
15 30. AUGUST 2018 LandbrugsAvisen

Den tidligere chefredaktør på 
Politiken, Bo Lidegaard, mener, 
at dansk landbrugs troværdig-
hed styrtbløder. Har han ret?
Han har ret i, at det er problem for 
os i landbruget, når befolkningen 
ikke synes, vi er troværdige. Vi skal 
fremstå troværdige, for ellers kan 
vi ikke lov til at drive landbrug. 
Der er lighedstegn mellem trovær-
dighed på den ene side og succes 
og indflydelse på den anden. Kan 
folk ikke forstå os, så kommer vi 
ikke langt.

Men er du enig med Bo 
Lidegaard i, at landbruget 
mangler troværdighed?
Bo Lidegaard ser det ud fra et kø-
benhavnerperspektiv, og det er 
helt klart i København, vi har det 
største problem. Jeg fornemmer, 
at befolkningen uden for Køben-
havn ser med noget andre øjne på 
landbruget. Ude i landet er der god 
opbakning til landbruget som en 
vækst- og jobmotor. Men det er en 
grundpræmis for landbruget, at 
hele befolkningen skal have tillid 
til os og stole på os.

Er det et retfærdigt billede, 
at landbruget har styrtblødt 
troværdighed?
Det er sådan set ligegyldigt, om vi i 
landbruget synes, det er retfærdigt 
eller ej. Bo Lidegaard er befolknin-
gens talerør, og derfor er det vig-
tigt at lytte til det, han siger. Hvis 
befolkningen opfatter det sådan, at 
landbruget har mistet troværdig-
hed, så er det sådan, det er. Punk-
tum færdig.

Men er der en reel kløft 
mellem befolkningen 
og landbruget?
Jeg vil kalde det misforståelser, og 
det er en stor udfordring at ændre 
på det.

Hvorfor er manglende 
troværdighed et problem?

I udlandet oplever vi en stor tillid 
til danske fødevarer, men vi skal 
producere i Danmark. Derfor er 
det  en udfordring for os, at vi ikke 
nyder den samme tillid i den dan-
ske befolkning. Det kan føre til, at 
vi mister retten til at producere. 

Det er en stor bekymring, og vi ar-
bejder hårdt for, at danskerne siger 
YES, vi er stolte af landbruget. 

Og hvad er så løsningen?
Som erhverv har vi en stor opgave 
i at oplyse folk om, hvem vi er og 
hvad landbruget vil. Vi skal tænde 
lyset for dem. Derfor har vi også 
skruet op for skolebesøgene, hvor 
vi i sidste skoleår satte rekord med 
26.000 besøgende skolebørn på 
danske gårde. Som man kan læse 
om andetsteds her i avisen, tager 
vi også kampen op med de forlag, 
der laver undervisningsbøger til 
skolerne, så fakta er korrekt. Det 
arbejde fortsætter vi med, ligesom 
vi hele tiden arbejder på at finde 
flere måder at nå bymenneskerne 
på.

Hvordan vil I så gøre 
det helt konkret?
Vi skal i gang med at dokumentere 
det, vi laver. Det handler om ko-
deks og certificering af vores varer. 
Fra mit eget landbrug sælger jeg 
juletræer i potter til Tyskland, Eng-
land og Frankrig, og det er et ab-
solut krav, at vi kan dokumentere, 

hvordan træerne er produceret. Et 
certifikat er indkøbernes mulighed 
for at tjekke, om alt er gået rigtigt 
til, og det er deres garanti over for 
deres kunder, som vil have sikker-
hed for miljøbelastning, arbejds-
miljø og klimabæredygtighed.

Men certificering på
eksportvarer hjælper vel 
ikke på danskernes mistillid?
Danskerne er utroligt prisfikserede, 
så der gælder lidt andre regler, og 
vi bliver ikke umiddelbart hono-
reret på samme måde. Men jeg er 
sikker på, at forskellige former for 
certificering vil være en måde at 
bygge danskernes tillid op. Men 
det er en udfordring, at mange tror 

mere på et youtube-klip eller en 
blog end det, vi fortæller.

