
Jaget Vildt ! 

 

Spørger man en dansk landmand/fødevareproducent om deres allerstørste ønske, er svaret fra 

langt de fleste faktisk ganske fromt.  

Kunne vi da bare få lov at være i fred et øjeblik !  

Ingen krav om støtte, tilskud eller fattighjælp i nogen form - nej kunne man da bare få fred et 

øjeblik. 

 

Den jagt der sker på et traditionsrigt og stolt erhverv, som har skabt store dele af fundamentet 

for det velfærdssamfund vi i dag forsøger at bibeholde, den minder mest af alt om den 

klassiske engelske rævejagt. 

Blot er jægeren til hest skiftet ud med en stadig voksende skare af intellektuelle 

meningsdannere, frelste grønne foreninger og nidkære kontrollanter i alle afskygninger.  

Hundene rundt om hele jagtselskabet er erstattet af en villig presse, der altid er klar til at gø 

højt og længe ad hvad som helst blot det smager lidt af en god historie der kan skabe omtale. 

Foran hele dette selskab forsøger den tidligere så stolte Fødevareproducent at holde trit med 

dem der nat og dag er klar til at bide ham i haserne, ikke noget at sige til at man ønsker,” bare 

fred et øjeblik”. 

 

Kraftige regnskyl, voldsom tørke, vejret i det hele taget, er ikke problemet. Det er en del af 

livet som fødevareproducent, det har vi valgt at leve med og tager som det kommer. Derimod 

er mulighederne for at generere et overskud gennem de sidste 25 år blevet stadig ringere og 

ringere, gælden er steget i takt med, at en forfejlet miljøpolitik har krævet voldsomme 

investeringer, for at opretholde produktionen. Økonomisk balancerer snart hele erhvervet på 

en knivsæg, og der er ikke plads til bare de mindste fejl, sygdom eller vejrmæssig modgang. 

Vi kigger nervøst ud i gården når der kommer en bil, for hvornår kommer det næste 

uanmeldte kontrolbesøg, hvor der afhængig af kontrollantens humør ikke er langt til en tur på 

forsiden. Jeg forstår udmærket ønsket: Kan vi ikke få fred bare et lille øjeblik. 

 

Folk der arbejder laver fejl. Sådan er det. Det gør vi alle. Danske fødevareproducenter 

arbejder rigtig meget og der sker selvfølgelig også fejl. Selv om der er eksempler på regler 

der ikke bliver overholdt, er det urimeligt at lægge et helt erhverv til last. 

Man forbyder jo heller ikke biler fordi der nogle enkelte der kører over for rødt. Synderne får 

en bøde og sådan skal det være. 

Det er jo sjovt nok heller ikke sådan at vi hænger Mærsk ud fordi der er en eller anden 

tilfældig skude der lækker olie på sin vej igennem Øresund. 

 

Vi har nok verdens mest miljøbevidste landbrug og det mener jeg vi bør være stolte af. Det er 

indiskutabelt at vi ligger helt i top når vi ser på hvor lidt vi bruger af hjælpestoffer pr. 

produceret enhed. Det være sig korn, kød, mælk, pels osv.Vi har en meget høj grad af 

fødevaresikkerhed, som vi alle nyder godt af. 

Dansk landbrug kan også i fremtiden skabe vækst og arbejdspladser.  

Jeg vil arbejde for at dansk landbrug får mulighed for det, vi har simpelthen ikke råd til andet. 

 

Så vidt vides blev den engelske form for rævejagt forbudt fordi man ikke fandt formen 

rimelig længere. Jeg finder det heller ikke rimeligt at en af dansk erhvervs grundpiller skal 

leve et liv som jaget vildt, Så for vores alle sammen skyld lad os give dem fred bare et lille 

øjeblik.  
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