Det er nødvendigt med en jordreform
De fleste danske landbrug er i dag så store, at kun bugnende kapitalfonde har råd til at opkøbe
dem. De har allerede taget for sig af retterne og opkøbt 66.500 hektar eller 93.000 fodboldbaner
dansk jord. Et område større end Bornholm. Vi er godt på vej til at overlade magten over vores
natur, klimaet, den grønne omstilling, fødevarerne, drikkevandet og livet i landdistrikterne til
investorer hvis eneste prioritering er en maksimal profit.
Det kan lade sig gøre fordi politikerne har liberaliseret landbrugsloven. Det gjorde man i 2014
under Thorningregeringen og med stemmer fra alle partier undtagen Enhedslisten.
Der havde ellers lydt kritiske røster både fra Landbrug og fødevarers formand Martin Merrild som
var bekymret for at selvejet ville forsvinde ud af dansk landbrug. Også de unge landmænd i
LandboUngdom havde svært ved at forstå ”at regeringen vil give den fulde beslutningsmagt over
landbrugserhvervene til investeringsselskaberne.” (formanden Svend Nygaard i Altinget 3/10 -14).
Deres frygt har vist sig at være velbegrundet. Det er stort set umuligt for unge landmænd at
erhverve en gård. De lyse udsigter ligger andre steder. Fx har den store internationale kapitalfond
JBI Equity udtalt, at de ser store muligheder i det kommende generationsskifte i landbruget, og at
de forventer at investere et trecifret euromillionbeløb i dansk landbrug.
Derfor må vi have en jordreform NU. En reform som også skal løse den alenlange række af
problemer, som ligger i slipstrømmen af industrilandbruget. Problemerne i industrilandbruget
handler nemlig ikke kun om kapital og ejerskifte. Årtiers ensidigt fokus på vækst, effektivisering og
en overudnyttelse af naturressourcer har resulteret i, at jorden er udpint, at havene belastes af alt
for mange næringsstoffer, at vores drikkevand bliver fyldt med pesticider, en massiv
klimabelastning og alt for lidt plads til naturen. Samtidig har områderne oplevet en
befolkningsflugt – væk fra landet ind mod byerne.
Et første skridt i en jordreform er en genindførsel af tidligere regler i landbrugsloven om, at der er
en grænse for, hvor stort et landbrug må være. Samtidig bør der oprettes en statslig
jordbrugsfond, som tilbyder at overtage de pensionsmodne landmænds jord.

Hvis jorden har stor naturværdi eller er lavbundsjorde, skal de tages ud af drift og gøres til
naturområder på ny.
De resterende jorde kan udstykkes til unge landmænd efter jordrenteprincippet, hvor landmanden
ikke ejer jorden, men årligt betaler en afgift til staten for jordens værdi og derved får brugsret over
jorden. Det vil give unge landmænd en chance for at få jord under neglene. Der skal selvfølgelig
samtidig stilles krav om, at jorden dyrkes på en bæredygtig måde.
I mange landsbyer vil det betyde, at der ikke længere blot vil være en eller to store svinefabrikker.
Det vil kunne lokke flere familier ud af byerne og tilbage til frisk luft og åbne vidder. Det vil give
mulighed for flere arbejdspladser i landbruget og for mere lokal forarbejdning af fødevarer.
Herved vil livet i landsbyerne igen kunne blive attraktivt, så der kan holdes liv i den lokale skole og
købmand, og det vil samtidig sikre flere skattekroner i landkommunerne.
Med en ambitiøs jordreform kan vi demokratisere adgangen til jorden i Danmark. Vi kan skabe
arbejdspladser, liv i landdistrikterne og i fællesskab afværge klima- og biodiversitetskrisen.
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