Landbrug
Indledning
Dette landbrugspolitiske program skal være med til at komme med løsninger i forhold til de
udfordringer, det danske landbrug møder i fremtiden. Fortjenesten ved produktionen er
faldende, og jorden man forarbejder, er ved at miste vigtige næringsstoffer. Derfor bliver vi
nødt til at omstille landbruget til nye tider.

Visionen for landbrug
Landbrug skal kunne fungere på markedsvilkår og på sigt ikke være afhængig af EU’s
landbrugsstøtte eller andre former for statsstøtte. Desuden er det vigtigt, at landbruget ikke
belaster planeten mere, end den kan tåle. Det skal ikke kun producere fødevarer, men i lige så
høj grad hjælpe samfundet i andre henseender, f.eks. ved at fremstille naturlige olier til
brændstoffer og planteplastik. For ikke at skabe ulige konkurrenceforhold mener vi, at det bør
indføres på EU-plan.
Radikal Ungdom mener:
Der skal ikke være nogen former for statsstøtte til landbruget. I en overgangsperiode
skal statsstøtten dog bruges på at sikre en hurtig og bæredygtig omstilling.
Landbruget skal være neutralt i forhold til udledning af drivhusgasser.
Landbruget skal ikke kun producere fødevarer, men også energi og andre produkter,
der normalt fremstilles af olie.

Det biobaserede samfund
Der skal findes en løsning på de fortsat voksende globale miljø-, klima- og fødevareproblemer.
Dette skal landbruget bidrage til. En del af løsningen på problemerne er det biobaserede
samfund, hvor man med nye, teknologiske løsninger reducerer udledningen af drivhusgasser
og laver holdbar ressourceudnyttelse.
Nogle af disse energiafgrøder vil kunne produceres uden at tage voldsom meget plads fra
fødevareproduktionen. Dette gælder f.eks. pil og elefantgræs, der kan dyrkes i områder, hvor
korn og andre fødevareafgrøder ikke har optimale dyrkningsforhold. Dertil kommer, at man i
Danmark har forsket i udviklingen af maritim biomasse, f. eks alger. Dette er et område, hvor
forskningen og teknologien skal forbedres markant, førend at det kan blive en aktiv del af
biomasseproduktionen.
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Radikal Ungdom mener, at bioraffinaderier skal være en del af fremtidens europæiske
landbrug, energi- og plastproduktion. På bioraffinaderier kan man omdanne materiale fra
planterne til for eksempel biobrændsel eller planteplastik. På denne måde kan man fortsat
producere produkter, der før var oliebaserede, ud fra planter. Det sparer miljøet for
olieudvindingen og er desuden næsten CO2-neutralt. Planten har, mens den groede, optaget en
stor del af den CO2, som senere udledes ved afbrænding. Bioraffinaderier og tanken om det
biobaserede samfund bygger således på “vugge-til-vugge”-princippet.
Bioraffinaderierne skal som udgangspunkt ikke ejes af staten, men af private. Det skal være
rentabelt for landmænd at deltage i produktionen af bioenergi. Samtidig skal raffinaderierne
indtænkes i den lokale planlægning, gerne i samarbejde mellem flere kommuner. Da det
stadig vil være en økonomiske byrde at opstarte bioraffinaderier skal en del af den
nuværende landbrugsstøtte afsættes til dette. Når støtten endeligt afskaffes, burde
raffinaderierne kunne fungere på markedsvilkår.
Gennem bioraffinaderierne formindskes spildet af uudnyttede ressourcer, samtidigt med at
der skabes grønne arbejdspladser. Vi vil ligeledes kunne producere biobrændstoffer, der kan
bruges i skibe osv. således at transportsektoren også vil kunne transportere varer rundt i
verdenen, uden at udlede mere CO2, end naturen kan bære.
Radikal Ungdom mener:
Biomasse kan bruges til andet end fødevarer. Man skal gennem bioraffinaderier
producere energi og oliebaserede produkter.
En del landbrugsstøtte skal i en overgangsperiode gå til opstart af bioraffinaderier,
indtil disse er økonomisk rentable.
Kommunernes planer skal så vidt muligt indtænkes bioraffinaderier i deres planer for
energi og ressourcer.

