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Møllevenner går ind i politisk
debat om landbruget
Vi må ikke blive så politisk korrekte, at vi ikke tør rejse nogle kritiske spørgsmål,
sagde Jørgen Lund Christiansen ved åbning af ny udstilling, der præsenterer udfordringerne
ved at skulle høste 70 procent mere om 35 år

For danske landmænd bliver
fremtiden kulsort, hvis vore
politikere lytter til ønsker fra
Danmarks Naturfredningsforening om et 100 procent
økologisk landbrug, sagde
Jørgen Lund Christiansen ved
åbningen af udstilingen på Vestermølle. Blandt gæsterne var
Benny Kirkebække, tidligere
formand for DLF-Trifolium
A/S, der ses til højre i billedet.
Fotos: Helge Lynggaard

Af Helge Lynggaard
Møllelauget – ordet emmer af
historie og gamle møller.
Men tag ikke fejl.
Møllelauget ved Oplevelsescenter Vestermølle ved Skanderborg sø nøjes ikke med at male
korn på den gamle kværn og
holde hyggelige møder. Med åbningen af en ny udstilling ”Mad
til alle - bæredygtigt, uden dogmer”, lægger møllevennerne i
den grad op til debat om fremtidens landbrug.
- Vi må ikke blive så politisk korrekte, at vi ikke tør rejse
nogle kritiske spørgsmål, sagde
Jørgen Lund Christiansen, formand for Møllelauget ved et
pressemøde i forbindelse med
åbningen af udstillingen torsdag
i denne uge.
- Vi vil gerne skabe debat,
men vi er også parate til at rette,
hvis det viser sig, at vi har taget
fejl, forsatte Jørgen Lund Christiansen.
Udstillingen tager udgangspunkt i rapporter fra FAO og
FN om, at verdens befolkning
øges med omkring 200.000
hvert døgn, så vi i 2050, om 35
år, vil være 9,6 milliarder, hvis
prognoserne holder.

- For at undgå sult, social nød
og afledte krige skal vi høste 70
procent mere i 2050 end i dag.
Med tanke for det, der sker i
Middelhavet i disse dage, er det
en meget relevant betragtning,
siger Jørgen Lund Christiansen.
- Der er behov for dyrkningsmetoder, så vi avler mere på
hver hektar, ikke mindre. I dag
er der 2000 kvadratmeter landbrugsjord pr. verdensborger, om

35 år kun 1.600 kvadratmeter.
Og til den tid skal vi udover at
producere mad til et menneskes
forbrug i 365 dage på to små pacelhusgrunde også lave råvarer
til industrien samt producere en
del af vort energiforbrug.
Jørgen Lund Christiansen
peger derfor på, at der er behov
for dyrkningsmetoder, så der
avles mere på hver hektar. Han
mener, at den nødvendige mer-

En vægavis med 50 plancher beskriver de enkelte dele af fødevareklyngen og orienterer blandt
andet om brug af gødning og pesticider, om GMO, økologi og akvakultur.

produktion på 70 procent kræver
hjælpemidler som gødning og
pesticider.
- Så for verdens landmænd
bliver fremtiden ikke ved at
være så sort, som den har været. Men for danske landmænd
bliver den kulsort, hvis vore politikere lytter til ønsker fra Danmarks Naturfredningsforening
om et 100 procent økologisk
landbrug og afvikling af store
dele af produktionen.
- Økologi er godt som en nicheprodukton og til at udvikle
nye metoder, men det duer ikke
som en hundrede procent produktion, der skal brødføde verden, understregede Jørgen Lund
Christiansen.
- Denne udstilling viser, at
dagens og ikke mindst morgendagens konventionelle landbrug
kan producere bæredygtigt med
hensyntagen til natur, miljø og
klima. Vi ved, at planterne skal
have kvælstof, hvis vi skal kunne føde verdens milliarder. Vi
ved, at de pesticider, der i dag er
tilladt i Danmark, er miljøskånsomme og nedbrydelige. Og vi
ved, at store dele af Danmark
forsumper, hvis vi ikke må lede
vand væk fra markerne, understregede Jørgen Lund Christianen.

