
 

 

Må ikke offentliggøres før fredag d. 26. maj kl. 13.00 

 

Åbningstale ved den officielle åbning af  Roskilde Dyrskue den 26. maj 2017 kl. 

11.30-12.00 i Ring 1 

ved skuets formand, gårdejer Povl Fritzner 

 

På vegne af Roskilde Dyrskue er det mig en glæde at byde velkommen til alle her på 

Roskilde Dyrskue 2017.  

 

Den smukke plads vi befinder os på, giver os de bedste muligheder for at vise 

landbruget frem og være i dialog med forbrugere, virksomheder, politikere, 

interesseorganisationer og landmænd imellem. Det her er ”Dyrskuepladsen”, som hvert 

år på smukkeste vis sætter rammen for Danmarks og Nordeuropas største dyrskue. 

 

Igen i år har vi fyldte stalde med mere end 1.800 dyr, udsolgte stande blandt andet med 

450 maskin- og erhvervsudstillere og en stor flot fødevareudstilling ”Spisekammeret” 

med et varieret udvalg af lokale og regionale fødevarer. Programmet for de næste 3 

dage byder på ikke færre end 238 aktiviteter i form af miniburger-værksted, 

hønsepasserkursus, hesteshow, bueskydning, kaninhop, ærespræmiekonkurrence, 

traktortræk, mønstrings-konkurrencer, rundvisning af landmænd og meget meget mere. 

Der venter alle gæster et flot og varieret program.     

 

Fra min side skal der først og fremmest lyde en stor tak til udstillere, gæster, frivillige 

hjælpere, landbrugsorganisationer og øvrige samarbejdspartnere. Tak for, at I bidrager 

til, at vi igen i år kan byde velkommen til Danmarks største dyrskue og det festlige 

møde mellem land og by, mellem producenter og forbrugere.  

 

En særlig velkomst skal lyde til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og 

Roskilde Kommunes borgmester Joy Mogensen, som begge skal tale her ved åbningen 

af Roskilde Dyrskue 2017. Esben Lunde Larsen får ordet som den første.  

 

Tak til Esben Lunde Larsen og Joy Mogensen for talerne.   

 

Der ligger et kæmpe arbejde forud for dyrskuet for at klargøre både dyr og maskiner til 

dagene her på pladsen. For dyreudstillerne gælder det, at bedrifterne skal holdes i gang 

hjemme på gårdene, samtidig med, at de udvalgte dyr skal passes og kunne vises frem 

fra deres bedste side har på dyrskuet. Det er en stor indsats, en stor tak til alle for det.   

 

Roskilde Dyrskue er en stor kulturbegivenhed. Vi åbner portene til en af Danmarks 

største events til sommer, sol, fest og farver og masser af glade mennesker.  
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Afgrøderne på markerne står også frodigt på denne tid, med de gule rapsmarker i 

fantastisk farvespil og priserne på mælk og svinekød ser rigtig fornuftige ud.  

 

Vi noterer i bestyrelsen med stor tilfredshed, at Roskilde Dyrskues mange sponsorer vil 

støtte en af Danmarks største kulturbegivenheder. I har forstået, at arbejdere og 

selvstændige har brug for mennesker, der tænker bredt. Og I sponsorer er dermed med 

til at sikre, at vi i fælleskab kan vise, at vi er et stolt erhverv.  

 

Jeg har tidligere omtalt politikken i Danmark som brevvægtepolitik. Med det mener jeg, 

at det er en udfordring for vores samfund, når politikerne bruger tid på drillerier, frem 

for en god demokratisk debat om vigtige samfundsforhold. Det er meget trist, når 

særinteresser uden baggrund i faglighed og økonomiske beregninger, medfører mange 

utroværdige udtalelser – og desværre også handlinger.  

 

Grundlæggende mener jeg, at det sætter vores demokrati på prøve og at det risikerer at 

knække borgernes lyst til at være demokratisk aktive. Det vil være et kæmpe tab for 

vores samfund.  

 

I nogle tilfælde oplever vi, at teori og virkelighed ikke passer sammen. Når det sker, er 

det virkeligheden vi skal stole på. Især når jeg tænker på det allervigtigste for 

liberalismen som er respekten for det enkelte individ, anerkendelse af demokratiet og 

det universelle forsvar for de ukrænkelige menneskerettigheder.  

 

Vi er mange af en generation, hvor vores forældre / forfædre lærte os aldrig at acceptere 

en passiv indstilling til det samfund du er en del af.  

 

Vores forfædres kamp mod diktatur og undertrykkelse lykkedes og demokratiet og 

markedet lever i rigt mål. Vi må aldrig fratage menneskets frihed til at vælge, hvad det 

skal forholde sig til og meddele til andre mennesker.  

 

Hvor frygten er fremherskende forsvinder den sande lykke og det enkelte menneskes 

viljestyrke tørrer ud. Jeg vedkender dog, at demokratiet går begge veje. Demokratiet er 

trods alt det næstbedste at leve i.  

 

Ved åbningen af Roskilde Dyrskue har vi en tradition for at italesætte nogle politiske 

budskaber. Kort kan nævnes, at verdensfreden er i spil og den terrorisme, der er ude i 

verden, berører også Roskilde Dyrskue ude i kanterne.  

 

Den store uenighed mellem Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen om de indberettede 

grundvandsdata skader både dansk landbrug og det samfund vi lever i. Jeg vil på det 

kraftigste opfordre til, at uenigheden skal lægges i graven.  

