
 

Må ikke offentliggøres før fredag d. 3. juni kl. 13.00 

 

Åbningstale ved den officielle åbning af  Roskilde Dyrskue den 3. juni 

2016 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 2016; Danmarks og Nordeuropas største dyrskue.  

 

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

frivillige hjælpere, landbrugs-organisationer og øvrige samarbejdspartnere. Tak 

for, at I bidrager til, at vi igen i år kan indbyde til det festlige møde mellem land 

og by som Roskilde Dyrskue er.     

 

En særlig velkomst skal lyde til statsminister Lars Løkke Rasmussen og 

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

åbningen af Roskilde Dyrskue 2016. Jeg giver først ordet til Lars Løkke 

Rasmussen  - velkommen! 

 

Tak til Lars Løkke Rasmussen og Joy Mogensen for talerne. 

 

På denne smukke plads, har vi de bedste rammer for at vise landbruget frem og 

være i dialog med forbrugere, virksomheder, politikere, interesseorganisationer 

og landmænd imellem. Det her er ”Dyrskuepladsen”, så tak til borgmesteren for, 

at pladsen nu også har fået sit rigtige navn tilbage.  

 

Jeg mener ikke, at det kan siges for tit, at landbrugserhvervet er præget af 

flittige, arbejdsomme bønder, som hver eneste dag året rundt står tidligt op og 



 2 

bidrager til samfundet med masser af arbejdspladser, vækst og 

eksportoverskud.  

 

Enhver ved vist, at lige nu har mange i erhvervet det svært. De sunde og sikre 

danske fødevarer, af høj kvalitet, sælges til alt for lave priser. Eksempel i 

butikkerne koster en liter vand op til 15 kroner og en liter mælk ned til 4-5 

kroner. Det kræver virkelig sin (land)mand at knokle mange timer i døgnet uden, 

at det kan ses på bundlinjen.  

 

Verdensmarkedet kræver stærke rammebetingelser. Vi har nogle af verdens 

dygtigste landmænd men gældsætningen har indhentet erhvervet.  

 

I dyrskuetalen har vi altid brugt den demokratiske talerstol. Formanden plejer at 

få en stor blanko-check til at bringe politiske budskaber og sådan er det også i 

år. Forsvinder de mørke skyer over erhvervet af sig selv? Både ja og nej. 

 

Mulighederne er mange: 

 Vi har en historisk lav rente 

 Der er masser af likviditet i markedet 

 Pensionskasserne har 4.000 mia. kr. inkl. private midler 

 Danske arbejdspladser som eksportmotorer eller udenlandske ved 

outsourcing?  

 

Ja mit ønske er, at vi tænker os rigtig godt om. Opgaverne er til for at løses og 

mulighederne er mange. Landbrug & Fødevarer har serveretten. Udnyt den! 

 

Vi kommer ikke op over bakketoppen uden økonomiske løsningsforslag. Jeg vil 

sende en kraftig opfordring til, at den finansielle sektor, Folketinget, 

fagbevægelsen og erhvervene sætter sig sammen og finder fremadrettede 

brugbare løsninger.  

 

Sådan kan vi få situationen til at vende. Der er brug for fødevarer af høj kvalitet 

og hvis landbrugserhvervet samtidig får nogle konkurrencemæssigt bedre vilkår 

at producere under, er der fortsat muligheder for dansk landbrug. Fødevare- og 
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landbrugspakken viser noget af vejen. Tak til statsministeren for, at det 

lykkedes med den aftale. Tak for, at løfter fra valgkampen om opbakning til det 

danske landbrugserhverv blev indfriet. Den positive tilgang til og anerkendelse 

af vores erhverv og dets betydning for det danske velfærdssamfund betyder 

rigtig meget for de danske landmænd!  

 

Men jeg er stadig ærgerlig over, at vi oplever det jeg vil kalde brevvægt-politik. 

Faktisk 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.  

 

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.  

 

Jeg mener, at der er et enormt tryk på det vi kender som vores demokrati. Her 

spiller medierne ofte en kedelig rolle ved ofte kun at fremstille én side af en 

debat og gøre en type holdninger til ”det rigtige”. Senest så vi det i 

miljødebatten, hvor kun afsendere med en kritisk holdning til landbruget og 

landbrugspakken fik taletid og blev fremstillet helt uden tjek af den faglige 

troværdighed. 

 

Pludselig blev kvælstof den nye kampplads og vi måtte lægge ører til, at en 

tidligere miljøminister, mod bedre vidende, udtalte, at aftalen om mere gødning 

til afgrøderne ville skrue miljøpolitikken 30 år tilbage. Hvis bare én enkelt 

objektiv journalist havde gidet undersøge det faktuelle i det udsagn, så havde vi 

fået en helt anden debat.  

 

For debatten er det utrolig sørgeligt, at tingene fremstilles så unuanceret. Det er 

som om medierne lever af at finde syndebukke som de helt ensidigt kan udstille 

og kritisere.  
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Brevvægt-politikken med kamp om udledning af  +/- 200 gram kvælstof pr. ha 

kostede en minister. Jeg er sikker på, at nye teknologier, der bliver afprøvet de 

kommende år, blandt andet vil have programmer, så maskinerne kan måle og 

tale sammen om jordens udbytte og kvælstoftildeling. Når historiebøgerne siden 

skal skrives vil det med sikkerhed betyde, at disse års kvælstofdebat om 

marginaler vil være uforståelig og blive gjort til skamme.    

