifunktionelle landbrug, turismerela-
terede bedrifter eller hvad ved jeg.  
 
Så hvis jeg skal sammenfatte visionen om fremtidens landbrug i lyset af Grøn Vækst, så 
er det et mere specialiseret og virksomhedslignende produktionslandbrug, hvor den ani-
malske produktion i stigende grad kommer til at foregå på særlige lokaliteter. 
 
Og det er et mere diversificeret rekreativt landbrug, og dermed et mere varieret land-
skabsbillede og formentlig også regionalt mere diversificeret billede.  
 
Der vil som en funktion heraf også være arealer, hvor det er tvivlsomt, om de kan holdes 
i drift på kommercielle vilkår. Dette vil give helt nye udfordringer, enten for den offentli-
ge økonomi, eller for vores opfattelse af landskabsbilledet. 
 
Til sidst skal jeg understrege, at vi kan i Grøn Vækst, i vandplaner, i landbrugslov osv. 
kun give de rammer, landbruget kan udvikle sig inden for. Det er ganske andre faktorer, 
der bestemmer dels om landbruget udvikler sig inden for disse rammer, og i givet fald 
hvordan det udvikler sig inden for de givne rammer. 


