Jongbauerendag 2017

Ongereimtheeten, déi äis beréieren
Agrarpolitesch Stellungnam vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren (LLJ)
virgedroe vum Jeff Schmit a Pol Wagner,
Membere vum Nationalcomité a vum Aarbechtsgrupp „Agrarpolitik“ vun der LLJ

Léif Éieregäscht,
Léif Frënn a Sympathisante vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren,
Mir hunn dësen Owend bewosst ënnert d‘Thema vun der GAP 2020 gesat. Et schéngt, wéi wann et
nach laang bis dohin ass, an awer ginn d’Weichen elo scho gestallt. Aus deem Grond wëlle mir och an
eiser Stellungnam op déi zukünfteg Reform agoen.
Fir d’éischt wäerten d‘Budgetsverhandlunge bestëmmen, wéi vill Sue fir déi nächst Jore fir
d’Landwirtschaft zur Verfügung gestallt ginn. Hei ass et ganz kloer, datt bei der Landwirtschaft net
gespuert däerf ginn. D’Erausfuerderunge bleiwen esou grouss, wéi ëmmer: et musse weiderhin
héichqualitativ Liewensmëttel produzéiert ginn, an dobäi kommen ëmmer méi Erausfuerderungen op
äis zou, déi den Ëmwelt-, den Déiereschutz an de Wëlle vun der Gesellschaft betreffen.
War eng Agrarpolitik - historesch gesinn - op d‘Produktivitéit orientéiert, esou geet et dach elo virun
allem ëm den Naturschutz. Aus dem Grond mussen d‘Budgete gehéicht ginn, fir déi Ziler och gutt a
schnell ze erreechen.
Déi historesch Trennung vu Suen an enger 1. an 2. Sail muss och zréckgefouert ginn. Laang ass bekannt,
datt d‘Flächeprimmen am 1. Pilier net méi bei den aktive Baueren ukommen, mee eigentlech
duerchgereecht ginn un d‘Proprietäre vun den Terrainen; déi sougenannte Sofaprämienempfänger.
Virun allem fir jonk Leit, déi mat engem Betrib ufänken, bedeit dat héich Käschten. Hei muss vun dëser
Reform profitéiert ginn, fir déi sougenannte Jetone fir d’éischt op en eenheetleche Wäert ze bréngen,
da lues a lues ofzestocken, an d’Suen iwwert een anere Wee de jonken an dynamesche Betribsleeder
zoukommen ze loossen. Sou sinn Erstinstallierungsprimmen, awer och an der Zäit begrenzte
Flächeprimme fir Jonker, méi sënnvoll.
De fräiwëllegen Natur- an Ëmweltschutz soll dann esou méi belount ginn. Desweidere sinn all déi
zukünfteg Oplagen aus dem Ëmweltschutz iwwert dës Suen ze kompenséieren. Nëmmen iwwert dëse
Wee brénge mir et fäerdeg, fir lues a lues vun de Jetone fortzekommen. Wa mir dëse Schrëtt, zesumme
mat engem konstante Budget maachen, wäert d‘Landwirtschaft net drënner leiden!

Net méi vill Zäit fir d’Ëmsetze vum Regierungsprogramm
Nach 11 Méint - Här Etgen - nach 11 Méint a mir ginn erëm all wielen. Mee dat heescht fir Iech, Här
Etgen, nach 11 Méint an deenen Dir all dat ëmsetze misst, wat am Koalitiounsvertrag ofgemaach gouf.
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Mir ginn net am Detail op déi eenzel Punkten an, well domat kéinte mir e ganzen Owend fëllen. Dofir
hei just kuerz e Resumé:


Wou sinn d’Zones agricoles protégées an d’Plans sectoriels? Oder besser, wou sinn d‘Plans
sectoriels drun? D´Land gëtt weider a weider verbaut. Mir schafe Wunnraim, Industriezonen
an Naturschutzgebidder. Och mir hätte gär Beräicher an eisem Land, déi fir äis, fir
d‘Liewensmëttelproduktioun reservéiert sinn.



