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 Der produceres ikke længere sko i Danmark. Heller ikke tekstiler. Og vi oplever lige nu, at posten kæmper 
en dødskamp – har ædt sig selv op. 

Samtidig fejrer de danske restauranter triumfer. De får Michelin-stjerner i hobetal. Med baggrund i gode og 
sunde kvalitetsråvarer fra landbrugslandet Danmark. For dygtige kokke gør det ikke alene – de skal have 
gode råvarer at arbejde med – tingene hænger sammen. 

  

Jeg vil gerne sige tillykke til fødevare-Danmark. Det er godt gået i hele kæden fra jord til bord. Hele 
Danmarks befolkning bør være stolt over, hvad vi formår. 

Jeg vil også advare. For det er en katastrofe for den gastronomiske udvikling herhjemme, hvis danske 
landmænds dygtighed, viden og kunnen går tabt, og grisen i stedet kommer fra Tyskland, Polen eller et helt 
tredje land. 

Det er ved at går med svineproduktionen som med posten, tekstilerne og skoene. Der var en gang, hvor 
danske slagterier slagtede 22 mio. svin om året. Sidste år var tallet 18 mio. svin. I stedet bliver smågrisene i 
stigende tal kørt syd for grænsen og fedet op dernede. Årsagen er manglende indtjening gennem mange år 
som følge af alt for dårlige vilkår herhjemme. 

En tommefingerregel siger, at 1 mio. færre slagtesvin betyder tab af eksportindtægter på 2 mia. kr. til 
Danmark og koster 1.000 arbejdspladser. 

Derfor kære danskere, gælder det om at tage stilling til, hvilken udvikling vi ønsker: Skal det gå som med 
Posten, eller skal fødevare-Danmark fortsat udvikle gourmet-oplevelser, som går sejrsgang over hele 
verden? 

Det er nu, der skal vælges: I de første seks uger af 2017 faldt leverancerne til de danske svineslagterier med 
9,1 procent sammenlignet med samme periode for et år siden. Det er alvorligt og må ikke blive en skrue 
uden ende. Derfor Danmark, bak nu op om landbruget, kvaliteten, fødevaresikkerheden og en positiv 
udvikling i erhvervet. 

 