Hvorfor ikke stå fast og sige, 
»det er os, der hiver valutaen 
hjem. Sådan er det bare. Fær-
dig. Hvad vil I gøre uden os?«
Fordi det ikke virker, og fordi land-
bruget meget let bliver brugt i det 
politiske spil. Vi skal selv fortælle, 
hvad der er vores vision for erhver-
vet. Ellers er der nogle andre, der 
skaber en vision for os uden rod i, 
hvad markedet kan bære, og tek-
nologien kan håndtere.

Kan du pege på en bestemt 
ting, som er et stort problem i 
forholdet mellem land og by. 
Noget der kalder på et quick-
fix?
Lugten. Landbruget lugter, og by-
boer, der kører gennem landet og 
lugter gylle, vil automatisk for-
binde det med de historier, de har 
hørt om landbruget, der forurener. 
Vi skal have bedre styr på lugtge-
nerne, ligesom industrien har. 

Skal landbruget kunne 
dokumentere bæredygtighed?
Ja, sådan er det, når man opererer 
på et højomkostningsområde, og vi 
skal konkurrere på et globalt mar-
ked. Hvis vi vil have prisen, så skal 
vi kunne dokumentere, at vi sætter 
et mindre klimaaftryk end andre.

Kan landbruget kæmpe for 
hårdt for sine synspunkter, så 
det giver bagslag?
I landbruget vil vi da helst have 
brede forlig, fordi det giver mere 
stabilitet. Et snævert forlig bety-
der, at det er lettere at skyde på os. 
Når det gælder et forsvar for noget, 
der har med biologi at gøre, ender 
vi tit i nogle me-
get lange sætninger 
med en masse bi-
sætninger. Det skal 
vi gerne ud over.

L&F-formand: Et kæmpe problem, 
at vi mangler troværdighed

Af Aage J. Iversen
aiv@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 60

Lars hvidtfeldt: Som erhverv har 
vi en stor opgave i at oplyse folk 
om, hvem vi er, og hvad landbruget 
vil. Vi skal tænde lyset for dem. Vi 
har været for dårlige til at fortæl-
le, alt det, vi kan, og hvad det er, vi 
vil.  Vi skal fortælle vores vision for 
dansk landbrug. Det har vi forsømt.

Arkivfoto: Frederik Thalbitzer.

Hvis befolkningen opfatter 
det sådan, at landbruget 
har mistet troværdighed, så 
er det sådan, det er. Punk-
tum færdig.

Lars Hvidtfeldt,
1. viceformand,

Landbrug & Fødevarer.

 ■ Lars Hvidtfeldt er viceformand 
for Landbrug & Fødevarer samt 
formand for Seges. 

 ■ Sammen med hustruen Linnéa 
Treschow drives Gl. Kirstineberg 
Gods, der ud over landbrug 
består af traditionel skovdrift 
med pyntegrønt og juletræer og 
en produktion af pottegroede 
juletræer. 

 ■ Lars Hvidtfeldt er kendt for at 
kæmpe for sine synspunkter 
på miljø, klima og bioøkonomi, 
der er hans særlige ansvarsom-
råder som viceformand, og har 
været en markant fortaler for 
de forbedringer af landbrugets 
vilkår, der er gennemført med 
regeringens Fødevare- og land-
brugspakke.

 Blå bog  Lars Hvidtfeldt

I sidste uge hævdede Bo Lidegaard, 
tidligere chefredaktør på dagbladet Politiken, at 
dansk landbrugs troværdighed styrtbløder. 
Viceformand i L&F, Lars Hvidtfeldt, er enig i, at det 
er et problem. 

28. september mødes de to til debat 
på Vækstkonferencen i Horsens.
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Shaping the Future

Debat: Viceformand i L&F, 
Lars Hvidtfeldt, og tidligere 
chefredaktør på Politiken, Bo 
Lidegaard, på Vækstkonferencen. 

