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4. juli 2022 
Åbent brev til Fødeminister Rasmus Prehn 
 
Kære Rasmus Prehn 
 
Vi står som erhverv overfor en ny Landbrugsreform, som træder i kraft fra 1. januar 2023. Vi ved, at 
der vil komme ændringer for os. Vi ved, at der kommer nye krav – vi ved bare ikke, hvilke krav og 
ændringer, vi kan forvente.  
 
Du har meldt ud, at vi tidligst får besked i efteråret 2022. Det er simpelthen ikke godt nok. Den sløve 
tilgang til udrulningen af Landbrugsreformen er til stor frustration for både landmænd og vores 
konsulenter. 
 
Vi landmænd er så småt i gang med at planlægge næste års produktion. Når vi rammer efteråret 
2022; den tid, hvor du vil annoncere de nye krav og ændringer for os, så har vi allerede sået en stor 
del af bedriftens afgrøder. Har du så tænkt dig, at vi skal pløje de afgrøder ned, for så at så på ny, hvis 
vores afgrødevalg ikke passer ind i reformen?  
 
De nye afgrødekrav kan betyde, at vores største afgrøde går fra at fylde 75% til at måtte fylde 70% - 
men vi ved det ikke. Hvem tør planlægge efter noget, der langt fra er sikkert, og hvilke vilkår giver det 
vores konsulenter for at rådgive os, når de absolut ingen retningslinjer har at gå efter. En ændring 
som denne har stor betydning for vores markplanlægning – en markplanlægning, som nu også skal 
indeholde 4% brak. Vi har fået stillet i udsigt, at der vil komme flere alternativer til at opfylde de 4%, 
men de alternativer, har vi heller ikke set noget til. Jeg finder det fuldstændigt uacceptabelt, at I 
udstikker nye ændringer og krav, men ikke giver os en ærlig chance for at komme i mål, fordi vi ikke 
får retningslinjerne. 
 
Landbruget har brug for at planlægge. Vi har brug for at vide, hvilke krav vi skal forholde os til. Og det 
har vi brug for nu. Det er ikke ligegyldigt, hvad vi putter på vores marker. Vi ser lige nu et meget 
svingende råvaremarked og skyhøje gødningspriser. Jeres nølen kan komme til at koste os dyrt. Vi kan 
ikke bare sadle om og lave en ny plan på et øjeblik.  
 
Det er fuldstændigt uhørt, at nogle landmænd, grundet jeres langsommelighed, får etableret meget 
værdifulde afgrøder i efteråret 2022, som de måske skal pløje ned, da de måske ikke er lovlige efter 
den 1. januar 2023. 
 
Jeg mener kun det er rimeligt, at vi senest får en udmelding fra dig i slutningen af juli. Hvis det absolut 
ikke kan lade sig gøre, bør implementeringen udsættes til 2024, så vi får en fair chance til at komme 
på plads i de nye regler. 
 
Vi har brug for, at I melder klart ud nu, hvordan reglerne bliver. 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter A. Poulsen 
Formand for Udvalget for Planter og Natur, Djursland Landboforening. 
Tlf. 4017 8061 
E-mail: peter@baekskovgaard.dk 
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