Wou bleift de Guichet unique? Dee sollt äis als Moossnam vun der Simplification administrative
ënnerstëtzen. Geneemegungen an Ufroe sollten online noverfolgbar sinn. Wou bleift dës
Hëllef fir äis duerch de Bürokratie-Dschungel ze bréngen?



Wéi ass et mat deem neie Pachtgesetz? Ëmmer méi héich Undeeler u Pachtland an de Betriber
erfuerdere Verträg mat méi laange Lafzäiten. Dëst stabiliséiert eis Betriber an hëlleft äis bei
Verhandlunge mat de Banken.



Den Zukunftsforum? War dat och just ee Lückefüller am Koalitiounsaccord?
Scho bal diktatoresch Mëttelen,
fir datt Grousskonzerner sech bei äis breet maache kënnen

1 Millioun Leit sollen et sinn, seet eis Regierung. Déi och Plaz brauchen, fir ze wunnen an ze schaffen;
dat ergëtt sech vum selwen. Datt dëst op d‘Käschte vun der Landwirtschaft geet, dat ergëtt sech och
vum selwen. Fir datt déi Leit hei liewen a schaffen kënnen, reesen eis Politiker duerch d‘ganz Welt a
probéiere mat alle Mëttele, Betriber, ewéi Google ... hei bei äis ze bréngen.
Wann et muss sinn, ginn dann awer d‘Leit heiheem mat scho bal diktatoresche Mëttelen ënner Drock
gesat, fir Terrainen ofzeginn, fir datt sech déi Betriber breet maache kënnen. Hei mengt da jiddereen,
d’Bauere géinge sech eng gëllen Nues verdéngen. Mee meeschtens sinn et d‘Proprietären an net déi
aktiv Baueren.
Ëm d‘Kompensatioun musse sech déi grouss Firmen emol keng Gedanke méi maachen. Jo, an deem
Kontext huet den Här Gira äis viru kuerzem hei am Sall erkläert, datt dat kee Problem wier, ech
zitéieren: „Mir brauchen ongeféier 45 ha pro Joer; dat entsprécht engem landwirtschaftleche Betrib
pro Joer. A well dach all Joer ëm 29 Betriber ophalen, dierft dat jo guer kee Problem sinn.“
Do kënnt Dir - Här Minister - d‘Bedéngunge fir déi Jonk bei der Betribsiwwernam nach esou gutt
maachen, mee wa weider esou gebaut a kompenséiert gëtt, da brauche mir keng jonk Bauere méi.
Déi Betriber, déi de Staat iwwerhëlt mussen extensiv bewirtschaft ginn, wéi zum Beispill am Programm
vum Naturschutzfleesch. Dëse Programm, wou robust Rassen an der Mammekouhaltung méi extensiv
gehale solle ginn, huet op verschiddene Plaze ganz bestëmmt seng Berechtegung. Gemengt sinn hei
fir d‘Natur interessant Biotopen. Duerfir wëll d‘Verwaltung och net all Betrib, deen sech mellt, an dëse
Programm ophuelen, mee all Betrib gëtt op Häerz an op Niere kontrolléiert, éier en de Feu vert kritt.
An awer gesi mir, datt gutt Weeden an Akerland an dësem Programm verschwannen an esou geet
erëm eng Kéier fir eng konventionell, respektiv Bio-Landwirtschaft, Terrain verluer.
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Dëst bréngt dann déi normal Konsequenze mat sech, esou datt den Drock um Land ëmmer méi héich
gëtt an d‘Pachtpräisser weider an d‘Luucht schéissen.

