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Den udygtige fødevareminister
BRAK OG NATUR: Ophævelsen af brakreguleringen har betydet, 
at der i dag er alt for meget jord under plov. For to år siden var 
kornpriserne rekordhøje, og dengang var der ingen ende på alle de 
gode argumenter for at udvide kornarealet til det yderste.
Af KJELD HANSEN JOURNALIST OG FORFATTER

I DET MESTE af juli stod bekymrede landmænd i kø for at komme af med sidste års høst. Landet 
over havde de lagt avlen i laden for at vente på en anstændig pris, men nu skulle det gamle korn ud 
for at gøre plads til den nye høst. 

De fik en lang næse. 

Nogle kunne slet ikke komme af med deres lagerkorn, fordi det var mugnet. Andre blev så rasende 
over de uhørt lave pristilbud, at de vendte traktoren og kørte hjem igen for at skovle det værdiløse 
korn ind i pillefyret. 

De, der solgte, fik så lidt for avlen, at dækningsbidraget røg ned i det røde felt. 

Siden ophævelsen af den tvungne braklægning i 2008 er landbrugsarealet i Danmark forøget med 
små fem procent. I samme periode er prisen på korn halveret. 

For et år siden fik landmanden 140 kr. for 100 kilo foderkorn, i dag tilbydes han under 70 kr. 

Denne elendige udvikling skyldes, at hele EU er oversvømmet med billigt korn, takket være en 
totalt fejlslagen liberalisering af landbrugspolitikken. 

De ultraliberalistiske politikeres udygtighed kommer til at koste de danske planteavlere seks 
milliarder kroner. Så meget mindre kommer de til at tjene i år i sammenligning med sidste år. For 
den enkelte landmand er der udsigt til en katastrofe med noget nær en halvering af 
egenindtjeningen. 

Meget bedre kommer det næppe til at gå for landmændene i det øvrige EU, hvor ophævelsen af 
brakreguleringen også har betydet alt for meget jord under plov. 

I sommeren 2007 var der ellers ingen ende på alle de gode argumenter for at udvide kornarealet til 
det yderste. Ikke mindst var kornpriserne dengang rekordhøje. 

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og svineproducent Peter Gæmelke, daværende præsident for 
Landbrugsraadet, gik arm i arm i den sag. 



Det var tvingende nødvendigt med mere korn, fordi hele den globale fødevaresikkerhed stod på spil, 
påstod ministeren og svineproducenten. Og fordi Afrikas børn sultede. 

Selv om det blev sagt tydeligt af alle fagfolk, at den tilsyneladende globale mangel på korn og ris i 
2007 skyldtes økonomisk spekulation, valgte fødevareministeren at lytte til sin politiske spindoktor. 

Det samme gjorde flertallet af hendes kolleger i EU. Nu skulle landbruget globaliseres og udsættes 
for markedskræfterne. 

For Danmark, som i forvejen er verdens mest ekstremt udnyttede landbrugsland, betød EU-
hastværket en hovedkulds ophævelse af brakpligten på 150.000 hektar jord eller et areal som 
Lolland-Falster. 

Gennem en længere årrække havde brakarealerne udviklet sig til halvnatur, så der lød et ramaskrig 
af forargelse fra naturglade borgere over hele landet, da landmændene gik i gang i foråret 2008 med 
at oppløje orkideenge, mase agerhønekyllinger og knuse vibereder. 

Men fødevareminister Eva Kjer Hansen stod fast. Uanset den høje pris var den store naturmassakre 
nødvendig. 

Nu kommer de samme landmænd, der havde så travlt med at pløje, harve og giftsprøjte 
brakarealerne, til at betale dyrt for den udygtige ministers kortsigtede politik. Seks milliarder 
mindre i kassen. 

Fallitter og forjagelse fra gården kan næppe heller undgås, medmindre den ultraliberalistiske 
fødevareminister kryber til korset og indser, at kornproduktion ikke bør reguleres udelukkende af 
markedets rå kræfter. 

Det ville være den totale fallit for en udygtig minister, hvis hun tvinges til at genindføre støtteopkøb 
og oplagring af de overflødige kornmængder for at hæve priserne ad kunstig vej. Eneste lyspunkt 
vil være, at så bliver der masser af gammelt korn til ulandshjælp for de sultne børn i Afrika. 

x


	Den udygtige fødevareminister
	BRAK OG NATUR: Ophævelsen af brakreguleringen har betydet, at der i dag er alt for meget jord under plov. For to år siden var kornpriserne rekordhøje, og dengang var der ingen ende på alle de gode argumenter for at udvide kornarealet til det yderste.