 

Landbruget er ikke en trussel for det danske miljø. Dansk landbrug er blandt de 

allermindste forurenende i verden, vi er blandt de landbrug i verden, der udnytter 

næringsstofferne bedst og lever dermed op til stærk bæredygtighed.  

 

Dagens nyeste teknologi er langt foran de menneskelige ”miljøholdninger” og vi vil 

ikke lade os køre rundt i manegen af ganske få magtfulde politiserende embedsfolk. Vi 

agter også i fremtiden at bidrage til at de næste generationer har rent drikkevand.   

 

Udfordringen for landbruget er, at nogle organisationer sår tvivl om landbrugets 

miljøpåvirkning. Derfor skal dyrskuets tale give et opråb til alle Christiansborg-
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politikere: Hjælp os med de gode historier om dansk landbrug. Det er et fælles projekt, 

at der også fremadrettet skal være en dansk landbrugsproduktion.  

 

Det ville give lysten og modet tilbage til erhvervet og dermed tiltrække unge, 

talentfulde landmænd til en start som selvstændige. Og det vil styrke troværdigheden for 

erhvervet som samarbejdspartner i den finansielle sektor.  

 

Udenlandsk storkapital har dog fået øjnene op for de danske landmænds miljøstærke 

sider og er derfor interesseret i investeringer i danske landbrug.  

 

Også de levende danske produktionsdyr er stærkt efterspurgte i udlandet. Avlskvæg og 

13 mio. smågrise rives ud af de danske stalde til rigtig gode priser i udlandet.  

 

Vi er anerkendte for vores gode og sunde produktion, kvaliteten og den høje 

fødevaresikkerhed. Ligeledes har vores andelsselskaber med afsætning til mere end 100 

lande skabt respekt også hos de udenlandske investorer. Danmark er mulighedernes 

land.   

 

Dansk landbrug skal ikke modelberegnes, når vi kan måle os til virkeligheden. 

Modelberegninger baseret på tal fra 1970 til 2010 er ikke valide og ikke brugbare til at 

lave målsætninger i de respektive fjorde. Målsætningerne i fjordene er baseret på ”en 

finger i luften politik”. 

 

I Karrebæk Fjord er udtaget prøver af slam i bunden. Her betyder fortidens synder, at 20 

% af prøverne ikke overholdt slambekendtgørelsen.  

 

De danske vandløb er også i spil. Jeg spørger mig selv: Hvordan er det kommet så vidt, 

at de vandløb, der er gravet gennem generationer, nu skal være ”insektmiljøvenlige” og 

klippes med neglesaks med ringe afvanding fra markerne og forringede udbytter til 

følge. Det er i sidste ende en større miljøbelastning og dermed helt uforståeligt.  

Det er vores oplevelse at demokratiet her er under pres, når processer om f.eks. 

vandløbsregulering bliver uigennemskuelige og styres af embedsfolk med egne politiske 

motiver.  

 

Selvstændighedskulturen ser vi også som værende under pres af flere grunde. Blandt 

andet når de 10 største danske banker sender 27 mia. kr. til sine aktionærer og til 

aktietilbagekøb samtidig med at der opkræves 26 mia. kr. i gebyrer.   

 

Bankernes argument er, at de skal opfylde de såkaldte Basel-krav. Det er forståeligt. 

Men, at de derefter uddeler mia. til aktionærerne – det er uforståeligt. Det er nu engang 

sådan, at det er de hårdtarbejdende og små virksomheder, der skal holde hjulene i gang i 

Danmark i et fælleskab med flittige arbejdere.  

 

Samtidig fremfører bankerne, at aktiviteter og lånelysten er lav og konkurrencen i den 

finansielle sektor er benhård. Set ud fra sund fornuft er det et godt eksempel på det 

modsatte – nemlig manglende konkurrence.  

 

Naturen er tit og ofte til debat i Danmark. For det første mener jeg, at vi burde udnytte 

den natur vi har. Der ligger masser af arealer, statsejede, kommunalt ejede og 

landmandsejede der ikke udnyttes til at øge biodiversiteten.  
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Myten om, at høj biodiversitet og konventionelt landbrug er hinandens modsætninger er 

punkteret andre steder i verden. Blandt andet har engelske forsøg vist, at fugle- og 

insektliv kan øges markant i samspil med konventionelt landbrug. Det er et fantastisk 

eksempel som kunne pege hen mod ny fagre verden, hvor landbrug og biodiversitet ses i 

samspil.  

 

Med Roskilde Dyrskue viser vi det moderne danske landbrug frem og inviterer til dialog 

med vores udstillere. Der er muligheder for at smage på fantastiske fødevarer og for at 

se på både dyr, maskiner og energiløsninger. Når I nu er her, så gå hele pladsen rundt. 

Brug tiden, gør også gerne en god handel, tal med udstillerne og vær åben for (måske) 

at få ny viden med hjem. Sammen skaber vi på den måde et udbytterigt og positivt 

dyrskue for alle deltagere.  

 

Jeg håber, at ministeren har lyttet og tager nogle af vores budskaber alvorligt. Der er 

plads til forbedringer i ministeriet, så nu må ministeren tage tyren ved hornene.  

 

Rigtig god fornøjelse blandt dyr, maskiner, fødevarer og masser af mennesker i godt 

humør. Vi er klar til at byde alle velkommen til tre fornøjelige dage.  

   

Jeg erklærer hermed Roskilde Dyrskue 2017 for åbent. 

   

 

 

 

 