Modernen Akerbau a Waasserschutz kombinéieren,
ouni d’Baueren an d’Knéien ze zwéngen
Op ville Plazen, wou d‘Land rar ass, kënnt dann de Waasserschutz nach dobäi. Am leschte Joer - wéi
och schonn déi Jore virdrun - gouf mat vill Polemik iwwert d’Thema Waasserschutz an d’Ausweisung
vun de Waasserschutzgebidder diskutéiert.
Oft goufen d’Baueren an der Ëffentlechkeet a kee gutt Liicht gesat. Tatsächlech sinn och mir, fir
proppert Drénkwaasser an aktive Waasserschutz! Mee dat geet just an Zesummenaarbecht mat allen
Acteuren; och d’Landwirtschaft soll matabezu ginn, fir Projeten zesummen op d’Been ze setzen, wou
fir jiddereen eng gutt Léisung erausspréngt!
Et geet net, datt eis Politik sech maximal Düngungsätz ausdenkt ouni dat mat Etüden ze begrënnen!
Eng Düngung muss un déi verschidde Planzen an deene verschiddene Wuesstemsstadien a Joreszäiten
ugepasst ginn! Planzen, déi zum richtegen Zäitpunkt gedüngt ginn, huelen den Dünger op, ouni datt
dovunner eppes an d’Grondwaasser kënnt!
D‘Politik muss d‘Düngung fräi ginn, wann d‘Vegetatioun et erlaabt an net, wéi bis elo, datt dëst einfach
iwwert de Kalenner festgesat ass.
Och een deelweis komplette Verbuet fir Planzeschutzmëttel a gewëssen Zonen, ass fir äis inacceptabel!
Fir qualitativ héichwäerteg Liewensmëttel produzéieren ze kënnen an och uerdentlech Erträg ze
erzilen, fir um Maart konkurrenzfäeg ze bleiwen, gehéiert et derzou, d’Planze fräi vu Krankheeten ze
halen an och d’Onkräider ze ënnerdrécken! E geziilten integréierte Planzeschutz erméiglecht
produktiven Akerbau ouni d‘Drénkwaaser ze gefährden! Eng Win-Win-Situatioun fir jiddereen.
Mir fuerderen eng besser Zesummenaarbecht tëschtent der Landwirtschaft an der Politik! Et soll net
allgemeng gehandelt ginn, mee spezifesch fir all lokal Flächen en eegene Waasserschutzprogramm
ausgeschafft ginn, fir déi jeeweileg Kulture besser unzepassen a modernen Akerbau a Waasserschutz
ze kombinéieren - ouni d’Baueren an d’Knéien ze zwéngen!

Nee zum Glyphosat – an dann … ?
An de leschte Wochen a Méint ass d‘Thema Glyphosat sprëtzen ëmmer méi an de Noriichten opgegraff
ginn an domat bei de Leit dobaussen ukomm. Dobäi stelle mir erëm eng Kéier fest, datt nees jiddereen
hei matdiskutéiere wëll an awer nach laang net all Mënsch weess, wat genau um Terrain leeft.
Et gëtt eng Studie géint di aner publizéiert, wou een am Virfeld d‘Resultat ewell bal weess, wann ee
gesäit, wien se publizéiert.
Mir stellen äis awer d’Fro, wat geschitt da, wann den Total-Herbizid Glyphosat verbuede gëtt? Schaffe
mir dann op där enger Säit glyphosatfräi an op där anerer Säit setze mir erëm méi verschidden
Herbiziden an? Dat, wou haut keen engem soe kann, wat dee Moment mat der Ëmwelt a besonnesch
mat dem Drénkwaasser geschitt.
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Mir fannen et och kontradiktoresch, datt eis Lëtzebuerger Regierung och fir de Verbuet vum Glyphosat
gestëmmt huet a virun e puer Méint eréischt en Agrargesetz erausbruecht huet mat enger Rei
Agrarëmwelt-Programmer, déi ouni Glyphosat quasi onméiglech sinn. Als Beispiller wëlle mir hei kuerz
d’Technike vun der Mulchsaat oder dem Stripptill ernimmen. D‘Resultat wir, datt nees méi geplout
misst ginn – an als Konsequenz d‘Buedemerosioun virundreift.
Fakt ass, datt d‘Landwirtschaft et ouni Problem ouni de Glyphosat packt. Allerdéngs bréngt dat mat
Sécherheet op anere Plazen aner negativ Auswirkunge mat sech.
Nee zum Glyphosat - awer gären huele mir d‘Steiere vun deem weltwäit gréisste Sojahändler, deen an
der Stad säin Haaptsëtz huet, an dee vun dëser Regierung och erëm mat all Éieren hei am Land
empfaange ginn ass. Bei engem Nee zum Glyphosat drängt sech deemno folgend Fro op: „Här Minister,
suergt Dir dann elo och dofir, datt dee gehandelte Soja glyphosatfräi gëtt?“
Här Minister, mir géife den Owend vun Iech gär eng Erklärung zu Ärer Decisioun héieren an hoffen,
datt dëst net just Taktik vun Ärer Koalitioun an engem Wahljoer ass.

