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    » Kære forælder! Få styr på dine prioriteter, kig 
dine børn i øjnene, vær insisterende nærværende - 
og læg så den forbandede mobiltelefon væk!

Thomas Skovbo, far, viceskoleleder,  
foredragsholder og forfatter, i Berlingske.

POLITIKADETTER: Aftalen er på plads - 
de 53 kadetter starter 1. oktober. 

Mel.: Radetzky March

Gør nu plads, for her kommer kadetterne.
De har fået en post i budgetterne, 

skønt det holdt lidt hårdt 
med en lønakkord,

og så kræved’ de deres strejkeret.
Der var dem, der blev stødt på manchetterne.

Hvad er det? Vil de strejke, kadetterne?
Skal de ikke først ud på job, 

før det strejkevåben trækkes op?

Jo, det skal de da også, det si’r sig selv.
De skal ud og ta’ fat, og der er et væld 

af arbejdsprocesser.
Især skal de stå 

ved Bov og Kruså 
og Rødby og Gedser 
som grænsekontrol 

i skiftende hold 
og stå vagt og stå bi, 

så et travlt politi 
kan få fri, hvis de vil, 
for det trænger de til. 

Der er virkelig brug for kadetterne.
De skal stå der om dagen og nætterne 

på patruljevagt 
i den nye dragt, 

et gevaldig flot uniformsudstyr.
Slut med cowboytøj, sneakers og sweaterne.

Der står nu »politi« på kasketterne, 
og det gi’r respekt, vidt og bredt.

Sådan er en politikadet.

Lars Kanit
Tegning: Henrik Monved

Kadetzky March

» KANIT & MONVED                                           «

  DAGENS CITAT

LANDBRUG & POLITIK: 
Der er god grund til, at vi 
landmænd her ved høsttid 
sender en venlig tanke til 
partierne bag landbrugs- 
og fødevarepakken.  Det 
var modigt og rigtigt og en 
kæmpe håndsrækning til 
vores erhverv og mulighe-
der for at producere til gavn 
for samfundsøkonomien. 

Af Lars Jonsson 
Formand for  

Nordsjællands 
 Landboforening 

Lige nu kæmper de sidste landmænd 
for at få høsten helt i hus. Tak for jeres 
tålmodighed, når vi kører på vejene 
med vores kornvogne og mejetærske-
re. Det varmer med et anerkendende 
vink. Selv om vi ved, det er en gene for 
mange, er det en nødvendighed for at få 
årets høst i hus.

Det gyldne overblik over resultatet 
har vi endnu ikke, men de foreløbige 
meldinger fra hele landet tyder på en 
rigtig fornuftig høst med fine udbytter 
af god kvalitet. Egentlig manglede vi 
vist kun en smule mere sol og varme 
for at komme op i nærheden af en deci-
deret rekordhøst.

Det er umiddelbart svært at forstå, at 
vi i et år med vejr, som for en kornavler 
lader rigtigt meget tilbage at ønske, al-
ligevel kan notere et så pænt udbytte af 
indsatsen.

Men forklaringen er faktisk såre sim-
pel. Med reformen, der gav os fødevare- 

og landbrugspakken, fik vi landmænd 
meget bedre muligheder for at tilføre 
vores afgrøder en mængde kvælstof, så 
de kan udvikle sig ordentligt. 

Tegnene var tydelige sidste år, hvor 
vi blandt andet så et stærkt forbedret 
proteinindhold i kornet, og nu kan vi 
altså igen se, at effekten af at kunne 
gøde ordentligt slår igennem. Vi skal 
huske, at protein er byggestenen i alt 
liv. Derfor er gødskningen til gavn for 
kvaliteten i både fødevarer og foder. 
Dansk korn med et ordenligt protein-
indhold reducerer behovet for import 
af både brødhvede og soya til foder, 
samtidig med, at muligheden for eks-
port af kvalitetskorn øges.

Der er derfor god grund til, at vi land-
mænd her ved høsttid sender en venlig 
tanke til partierne bag landbrugs- og 
fødevarepakken.  Det var modigt og 
rigtigt og en kæmpe håndsrækning til 
vores erhverv og muligheder for at pro-
ducere til gavn for samfundsøkonomi-
en. Og det vel at mærke uden at det går 
ud over miljøet, selv om der er mange, 
som prøver at give den fortælling fod-
fæste. 

Mest miljø for pengene
Miljøforbedrende tiltag skal være ef-
fektive og målrettede. Det tjener hele 
samfundets interesse, at ressourcerne 
anvendes, hvor det gavner og giver me-
ning og det skal afspejles i planlægnin-
gen. Med andre ord: vi skal have mest 
miljø for pengene!

Vi kan derfor kun opfordre partierne 
bag pakken til at sikre, at der fremover 
kommer en solid faglig base bag vand-
områdeplanerne. Planerne som truer 
med helt at ødelægge mulighederne 
for at drive landbrug i visse områder af 
Danmark. 

Som det ligger nu, er baggrunden for 
planerne lige så fagligt tynd og util-
strækkelig belyst, som den var bag de 
ekstremt stramme gødningsnormer, 
som landbrugsproduktionen var un-
derlagt frem til vi fik landbrugs- og fø-
devarepakken.

Vandplanerne forholder sig nemlig 
kun til kvælstof, nærmere bestemt 
kvælstof fra landbruget, men der er an-
dre faktorer som er med til at forringe 

vandkvaliteten i kystvandene. Ifølge 
undersøgelser står kvælstof kun for 
ca. en femtedel af den menneskeskabte 
miljøpåvirkning i de danske kystvan-
de, de resterende fire femtedele kom-
mer andre steder fra, men det har man 
bare ikke undersøgt forud for planer-
ne, ligesom man heller ikke har set på 
timing mellem udledning af kvælstof 
og opblomstring af alger. Hvad med de 
miljøfremmede stoffer fra Industri og 
spildevand, klimaændringerne med 
øget regn og stigende temperatur - 
hvad med dem, hvilken effekt har de på 
vandmiljøet?

Når man vælger en så ensidig tilgang 
til problematikken, frygter jeg, at re-
sultatet bliver derefter: Ingen effekt af 
stor indsats! Og så kan det ikke være 
rigtigt, at landmændene skal betale 
regningen for alle menneskeskabte 
ulykker, ligesom det gør indsatsen 
ineffektiv og omkostningstung, når 
mange andre faktorer også spiller ind 
på vandmiljøet.

Dertil har jeg kun at sige: Faglighed - 
ja, tak. Det tjener samfundet bedst.

Jeg sætter derfor stor lid til at arbej-
det i det internationale ekspertpanel, 
som netop nu evaluerer det faglige 
grundlag bag vandplanerne.

Vi har brug for arbejdsro i landbru-
get, derfor ønsker vi langsigtede pla-
ner, som er fagligt og videnskabeligt 
velfunderet. 

Tak for en god høst
Det gyldne overblik over resultatet har vi endnu ikke, men de foreløbige meldinger fra hele landet tyder på en rigtig fornuftig høst med fine 
udbytter af god kvalitet, skriver Lars Jonsson.

Synspunkt

»  Det er umiddelbart svært at 
forstå, at vi i et år med vejr, som for 
en kornavler lader rigtigt meget 
tilbage at ønske, alligevel kan 
notere et så pænt udbytte af ind-
satsen.


