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Øko-forslag til grønnere landbrugspakke:
Gentoptag fordoblingsmålet
Økologien har været et undervurderet virkemiddel i den oprindelige landbrugspakke både i forhold til at
sikre miljø og indtjening i landbruget, mener Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening. Forening
har i dag stillet en række forslag til en grønnere landbrugspakke.
- Hvis man vil gøre pakken mere grøn, så er det klogt at tænke i økologi. Økologi er på én og samme gang
miljø og erhverv. Vækst i økologien sikrer bedre miljø, og det skaber varer med merværdi for både
landmand og samfund. For miljøet er økologi ikke kun et kvælstofreducerende virkemiddel, det betyder
også færre pesticider, mere kulstofbinding i jorden, mere biodiversitet og mere naturpleje, siger Per
Kølster, formand for Økologisk Landsforening.
Foreningen har i dag sendt en række konkrete forslag til forhandlingsparterne omkring en tillægsaftale.
Foreningen opfordrer blandt andet til at genoptage det oprindelige mål om en fordobling af det økologiske
areal, som VK-regeringen - med Eva Kjer Hansen som fødevareminister - satte som en del af sin Grøn Vækst
Strategi i 2009. Et mål hun og V-regering fjernede i 2015.
- Med økologiens fremgang både i salg, eksport og i antallet af landmænd, der lægger om til økologi i
øjeblikket, så må man konkludere, at det nytter noget at have en målsætning. Og det betyder også noget
for adgang til lånekapital. Vi opfordrer forligsparterne til at genoverveje fordoblingsmålet, for det er til gavn
for naturen, vandmiljøet og for erhvervets økonomi, siger Per Kølster.
Økologien undervurderet i Landbrugspakken
Økologisk Landsforening mener, at økologisk landbrug har været et undervurderet virkemiddel i den
oprindelige landbrugspakke.
- Økologerne gødsker mindre, end der er regnet med i planen. Dels udnytter økologerne ikke deres
kvælstofkvote, dels er der 56.0000 ha, som er tilmeldt en ordning, hvor man kun må gødske op til 60
procent af den i forvejen lavere kvælstofkvote for økologiske arealer. Det er der ikke taget højde for i nogen
af beregningerne, siger Per Kølster.
Konkurrenceforvridende pakke
Derudover mener han, at den oprindelige pakke skaber unfair konkurrence mellem konventionelle og
økologiske fødevarer. Det konventionelle landbrug forventer en indkomststigning som følge af pakken,
fordi de må gødske mere. Det er en stigning, som økologerne ikke får en andel af, samtidigt med at vækst i
det økologiske areal er én af forudsætningerne for at lempe kravene til det konventionelle landbrug.
- Hvis vi skal have fair konkurrence mellem økologi og konventionelt landbrug og miljø-gennemskuelighed
for forbrugerne, så bør det konventionelle landbrug og dets forbrugere selv betale alle omkostninger ved at
dyrke arealerne med mere gødning og pesticider hektar for hektar. Hver produktionsform og hvert
landbrug må svare sine egne omkostninger, og det er ikke tilfældet i Landbrugspakken, siger Per Kølster.
Konkrete forslag
Økologisk Landsforening foreslår bl.a., at der arbejdes på lettere adgang til risikovillig kapital, så flere landmænd kan
komme i gang med økologi, at fordoblingsmålsætningen genindføres og suppleres af midler til faglig udvikling og
kompetenceløft og et ekstra år med midler til Fonden for Økologisk Landbrug for at fastholde en markedsdrevet
udvikling. Samtidigt ser foreningen gerne, at økologisk landbrug bliver et endnu stærkere N-virkemiddel ved at
introducere et kulstofbindingskrav i økologibekendtgørelsen. Det vil også være godt for klima og biodiversitet.
Endelig vil en indsats for at hjælpe jordfordeling på vej kunne skabe nye muligheder for at få mere økologi, tage
lavbundsjord ud af drift og skabe ny natur.
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