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Vi lykkes kun med den grønne omstilling, hvis vi får skabt tryghed om rammevilkår og fremtidige 
investeringer. Den tryghed kan kun en bred aftale på tværs af Folketinget levere. Derfor bekymrer 
det os, at Folketingets partier tilsyneladende har svært ved at finde hinanden i en bred aftale om 
landbrugets grønne omstilling.

Hvis danske politikere svækker de danske landmænds konkurrenceevne, vil det koste tusindvis af 
arbejdspladser, ikke blot i landbruget, men i høj grad også i følgeerhvervene. Og det vil i alvorlig 
grad svække den styrkeposition, danske landmænd og fødevarevirksomheder har opnået på 
globalt plan, hvor de i dag befinder sig i den absolutte superliga, når det handler om at producere 
klimaeffektivt. Vi er dybt bekymrede for, hvilken negativ betydning en ny regulering kan have for 
vores råvaregrundlag, vores vækstmuligheder og dermed arbejdspladserne i vores brancher.

Sådan behøver det ikke være. Det er ikke en naturlov, at den grønne omstilling af dansk landbrug 
skal koste arbejdspladser og vækst. Tværtimod ser virksomheder på tværs af fødevareklyngen 
bæredygtighed og grøn omstilling som en kommerciel mulighed, der kan og skal være en af 
nøglerne til fremtidens vækst. 

Samlet set har vi som erhverv en vision om klimaneutral produktion fra 2050, og selskaberne har 
selv sat skarpe bindende mål frem mod 2030. Såvel landmænd som vore virksomheder har allere-
de i dag investeret store summer i omstillingen. De store andelsselskaber i branchen har investeret 
i at klimaoptimere hele værdikæden. Lige fra forskning i planteforædling, bæredygtighedsmål og 
klimatjek hos de enkelte landmænd og optimering af husdyrfoder samt produktion af græspro-
tein.
Eksemplerne er mange, og vi er klar til at investere, også i fremtiden. Men når virksomheder og 
landmænd skal investere massivt i produktionen, er det helt afgørende, at vi kan se ind i en stabil 
og ordentlig regulering. Det er selve grundforudsætningen for erhvervslivet.

For andre sektorer er der politisk fundet midler til at finansiere omstillingen gennem store en-
gangsinvesteringer i nye grønne tiltag. Midler, der ikke i forvejen var en del af sektorerne. Det skal 
også være muligt på landbrugsområdet. 

Og så er vi sikre på, at man kan få de øvrige politiske ender til at mødes, så vi sammen - politikere, 
virksomheder og landmænd i fællesskab - kan gå i spidsen og skabe verdens mest klimaeffektive 
fødevaresektor. 

Derfor lyder vores klare opfordring til jer: lad ikke det politiske spil på Christiansborg ødelægge 
en historisk mulighed for en bred og langtidsholdbar aftale om grøn omstilling af dansk landbrug.
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