 
 
28. september kan du høre:

På LandbrugsMediernes 
vækstkonference skal 
Bo Lidegaard debattere, 
hvordan landbruget finder  
balancen mellem at slås 
for egne krav og efterleve 
befolkningens ønsker. Det 
handler ifølge den tidligere 
chefredaktør på Politiken 
om fædrelandet, fakta, fusk, 
fokus og fødevarer.

Af Aage J. Iversen
aiv@landbrugsmedierne.dk 
tlf. 33 39 47 60

Hvorfor snakker landbruget og det 
øvrige samfund forbi hinanden?
Fordi begge parter har ret, og det fører 
vidt forskellige steder hen. Tag nu ejen-
domsretten til jorden. Hvis man spør-
ger landmanden, vil han sige, at man 
kan se det i tingbogen. Han ejer pro-
duktionsjorden, og det har han ret i. 
Men spørger man alle andre, hvem der 
ejer fædrelandet, vil svaret være, at vi 
allesammen ejer jorden, havet, grund-
vandet, fjordene og skovene. Og det er 
lige så rigtigt. Og landbruget ejer altså 
kun jorden inden for den ramme, at 
fædrelandet tilhører os alle. 

Skal landbruget ikke bare give den 
gas og kæmpe for sine synspunkter 
og lade andre kæmpe for deres?
Jo, men man skal ikke fuske. I forbin-
delse med Landbrugspakken pressede 
landbruget og regeringen deres egen 
dagorden igennem. Det efterlod det 
indtryk, at man i landbruget havde fu-
sket med videnskaben, forskningen 
og tallene. Landbruget har kæmpet så 
hårdt for retten til at bruge mere gød-
ning, at det kan ende med at blive dyrt 
for erhvervet. 

Anklager du landbruget for at have 
fusket sig til en fordelagtig aftale?
Det er ikke op til mig at afgøre. Jeg si-
ger bare, at det er det indtryk, mange 
sidder tilbage med, navnlig efter kam-
pagnerne fra Bæredygtigt Landbrug, 
og det er i virkeligheden det allerstør

store konsekvenser og store skadevirk-
ninger, fordi man ikke har sikret den 
nødvendige politiske forankring. 

Er dansk landbrug bæredygtigt?
Landbruget og det øvrige samfund ope-
rerer med to sæt fakta, og begge har så-
dan set ret. Landmænd har uden tvivl 
ret i, at dansk landbrug på en lang 
række parametre er det mest skån-
somme og bæredygtige i Europa, hvis 
man ser på forbruget af f.eks. penicil-
lin og pesticid pr. produceret enhed. 
Men forbrugerne har lige så ret i, at 
miljøbelastningen fra dansk landbrug

Debattør: Landbruget  
har styrtblødt troværdighed
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LÆS I NÆSTE
 - replik fra Lars 

 ■ Født 1958.
 ■ Dr. phil historie.
 ■ Forhenværende ambassadør og de-
partementsråd.

 ■ Ansvarshavende chefredaktør på 
dagbladet Politiken 2011-2016.

 ■ Medlem af bestyrelsen i tænketanken 
Frej, som har det erklærede mål at 
skabe et mere bæredygtigt Fødevare-
danmark. 

Blå Bog  Bo Lidegaard

Hvem har me
manden eller 
Jeg forstår godt
er trætte af bed
kende forskel p
vel har en men

Alle fo
til land

HeltMange sidder med det ind-
tryk, at landbruget har 
fusket, og det er det største 
problem. Med mistanken om 
at have manipuleret med 
forskningsresultater har 
landbruget styrtblødt trovær-
dighed i løbet af de sidste år.

Bo Lidegaard.

Vær med 
til at forme 
fremtiden!
Kom til Vækst’18 på 
Bygholm Landbrugsskole 
i Horsens 28. september.
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