Struktur på fremtidens landbrug
Den nuværende struktur af landbruget er ikke holdbar, hvis europæisk landbrug skal fungere
på bedre konkurrencevilkår, uden det belaster klimaet og miljøet unødvendigt. Derfor ser
Radikal Ungdom en række nødvendige omlægninger i landbrugsstrukturen, for at vi kan ruste
os til fremtiden.
Det skal være tilladt at have dyrebesætning uden at have jordhold. På den måde skal
landmænd kunne specialisere sig indenfor det område, de er bedst til. En dyreholdsbonde
skal kunne deponere husdyrgødningen hos et bioraffinaderi, der kan sælge den forarbejdede
gødningen videre til afgrødsbønderne. Denne model kan dog medføre, at visse landmænd vil
blive sårbare overfor udsving i kornpriser, kødpriser osv. Radikal Ungdom ønsker dog at give
landmændene denne mulighed, hvis de selv finder det fornuftigt og ansvarligt.
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Radikal Ungdoms overordnede vision er, at landbrugsstøtten afskaffes. Dette er på nuværende
tidspunkt urealistisk, og derfor mener vi at landbrugsstøtten skal justeres, indtil det kan blive
fjernet. Landmænd får på nuværende tidspunkt deres primære støtte ud fra deres
produktionsmængde, hvilket ikke er en model, der fremmer klima- og miljøvenlig produktion.
Derfor skal støtten laves om, så det bliver mest favorabelt for landmændene at reducere sin
miljø- og klimabelastning. Denne omlægning af støtte skal dog ikke stå alene, da der i nogle
europæiske lande er problemer med at opretholde en ordentlig kontrol af landbrug. Denne
situation betyder, at produktionen ikke foregår på fair vilkår, hvilket er uhensigtsmæssig i
forhold til det ønskede mål om, at landbruget skal være grønnere. Derfor mener Radikal
Ungdom, at den fair konkurrence skal opnås gennem kontrol af landbrug, der foregår ud for
fælles EU-bestemmelse, som skal kunne dokumenteres.
Radikal Ungdom mener, at når landbrugsstøtten afskaffes, skal dele af denne omdannes til en
forskningspulje for bæredygtig fødevareproduktion. Puljen kan søges af lande, universiteter
eller private forskningsenheder, der ønsker at forske i udviklingen af miljø og energi inden for
landbrug- og fiskerisektoren. Endelig skal en del gå til bedre uddannelse og videreuddannelse
af landmænd med henblik på miljørigtig produktion. Ikke kun i Danmark, men også i resten af
Europa. På den måde går landbrugsstøtten til at forbedre landbrugets fremtid, uden at det er
en kontant støtte til landmændene.
Radikal Ungdom mener:
Landbruget skal drives på markedsvilkår
Det skal være muligt at have dyrebesætning uden jordhold
Landbrugsstøtten, så længe den eksisterer, på EU plan skal ændres så:
- Den går væk fra støtte ud fra produktionsmængde
- Den er mere klima- og miljørettet. Således skal økologiske landmænd optimere deres
produktion i forhold til klimaet, mens konventionelle landmænd i højere grad skal
skåne miljøet.
- EU skal herudover fastlægge retningslinjer, der vil sørge for fair konkurrence
Dele af midlerne fra en afskaffet landbrugsstøtte skal bruges til:
- En forskningspulje for bæredygtig fødevareproduktion
- Bedre uddannelse og videreuddannelse af landmænd med henblik på miljørigtig
produktion.
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Hensynet til omverdenen
Den store frygt ved brugen af biomasse er, at fødevarepriserne vil stige. Dette finder vi ikke
hensigtsmæssigt af hensyn til tredjeverdenslandene. Derfor vil Radikal Ungdom forsøge at
imødegå en stigning i fødevarepriserne ved at bruge GMO i højere grad, så kun de bedste
planter dyrkes, og udbyttet pr. areal dermed bliver større. Dermed kan der producere samme
mængde mad på et mindre areal.
En bedre udnyttelse af jorden i tredjeverdenslande vil gøre en stor forskel ift. den samlede
mængde fødevarer. Desuden vil der også give bønderne mulighed for en større indkomst, så
udviklingslande kan opnå højere levestandard.
I-landene skal holde kontrol med, at udviklede GMO’er fortsat ikke udgør en sundhedsrisiko
for mennesker - for eksempel risikerer at overføre antibiotikaresistens. Desuden skal det
være tilladt for ikke-GMO landmænd, hvis afgrøder på en naturlig måde er blevet bestøvet af
GMO-afgrøder, at fortsætte dyrkningen med de modificerede afgrøder.
Radikal Ungdom mener:
Brugen af GMO skal være større.
I-landene skal holde skarp kontrol med, at GMO’er ikke udgør en sundhedsrisiko for
mennesker.
Der skal sættes fokus på uddannelse af landmænd i tredjeverdenslande gennem
udviklingsbistanden.
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