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Peter Gæmelke:

Forventer en grøn revolution

Men globaliseringen har ramt dansk landbrug hårdt, mener landbrugets tidligere førstemand
Af Helge Lynggaard
Det var de lidt optimistiske toner, som den tidligere præsident
for Landbrugsraadet, Peter Gæmelke, slog an, da han torsdag
åbnede udstillingen ”Mad til alle
- bæredygtigt, uden dogmer” på
Oplevelsescenter Vestermølle.
- Om 10-20 år kan vi måske
noget, som vi slet ikke forestiller
os i dag vil blive muligt. Kigger vi 30 år tilbage kan vi i dag
noget teknisk, fysisk eller biologisk, som vi ikke troede muligt
dengang. Derfor tror jeg, at vi
sagtens kan lave en grøn revolution endnu en gang, der sikrer, at
verden nok skal blive brødfødt
under en eller anden form, sagde
Peter Gæmelke.
Han understregede i sin åbningstale, at dansk landbrug er
blevet hårdt ramt af globaliseringen.
- Den har betydet, at der er
masser af job, der er forsvundet
fra Danmark, og der er masser af
ting, der i gamle dag blev produceret i Danmark som i dag bliver
produceret mange andre steder
ude i verden, fortsatte Peter Gæmelke.
- Vi er ramt af, at der er sket
en globalisering. Verden er blevet åbnet, der er blevet mere
frihandel og det sidste har vi jo
hyldet i stor udstrækning, for vi
kunne ikke afsætte totredjedele
af vores produktion, hvis vi ikke
havde en fri handel. Men mange

Primus motor for udstilingen på Vestermølle er Jørgen Lund Christiansen, der her ses sammen med landbrugets tidligere førstemand Peter Gæmelke, der stod for åbingen af udstilingen.
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steder i verden har de lavere omkostninger og lavere lønninger,
og de har mindre regulering og
mindre rigide regler, sagde Peter
Gæmelke, og fortsatte:
- Jeg har lovet, at jeg som tidligere formand ikke vil blande

mig i den politiske dagsorden,
men det er i hvert fald meget
tydeligt, at som landbruget er
udfordret, har globaliseringen
ramt os.
- Den jord, som vores forfædre dyrkede, den dyrker vi

Hele udstillingen ligger online
Den nye udstilling om landbruget på Oplevelsescenter
Vestermølle kan ses via computer, ipad eller smartphone
Udstillingen på Vestermølle er
formet som en vægavis med 50
plancher, der opridser landbruget historie fra istiden til i dag
og ser frem mod 2050. På plan-

cherne beskrives de enkelte dele
af fødevareklyngen - brancher
og firmaer - og der orienteres om
brug af gødning og pesticider,
om GMO, økologi og akvakultur og om fremtidens udfordringer for landbruget.
Hele udstillingen kan ses fra
en computer, for alle vægaviser
samt store mængder supplerende materiale er ved at blive lagt

online. Om kort tid bliver der
også åbnet for forskellige debatfilm om landbrug, fødevarer,
alternativ energi, økologi, GMO
og landbrugets selveje.
- Der er læsestof til mange
timer, siger Jørgen Lund Christiansen, formand for Møllelauget og initiativtager til hele
projektet med genopbygning af
Vestermølle.

stadig, og den vil vi blive ved
at dyrke, for den kan vi ikke
bare eksportere til udlandet,
sagde Peter Gæmelke og roste
initiativtagerne til den nye udstilling for at tage debatten om
landbrugets fremtid op.

I de seneste fem år har der
årligt været 100.000 besøgende,
og heraf har 5.000 fået en guidet
tur på Vestermølle.
Udstillingen er åben tirsdagtorsdag 14-17, lørdag 13-17 og
søndag 11-17. Grupper kan aftale guidede ture syv dage om
ugen.
Læs mere om udstillingen på
www.vestermollelaug.dk

