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Landbruget har svigtet, lød meldingen i københavneravisen Berlingske lørdag. Miljø- og 
fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen sagde, at han havde brugt en masse bandeord, da det 
kom frem, at landbruget kun havde skaffet 12 ton kvælstof – langt under, hvad der var lovet. 
De radikales Ida Auken tog sagen op. Selvfølgelig gjorde hun det i den sædvanlige skarpe tone. 
Landbrug & Fødevarer dokumenterede efterfølgende, at begge politikere var på afveje. Der gøres 
en meget stor indsats med kollektive virkemidler, og der var ved frivillighed skaffet 100.000 hektar 
med efterafgrøder. 
Men da var skaden sket. 
Det er ikke længe siden, Ellemann-Jensen ligeledes var ude med meldinger om, at 
kvælstofreduktionen ikke var stor nok. Dengang var det med henvisning til foreløbige tal fra en 
rapport. Han havde end ikke tid til at vente på den endelig rapport – nok fordi meldingen skulle ud 
lige før Plantekongressen. 
Målet er at lægge afstand og skabe usikkerhed, så landbruget ved ikke, hvor de har ministeren, 
regeringen og den konstruktive del af oppositionen. Og mens Landbrug & Fødevarer 
dokumenterer og dokumenter fakta og faglighed, skælder Merrild ud på Auken og Fuglede ud på 
Ellemann-Jensen. Vi kan kun frygte, at de efterfølgende begynder at skælde ud på hinanden 
sekunderet af politikerne, som atter glæder sig over, at erhvervet er splittet. 
  
Politikerne og journalisterne kunne jo have taget turen ud i virkeligheden. De kunne have besøgt 
de oplandskonsulenter, som arbejder med minivådområder sammen med landmændene. De 
kunne have hørt om, hvor mange bureaukratiske forhindringer der lægges i vejen for, at projekter 
kan føres ud i livet. De kunne også have hørt historien om, at tilsagn til at lave et minivådområde 
tidligst blev givet i august 2018. Det er såmænd blot et halvt år siden. 
Men politikerne forholder sig tilsyneladende ikke til virkeligheden. 
Det her handler ikke om miljø. Det handler ikke om fjorde og farvande og ikke om kvælstof, 
iltsvind og fiskedød. Og det handler slet ikke om landbrug, produktion af kvalitets-fødevarer, 
milliardeksport og tusindvis af arbejdspladser. 
Det handler kun om politikernes iscenesættelse og genvalg. 
 


