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Den lokale SF-kandidat, Andreas Grosbøll, undrer sig mest over den position landbruget 
har haft i valgkampen. Der er for ham ingen konflikt mellem at forlange CO2-handling af 
de danske landmænd og så sætte skub i en udvikling, der kan bringe dansk landbrug i fø-
rersædet  

Når det er kommet til landbruget, er det måske der, de bornholmske folketingskandidater 
har stået mest stejlt overfor hinanden, vurderer Andreas Grosbøll. Det undrer ham noget, for 
for ham at se, handler det om at prioritere en stor portion offentlige penge, sådan, at det styr-
ker vores  samlede klimaindsats. 

“Landbruget er jo det mest subsidierede erhverv i Danmark, så det er vel ingen skam at kaste 
loddet til klimaets fordel. Det er jo ikke SFs politik, at landbruget som sådan skal betale, men 
derimod at støtten skal sikre, at landbrugets udvikling går i den rigtige retning og det med en 
vis hast”, siger kandidaten.  

“At det bliver udlagt, som om vi vil ødelægge erhvervet og det 
enkelte landbrug, er altså helt skævt”, siger Andreas Grosbøll. 
“Der er afgørende grunde til at omlægge til en anden form for 
produktion med fokus på planteproduktion og reduktion i CO2-
udslippet. Alle de EU-midler, der tilgår landbruget skal bru-
ges til at gøre dansk landbrug verdensførende på nye produk-
tionsmåder.” 

Den lokale SF-kandidat undrer sig over den manglende vilje fra 
en del af hans kandidat-kolleger til at stille krav i forbindelse 
med offentlige bevillinger. 

”Det er ligesom om, at det er i orden at effektivisere til sokkeholderne, når det kommer til 
nogle dele af den offentlige service. Men når det kommer til den industri i Danmark, som får 
allerflest støttekroner, så skal vi acceptere, at pengene går til produktion, som medvirker til 
at skade vores klima”, siger Andreas Grosbøll 

Han lægger vægt på, at der skal gøres alt for at støtte landbruget til at omlægge produktio-
nen, og at de landmænd, der allerede har lavet investeringer i klimaforbedringer netop vil 
kunne mærke det direkte i forhold til, at de CO2-afgifter, de pålægges, så vil være mindre. 
Han understreger endvidere, at det ikke alene handler  om landbrugets CO2-afrtryk. 

”I forhold til landbruget er der også fra SFs krav til at få sikret vores drikkevand. Der er brug 
for handling, hvis kommende generationer ikke skal  købe drikkevandet i supermarkedet, for 
vores drikkevand er desværre truet og det har vi så sent som i valgkampen set eksempler på 
her på Bornholm”, siger han. ”Der skal ryddes op i PFAS-forureningen der truer vores natur, 
grundvand og sundhed, og så vil SF have et forbud mod brug af sprøjtegift i alle sårbare 
vandindvindingsområder. Fremover skal områderne enten bruges til økologisk landbrug eller 
udlægges til natur, så driften ikke belaster drikkevandet.” 

Langt de fleste steder kan omlægningen til økologi ske med økonomisk gevinst eller i hvert 
fald uden tab for landmændene, som har EU-støtte til denne. ”Det er altså vigtigt for mig at 
understrege, at det ikke handler om at forfølge landmænd, men at hjælpe og støtte til en an-
derledes produktion. Det er en fælles opgave”, slutter Andreas Grosbøll.  
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