Hans Gæmelkes åbningstale ved Landbrugsmessen Gl. Estrup 30.maj
2015
Også fra min side skal der lyde et stort ”Velkommen!” til dette års
landbrugsmesse her på Gl. Estrup. Det er en flot tradition og en festdag, hvor
landbrugere mødes med hinanden – og ikke mindst, hvor landbruget også
mødes med byen.
Afholdelse af landbrugsmesser har rod langt tilbage i tiden. Dykker man ned i
historien, så er denne egn et af de første steder i Danmark, hvor man
etablerede dyrskuer og lavede en begivenhed ud af det. Faktisk var det
sådan, at det allerførste dyrskue blev afholdt onsdag den 3. oktober i 1810 på
Rådhustorvet midt i Randers by. Det er altså 205 år siden! Men først en
række år senere blev dyrskuer en mere fast og årlig begivenhed. Det første
dyrskue her på egnen blev afholdt i 1852 på markedspladsen i Allingåbro. Vi
taler derfor om en tradition, der går mange, mange år tilbage i tiden.
Når landmænd og jordbrugere dengang mødtes til dyrskuerne, udvekslede de
især viden og erfaring med hesteavl. For heste var jo et vigtigt trækdyr i
landbruget dengang. Men meget hurtigt kom også avlsprogrammer og anden
vigtig erfaringsudveksling ind i billedet som en del af dyrskuerne. Dyrskuerne
dannede således en stor del af grundlaget for den udvikling og
industrialisering, som landbruget har gennemlevet i alle årene op til i dag. Og
de blev kimen til den egentlige videndeling og rådgivning, som eksisterer i
dag inden for landbruget.
Dette er historie, der er vigtig at huske på netop i dag, hvor vi med den
nuværende messe holder den gamle tradition i hævd. Det er fortsat uhyre
vigtigt, at landbrugere fortsætter med at mødes og erfaringsudveksle. Men i
dag er det måske endnu mere vigtigt for landbruget, at vi møder ”byen” og
den befolkning, som jo nu om dage slet ikke har den samme berøring med
landbrugets forhold som tidligere. Vi er jo stolte over at vise vort erhverv frem,
og vi svarer gerne på alle spørgsmål!
I landbruget har vi gennem al tid haft udfordringer - historisk med meget
svære tider. Det har vi overvundet gang på gang - og det gør vi stadig - ikke
mindst på grund af evnen til at dele viden og til at stå sammen. Så når jeg ser
på den historiske betydning, landbruget har haft på vores velfærdssamfund
og på udviklingen af demokratiet, og når jeg ser på landbrugets enorme
betydning som eksporterhverv og den indflydelse, det har på Danmarks
samlede eksportværdi, ja, så er afholdelse af dyrskuer og dette års messe på
Gl. Estrup fortsat meget relevant og vigtig. Også selv om avlsprogrammer og
teknologisk udvikling i dag sker, end det gjorde i gamle dage.

Landbruget har i nyere tid og specielt i de seneste år måttet finde sig i en
stærkt stigende regelstyring og kontrol fra det offentliges side. Disse
stramninger udviser næsten altid manglende forståelse for landbrugets
forhold, og derfor er det vigtigt, at vi udstiller vores landbrug, som vi gør i dag.
Mange af disse regelsæt kunne forenkles, hvis dem, der udformer disse
regler, havde bedre indblik i vores erhverv. Så jeg håber, at også de finder vej
til dette års messe og tager en snak med landbruget.
Set i lyset af at vi er midt i en valgkamp, vil jeg også lige ønske alle
kandidaterne held og lykke med deres valg.
Jeg går ind for et velfærdssamfund, hvor der er plads til, at vi tager vare på
hinanden. Men jeg tillader mig også at efterlyse en diskussion af, hvor penge
skal komme fra. Vi ved fra vores egne virksomheder, at det er uholdbart, hvis
udgifterne er større end indtægterne. Og vi ved, at en langtidsholdbar
økonomi kræver, at der konstant er fokus på, hvordan vi klarer os i forhold til
vores konkurrenter.
Hvis de pæne ord om det danske velfærdssamfund ikke blot skal
kategoriseres som valgflæsk, så skal der tages effektivt hånd om
problemerne med den danske konkurrenceevne. Der er stadig 19 dage til
valget, som politikerne kan bruge til en ærlig diskussion af, hvordan Danmark
for alvor kommer tilbage på vækstsporet.
I vores erhverv vil det kræve, at der bliver reel mulighed for at tjene penge.
Det vil kræve, at vi stilles lige med vores konkurrenter i nabolandene. Og det
kræver, at vi får en miljøregulering, der udvider og ikke begrænser den
danske landbrugsproduktion.
Under alle omstændigheder er landbrugsmessen en fest-weekend, hvor vi
fejrer de gamle traditioner, møder landbruget, ser de flotte udstillede dyr og
maskiner, besøger madteltet og de mange fine udstillinger, der alt sammen er
et produkt af et stort dagligt og fagligt arbejde fra den enkelte.
Lad os glædes over det!
Hermed erklærer jeg dette års messe for åbent!
Hans Gæmelke

