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Vedr: Bemærkninger til: L36-15, Forenkling af den fælles landbrugspolitik
Landbrugserhvervet har udviklet sig til at udgøre en betydelig etisk, klima- og
miljømæssig og sundhedsmæssig samfundsbelastning.
DOSO henstiller derfor, at hensynet til dyrs velfærd, klima, miljø og menneskers
sundhed inddrages i principperne for forenklingsøvelsen.
DOSO mener, at forenkling af den fælles landbrugspolitik skal tage udgangspunkt i
forretningsmodeller, der støtter etisk, økonomisk, miljø- og klimamæssigt og
folkesundhedsmæssigt bæredygtige landbrug.
DOSO mener, at det konventionelle landbrugs forretningsmodeller er uegnede som
udgangspunkt for udvikling/forenkling af en fælles landbrugspolitik - bl.a. fordi:
•

Forretningsmodellerne fordrer store koncentrationer af dyr, som gøres syge i
de produktionssystemer, der uløseligt hænger sammen med
forretningsmodellerne.

•

Koncentrationen og det store antal af dyr medfører betydelige
dyrevelfærdsmæssige problemer, skader på klima, miljø og menneskers
sundhed.

•

Forretningsmodellerne fordrer anvendelse af skadelige mængder af miljø- og
sundhedsskadelige stoffer inden for både husdyrproduktion og planteavl.

•

Forretningsmodellerne hindrer udvikling af økonomisk bæredygtige landbrug.

Efter DOSO’s opfattelse skal offentlig støtte gives til de dele af erhvervet, som aktivt
og målrettet udvikler, lægger om til (har lagt om til) grønne og dyrevenlige
produktionsformer.
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DOSO mener, at forenklingsøvelsen skal resultere i, at al støtte til de dele af
erhvervet, som fortsat anvender produktionsmetoder, der truer dyr, miljø, klima og
menneskers sundhed udfases hurtigt.
Grønne politiske udmeldinger som efterfølges af støtte til skadelige
produktionsmetoder skaber usikkerhed om lovgivernes seriøsitet og reducerer
landbrugets respekt for love og regler.
DOSO mener, at politiske udmeldinger om grønt og dyrevenligt landbrug skal følges
op af en målrettet fælles landbrugspolitik, der opfordrer til og støtter udvikling af
bæredygtige europæiske landbrug.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Bente Tolley
Konsulent, Anima
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