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Af Thorkild Møller 
Christensen, 
hobbylandmand, 
Frøstrupskovvej 11, Lunde, 
6830 Nr. Nebel

En lørdag i det vestjyske i 
starten af april. Biler med 
store trailere kører forbi det 
lokale biogas anlæg og får 
traileren fyldt op med gylle-
fibre. God gødning til jord-
bærrene og køkkenhaven. 
Glade lokale får tanket op 
med gratis gødning, hjælp-
somme folk, der læsser trai-
leren. Hjem til køkkenhaven 
og læsse af og nyde synet af 
grøn omstilling i køkkenha-
ven. 

Et dejligt bevis på at nogle 
lokale landmænd har turdet 
satse på et stort biogasanlæg 
med lokale arbejdspladser, 
positiv energi til lokalsam-
fundet og sikring af store røde 
jordbær uden brug af kunst-
gødning. 

Jeg tror på, at vi er klar til 
den grønne omstilling. Vi skal 
prøve at gøre det simpelt.           

Som når vi giver hønen det 
ukrudt, der kommer i køkken-
haven, veksler den det hurtigt 
til et æg. Det æg bliver lidt dy-

rere, men det smager meget 
bedre. 

Nyd sommeren og solen, 
den er lige om hjørnet.

Det synlige i den 
grønne omstilling 
i det vestjyske

Landmændenes biogas-sats giver positiv energi i lokalsam-
fundet. Foto: Colourbox
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ORDET er frit

skrives af et fast panelOrdet er frit

Af Sune Steffen Hansen, partner i Rud Pedersen og vært på podcasten Pollster.

SIDEN RUSLANDS INVASION af Ukraine 
24. februar er vores fælles forsvars- og sikker-
hedspolitik blevet et af de vigtigste politiske 
emner i Danmark. Forsvars- og sikkerhedspo-
litik er ellers et emne, der normalt ikke er det, 
som danskerne er mest optagede af. Hvis du 
nu tænker: Hvorfor i alverden skal jeg læse om 
forsvarspolitik i LandbrugsAvisen – det har da 
ikke noget med landbrug at gøre, kan jeg godt 
forstå dig. Det er bare sådan, at forsvarspolitik 
for første gang i lang tid kan komme til at be-
tyde noget op til næste folketingsvalg. På den 
måde kan danskernes interesse for spørgsmå-
let være med til at afgøre, om det er Pape, El-
lemann eller Frederiksen, der er statsminister 
efter næste valg. Og så bliver det pludselig 
meget relevant for dansk landbrugs interesser. 
Skal vi have en ny regeringsperiode båret af 
en rød-grøn politisk bølge, eller skal man have 
en blå regering, der traditionelt står landbruget 
tættere? 

DISKUSSIONEN OM FORSVARSPOLITIK 
kan måske være Jakob Ellemann-Jensens 
chance for et comeback som den ubestridte 
leder af blå blok. Debatter om klima og miljø 
synes ikke at ligge specielt godt til Venstres 
formand. Det gør udlændinge- og sundheds-
politik heller ikke. I hvert fald ikke, 
hvis vi spørger vælgerne. 
Fælles for alle de emner 
er, at de har ligget højt 
på danskernes dagsorden 
igennem flere år, hvilket 
ikke har gjort situationen 
nemmere for Venstre. Men 
lige så udfordret Ellemann 
er, når vi taler klima, ud-
lændinge og sundhed, lige 
så stærk er han tilsynela-
dende, når vi taler forsvar. 
Traditionelt har det ellers 
været vennerne i De Kon-

servative, der stod stærkt i forsvarsdebatten, 
men i den seneste måned og for første gang i 
lang tid har vi set en fremgang for det gamle 
landbrugsparti i meningsmålingerne. Venstre 
kan spore en fremgang, hvor man særligt hi-
ver vælgere til- bage fra De Konservative. 

Som tidligere soldat er El-
lemann åbenlyst på hjem-
mebane, når det kommer 
til diskussionen om trus-
ler mod Danmarks sik-
kerhed.