 

Økonomisk er regionen her på østlige øer knap så hårdt ramt som det øvrige 

Danmark, men rigtig godt ser det desværre ikke ud. Jeg kunne ønske mig, at 

Nationalbankdirektøren og Lars Løkke Rasmussen tog ned og bankede på EU’s 

finansielle dør og gjorde opmærksom på, at Europas kraftige økonomiske 

konsolideringspolitik kvæler mange små erhvervsdrivende virksomheder, 

herunder også landbruget. Danmark har hårdt brug for en stor underskov af 

små og mellemstore virksomheder.  

 

Jeg har noteret mig, at Den Europæiske Centralbank (ECB) gerne udsteder 

erhvervsobligationer under 1 % i rente til store koncerner, der i øvrigt er 

selvkørende og har andre finansielle muligheder. 

 

Det danske velfærdssamfund har brug for landbrugserhvervets årlige eksport 

på 148 mia. kr. og de samlede 140.000 arbejdspladser i fødevare- og 

landbrugssektoren.  

 

Da jeg startede som landmand i ’70-’80’erne brugte vi i Danmark 33 % af BNP 

til den offentlige sektor. I dag bruger vi 55 % af BNP. Det er den barske 

virkelighed og det sætter den danske velfærd under pres. 

 

For eksempel talte jeg forleden med en social- og sundhedsassistent som 

kunne fortælle, at hun havde 8 min. hos hver ældre medborger.  

 

I Lejre Kommune har vi en dygtig landmand med 200 personer ansat i 

sæsonarbejde. Kun 4 af disse er pt. danske. Her kunne danske studerende få 

et fint sommerjob. I det hele taget mener jeg, at der ikke burde udbetales 

Statens Uddannelsesstøtte (SU) i sommerferien. (Det er stadig et 
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sundhedstegn at være træt ved solnedgang). Det ville spare den danske stat 

2,0 mia. kr. på finansloven og måske lette presset lidt på andre velfærdsydelser.  

Jeg er sikker på, at det politiske ringhjørne vil nuancere forslaget.   

 

Noget tyder på, at vi trods en massiv stigning i omkostningerne til den offentlige 

sektor ikke kan levere rimelige velfærdsydelser. I hvert fald på nogle områder.  

 

De lave konjunkturer ser ud til at være ”det nye normale” og det betyder jo 

umiddelbart lav vækst også fremadrettet. Som jeg ser det handler det først og 

fremmest om konsolidering af erhvervet.  

 

For mig er landbruget: Liv på landet, Landskaber og Livsglæde. Læg dertil en 

produktion af sunde og sikre fødevarer.  

 

Vi skylder landmændene i hele Danmark stor tak for, at de udover 

arbejdspladser og eksportindtægter, leverer en smuk natur. Landmænd er hver 

dag optaget af, hvordan de bedst muligt passer på den jord de ejer. Arealerne, 

der anvendes til produktion, passes efter god landmandsskik og faglige 

principper, så den forbliver i god stand. Det er mig uforståeligt, at nogle kan tro 

andet!  

 

Resultatet af den danske landbrugsproduktion er sunde, sikre fødevarer. – 

Fødevarer, der er produceret med minimal miljøbelastning og med et af verdens 

laveste klimaaftryk. Vi har i dansk landbrug formået at få produktion og hensyn 

til natur og miljø til at gå hånd-i-hånd. Den viden har kun 10 % af de danske 

forbrugere.  

 

Alle har en mening om betegnelserne ”økologi” og ”konventionel”, men viden 

om, at vi producerer fødevarer med et af verdens laveste forbrug af antibiotika 

og hormoner pr. kg. kød – ja det mangler. Jeg synes vi skal bruge 

mælkekartoner og anden emballage mm til at fortælle om erhvervets 

fortræffeligheder på en ny og anderledes måde.  

 

Af dyrskuets mange oplevelser og tiltag vil jeg især fremhæve: 
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 Spisekammeret – vores store indendørs fødevareudstilling. Her er 25 

udstillere klar til at vise det bedste frem af lokale og regionale råvarer og 

her er et madværksted med fokus på sæsonens grønt.   

 

 Energiudstillingen, hvor du kan se alt indenfor solenergi, vindkraft, 

varmepumper, biomasse, kedler, jordvarmeanlæg, efterisolering osv. 

Samme sted har vi Spildevandsudstillingen med fokus på kloakering, 

regnvandsopsamling, belægninger, spildevandsanlæg mm.  

 

 Madværkstederne, hvor du kan lave miniburgere, bage brød, lave 

chorizo-pølse og koldskål.  

 

 Book en landmand. Engagerede landmænd står klar til at vise vores 

gæster rundt på Dyrskuepladsen og fortælle om skuet, traditionerne og 

emner, der i øvrigt interesserer dig. Sammen finder I ud af den rute I vil 

tage på pladsen.  

 

 Børneruten, der bringer jer rundt på pladsen til de mange gode 

børneoplevelser 

 

 I Hal 2 kan I opleve, hvordan køer bliver malket i en malkerobot. Køerne 

er fra Peter Sivertsens ejendom i Osted, hvor han har 130 økologiske 

rødbrogede malkekøer.  

 
 

Listen over de mange spændende ting, der sker på pladsen er meget, meget 

længere. Vi har oplevelser for alle aldersgrupper og for enhver med interesse i 

den mangfoldighed som dansk landbrug byder på.  

 

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

godt humør.  

   

Jeg erklærer hermed Roskilde Dyrskue 2016 for åbent. 

 

   CFP maj 2016 
   

 
 
 
 


