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Lely Center Herrup holder åbent hus

Du inviteres hermed til åbent hus onsdag d. 26. februar 2020 
fra kl. 10.00 - 20.00.

På dagen vil der blive afholdt tre oplæg, være 
mulighed for at komme tæt på vores Lely 
produkter og få en snak med Lely teamet.

Vi står klar med lidt godt til ganen i løbet af dagen. 

Vi tilbyder transport med bus fra hhv. 
Brønderslev og Støvring:
• Afgang fra Brønderslev kl. 09.30 ved LandboNord,  
   Erhvervsparken 1. 
• Afgang fra Støvring kl. 10.30 ved OK Støvring Syd. 
• Retur fra Vinderup kl. 15.00. 
Tilmelding til bussen skal ske senest torsdag d. 20. februar til Mathilde 
Bredkjær på 22 15 33 10.
* Vi forholder os retten til at aflyse busturen ved for få tilmeldte. 

Vi håber på at se dig! 
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Oplæg fra Lely Nordic:

Kl. 12.30
Jens Simonsen om 
Farm Scan

Kl. 13.30
Harriet Johannessen 
om Vector - 
automatisk fodring

Kl. 14.30
René Hansen om 
Consumables
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Dansk landbrug forrest 
– men ikke i mål

Tilhørerne på LVK’s årsmøde blev forsikret om, at dansk landbrug har en vigtig rolle at spille i fremtidens globale samfund.

Resten af verden kan 
lære meget af dansk 
landbrug, fastslog 
Esben Lunde Larsen 
på LVK’s årsmøde. Men 
der er stadig masser 
at optimere på i et 
marked, hvor klimafo-
kus og proteinmangel 
skal gå op.

Tekst og foto: 
Christian Carus

FREMTID Der var masser af 
ros til de danske landmænd, 
da tidligere miljø- og fødeva-
reminister Esben Lunde Lar-
sen stillede sig på scenen ved 
LVK Dyrlægernes årsmøde for-
leden på Nordjyllands Land-
brugsskole.

- Der er bestemt en fremtid 
for dansk fødevareprodukti-
on, og der er brug for, at ver-
den lærer at gøre som I gør. 
I er et eksempel på, hvordan 
man kan øge produktiviteten 
på en bæredygtig måde, lød 
det fra den tidligere minister, 
der nu er fellow hos den in-
ternationale tænketank Wor-
ld Ressources Institute, Food, 
Forrest & Water.

Esben Lunde Larsen bed 
blandt andet mærke i dansk 
landbrugs udvikling fra 1990 
til 2014, hvor man øgede pro-
duktionen med 22 procent, 
mens emissionen af klima-
gasser blev reduceret med 16 
procent.

- Hos World Ressources In-
stitute ser vi i hvert fald ik-
ke en fremtid, hvor der skal 
skæres ned på produktionen 
de steder, hvor man er dyg-
tig til det. For der bliver brug 
for flere fødevarer, da der vil 

blive over to milliarder flere 
mennesker på jorden i 2050 
og der allerede nu er mangel 
på protein.

Tag højde for forbrugerne
På trods af ros og positi-
ve spådomme, lagde Esben 
Lunde Larsen dog ikke skjul 
på, at der også er masser af 
udfordringer for de danske 
landmænd – ikke mindst i 
en verden, hvor klimaakti-
visten Greta Thunberg var 
årets person 2019 i Time Ma-
gazine.

- Klimaet fylder rigtig me-
get, og forbrugerne får i sti-
gende grad også større og stør-
re indflydelse på jeres vilkår. 
I dag er et produkt som mælk 
jo ikke bare mælk. For nogle 
er det et produkt, der er med 
til at sikre et sundt liv, for an-
dre er det resultatet af en mis-
handlet ko og for andre igen 
er det et klimaproblem, kon-
staterede han.

- Man kan være enig eller 
uenig i de forskellige perspek-
tiver, men man er nødt til at 
tage højde for forbrugerne i 
den fødevarefremtid, vi ser 
ind i.

Klima-redskaber
En af de helt konkrete udfor-
dringer man står overfor, er 
målene om at reducere klima-
aftrykket med 70 procent frem 
mod 2030 og være helt klima-
neutral i 2050.

- Her kan udtagning af land-
brugsjord, som har stået som 
en af de store åbenbaringer 
de seneste år, være et redskab 
at trække på. Men det er ik-
ke løsningen på alt – og som 
sagt skal Danmark som et af 
de førende lande fortsat sta-
dig producere masser af føde-

varer, vurderede Esben Lun-
de Larsen.

- Håndtering af udledningen 
fra stald og gylletank er et an-
det håndtag, man kan trække 
i, samtidig med at man skal 
forsøge at foderoptimere end-
nu mere, lød det fra den tidli-
gere minister.

- Jeg tror også at det at kon-
vertere brugen af jord til at 
binde mere kulstof og mere 
proteinholdige afgrøder kan 
være nogle af nøglerne. Men 
det er områder, som vi ikke 
ved nok om endnu.

Biogas er til gengæld ikke 
blandt de første værktøjer, 
man vil trække frem i World 
Ressources Institute.

- Landbruget som energi-
leverandør medfører brug af 
jord, som kunne være brugt 
til at producere menneskefø-
de, konstaterede Esben Lun-
de Larsen.

Systematik
Mens bæredygtig produkti-
on er et varemærke for dansk 
landbrug, ser Esben Lunde 
Larsen også sine landsmænds 
systematiske tilgang til faget 
som en stor fordel.

- Kontroller og indrappor-
tering kan nogle gange måske 
godt føles som en hæmsko, 
men det er basis for innova-
tion og ikke mindst den fø-
devaresikkerhed, Danmark 
er kendt for, og som gør, at 
I kan få lov at eksportere til 
for eksempel Kina, som de 
færreste andre får lov til, sag-
de han.

- Og jo mere verden kigger 
efter det, I gør, og jo flere stan-
darder, der bliver sat med 
dansk rod, jo mere konkur-
rencedygtige vil I også blive i 
global sammenhæng.

Mens verden kan lære meget af 
dansk landbrug, er der stadig 

brug for at udvikle på den bære-
dygtige produktion, fastslog 

Esben Lunde Larsen.

Emil er holdets 
kammerat