Fërderung vun der buedemnoer Gülleausbringung,
fir d’Ammoniak-Emissiounen auszebremsen
Wou gehuwwelt gëtt, do fale Spéin! Esou graff wëlle mir d‘Thema vun den Ammoniak-Emissiounen net
ugoen. Jo mir ginn et zou, d‘Landwirtschaft setzt Ammoniak an der Loft fräi! Jo et ass nach
Verbesserungs-Potential do! Mee mir wëllen awer dorop hiweisen, datt elo ewell manner an d‘Loft
iwwergeet, wéi dat nach 1990 de Fall war.
Zum anere schwätze mir hei iwwer ee Brochdeel vun de Stéckstoffverloschter, déi och just zu engem
Brochdeel vermeidbar sinn. A mir musse gutt oppassen, ob Investitiounen oder Oplagen an deem
Beräich och wierklech de gewënschten Effekt bréngen, wéi beispillsweis d’Ofdecke vun de Güllelager
(Invest. vs. Einsparung).
Der Moossnam mat deem héchste Potential un Ammoniak-Aspuerungen, hutt Dir - Här Minister Etgen
- de Stull ënnert dem Hënner ewechgezunn. D´buedemno Gülleausbringung ass déi effektiivste
Moossnam, Ammoniak anzespueren a gläichzäiteg geet hei och manner merrat verluer.
Dofir eis Fuerderung un d’Regierung: Maacht Gelder fräi aus dem Klimafong, fir d‘Fërderung an
d‘Investitioun vu buedemnoer Ausbringung!

Manner Bürokratie fir d’Iwwerhuele vun de Betriber ze vereinfachen
Wann all déi grouss Firme sech als Bauer hei am Land hätte missten umellen, da wieren déi laang
iergendwou anescht. Jo d‘Simplification administrative ass hei nach net ukomm. Mir wëllen all, datt
sech jonk Leit op engem Betrib sollen néierloossen - ma dat fërdere mir awer sécher net mat deem
Bürokratiewahnsinn.
Wann et endlech esouwäit ass, datt een de Betrib kann iwwerhuelen, da kann een sech eng Geschicht
eraussichen! Wann een e puer Nummeren am Ministère dréint, da seet deen een, du brauchs dat,
deen anere seet, du brauchs dat net, an deen drëtte seet, du brauchs et an déi dräi aner Ziedelen och
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nach. Ausser bei der CCSS do hieft einfach keen den Telefon op, a wann et awer eng Kéier geschitt,
dann ass dee Responsabelen net do.
Et mengt ee bal, et hätt een als jonke Bauer soss näischt ze dinn, ewéi de Leit hannendrun ze lafen, fir
datt een sech als Bauer installéieren dierf – jo, et fillt een sech éischter erëm, wéi am Comic Asterix an
Obelix, wou si de Passéierschäin 33 gebraucht hunn.
Dofir fuerdere mir hei konkret Saachen:


Eng Entrevue mat all den Acteuren an de Jongbaueren, fir ze kucken, wéi een hei manner
Bürokratie an d‘Spill bréngt.



Eng Versammlung vun de Beroder an de Verantwortlechen, wou jiddereen erkläert kritt, wat
gebraucht gëtt a wat net, respektiv wéi et ofleeft.

Well et mierkt een, datt d‘Beamten dee Pabeierkrich och net méi bewältegt kréien.