DET NYE FOKUS på 
forsvarspolitik giver 
ikke nødvendigvis re-
geringsmagten til blå 
blok, men skal det bor-
gerlige Danmark gøre 
sig forhåbninger om at 
vinde det kommende 

valg, kræver det, at man kan stille med én kan-
didat til rigets øverste post i Statsministeriet. 
Her kan diskussionen om Danmarks forsvar 
måske hjælpe Venstre tilbage i den rolle. De 
næste mange måneder vil gå med diskussio-
ner om et markant øget forsvarsbudget samt, 
hvordan dette skal finansieres. Hertil følger 
også et forår, der politisk vil blive domineret af 
folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, så 
diskussionen om Danmarks sikkerhed forsvin-
der ikke lige foreløbig. Der kan dermed godt 
komme noget spænding tilbage i forhold til det 
kommende folketingsvalg. Den politiske dis-
kussion om forsvars- og sikkerhedspolitik kan 
således bidrage til nogle nye parlamentariske 
muligheder for landbruget efter et kommende 
folketingsvalg – hvis Ellemann vel at mærke 
formår at holde den gode formkurve.

Venstre, forsvar og vælgere

Det nye fokus på for-

svarspolitik giver ikke 

nødvendigvis regerings-
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men skal det borgerlige 

Danmark gøre sig for-
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Statsministeriet.

Af Søren Møller, formand 
for Fremtidens bæredygtige 
landskaber

Når lodsejere bidrager til at 
skabe samfundsefterspurgte 
løsninger, som f.eks. giver 
bedre adgang i landskabet, 
smukkere udsigter og et ri-
gere plante- og dyreliv, så 
skal lodsejerne anerkendes 

for de indsatser. Det er ikke 
urimelige krav til samfun-
det – det er en konsekvens af 
at gå fra en produktion, som 
kan afsættes på markedet til 
at omlægge til en produktion 
af samfundsgoder, som gør os 
rigere i velfærd og miljø.   

I projektet Collective Im-
pact; Fremtidens Bæredyg-
tige Landskaber, afprøver vi 
multifunktionel jordforde-
ling. En samfundsøkonomisk 
cost-benefit analyse af vores 
demoprojekt ved Glenstrup 
Sø i Mariagerfjord kommune 
viser, at multifunktionel jord-
fordeling er en rigtig god for-
retning for samfundet. Men 
lodsejerne bærer omkostnin-
gerne, og øvrige projektaktø-
rer får gavn af samfundsge-
vinsterne. Det understreger 
behovet for kompensation til 
lodsejere, hvis projekter skal 
gennemføres frivilligt.

Bredere værktøjskasse
Den mulighed findes ikke i 
den multifunktionelle jord-
fordelingsordning (MUFJO-
ordningen). Det kan virke 
paradoksalt, fordi MUFJO-ord-
ningen netop stiller krav til 
projekterne om at opfylde så-
vel di-rektivforpligtende- som 
nationale mål for klima, vand-
miljø og natur. Finansieringen 

må findes i andre tilskudsord-
ninger eller hos en sponsor, 
der vil betale for værditabet, 
f.eks. et vandselskab, der ind-
vinder drikkevand i området. 

Mogens Jespersen (V), borg-
mester i Mariagerfjord Kom-
mune udtaler:

»Det har haft afgørende 
betydning for processen ved 
Glenstrup Sø, at både de lo-
kale og mange byrådspoli-
tikere i Mariagerfjord Kom-
mune kunne se, at denne 
tilgang til udvikling af frem-
tidens landskaber kan no-
get helt særligt. Her er ingen 
hemmelige dagsordner eller 
pseudo-inddragelse. Her er 
derimod respekt og gennem-
sigtighed og plads til både 
det individuelle og det fælles-
skabsorienterede. Projektet 
har sat et aftryk i kommunens 
måde at tænke landskabets 
udvikling og samskabelse på, 
som vil blive i årene frem-
over.«

Multifunktionel jordfor-
deling er en nøgle til at løse 
bundne samfundsopgave – 
derfor bør regeringen opska-
lere MUFJO-ordningen med 
en bredere værktøjskasse. 

Lodsejere skal 
kompenseres for 
samfundsgoder
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Hvordan kan 
det være?
 
Af John Pedersen, 
Rundløkkevejen 2 3720 
Aakirkeby

Hvordan kan det være, at 
storlandbrugerne er meget 
tilfredse med et loft over 
kontingentbetalingen til 
Landbrug & Fødevarer, men 
er store modstandere af et 
loft over udbetalingerne fra 
EU?