D’Biogastechnik net fale loossen
Well eng gréng Partei mat an der Regierung ass, hu mir gemengt, et géif eppes fir d‘Landwirtschaft
gemaach. Mee et ass just de Contraire, d’Landwirtschaft gëtt einfach futti gemaach. Vun Nohaltegkeet
fir d'Landwirtschaft, vun där esou vill geschwat gëtt, kënne mir net vill erkennen.
Jo, mir schwätze vum Biogassecteur hei am Land. Mir ginn äis op Paräis, de schéine Männche maachen
a féieren eng op, wann den Trump géint d‘Klimapolitik schéisst. Wa mir äis de Spigel awer virun d‘Nues
halen, gesi mir, datt mir net besser sinn.
Mir hunn e Wirtschaftsministère, dee jo eigentlech hëllefe misst, fir datt déi Klimaziler erreecht ginn,
mee et mierkt een, datt hei just géint de Biogas geschafft gëtt.
Mir hunn den Owend schonn iwwert de Waasserschutz, d‘Ammoniak-Emissiounen, … a villes méi
geschwat. Am Sënn vun der Nohaltegkeet spillt de Biogassecteur allen nëmmen an d‘Kaarten, a misst
deemno staark gefërdert ginn.
Majo - a wat geschitt um Terrain? Eng no der anerer Anlag gëtt zougemaach. Här Minister, erkläert äis
w.e.g., wéi dës Regierung hir Klimaziler erreeche wëll, wa si ee vun deene gréisste Secteuren am
Beräich vun den erneierbaren Energien an de Ruin dreift. Wéi wëllt Dir d’Diversifizéierung - wat
d’Techniken a puncto nohalteg Landwirtschaft betreffen - virundreiwen, wann Dir dat, wat schonn
disponibel ass, net ënnerstëtzt.

Adäquate Schoulofschloss fir e Beruff mat vill Verantwortung
Léif Leit,
Zum Schluss vun dëser Stellungnam komme mir nach op de Schoulofschloss fir eise Beruff zréck. D’Fro
stellt sech deemno: Firwat kann all Mënsch Bauer mat egal wéi engem Schoulofschloss ginn?
D’Landwirtschaft ass en usprochsvolle Secteur mat vill Verantwortung. Hei huet ee mat Liewewiesen
an der Ëmwelt ze dinn; Liewewiesen an eng Ëmwelt, ëm déi een sech këmmere muss.
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Et mécht een déi Schoul fir sech méi an d‘Thema Landwirtschaft eranzeschaffen, fir sech
weiderzebilden, fir d‘Gesetzer kennenzeléieren, d‘Gesondheet vun den Déieren, d‘Erhale vun enger
nohalteger Ëmwelt, an esou weider. Wéi soll ee Mënsch déi Saachen all wëssen ouni deen néidegen
Ofschloss gemaach ze hunn?!
Mir kënne jo och net einfach Dokter spillen ouni deen néidegen Ofschloss, well et do ëm d‘Gesondheet
vun de Mënsche geet. An deemselwechte Liicht gesi mir och d‘Landwirtschaft. An anere Secteure
brauch een e Meeschterbréif, fir e Betrib kënnen opzemaachen oder ze iwwerhuelen. Firwat ass dat
dann an der Landwirtschaft net och esou?

Jo, Här Minister,
Mir hunn haut den Owend nees eng Rei Kritiken zu verschiddenen Themen un Iech geriicht, déi
d’Ongereimtheete betreffen, déi äis beréieren. Si sinn awer net eleng op Ärer Mëscht gewuess, mee
zum groussen Deel op där vun Äre Regierungskollegen; oder soe mir et esou: Mëscht, déi anerer
gemaach hunn. Mir hoffen, Dir hutt e bëssche an deem Stall gemëscht, an Dir kënnt Stellung zu eise
Kritiken huelen?
An dem Sënn si mir gespaant op Är Äntwerten.
Här Minister, Dir hutt d’Wuert!
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