
Ekstreme aktivister trænger igen ulovligt ind  

- Vi har klare råd til dig og skarp kritik til dem 

Det er ved at blive en ærgerlig tradition – for nu skriver jeg igen til jer, fordi veganske aktivister i disse 
uger ulovligt trænger ind på svineproducenters ejendom.  

Den seneste måned har vi været vidne til over ti Facebook-opslag fra partiet med videoer fra ulovlige 
indtrængninger, og vi hører ugentligt fra medlemmer, der oplever indtrængningerne.  

Ekstrem politisk tilgang 

Vi ser som altid på episoderne med den allerstørste alvor og er dybt forargede over, at ekstremister føler 
sig hævet over loven i en desperat kamp om opmærksomhed. Ekstrem politisk tilgang og lovbrud har 
aldrig gjort noget godt for et samfund, og det er ikke vejen frem i det ellers dialogbaserede danske 
demokrati.  

Med brevet her udtrykker vi åbent vores skarpeste kritik af tilgangen. Og vi vil gerne forberede jer på, at 
I kan blive mødt af aktivister, der uberettiget har tiltvunget sig adgang til jeres ejendom.  

Forhold dig roligt 

Det kan være en voldsomt grænseoverskridende og ubehagelig oplevelse. Vores råd er klare.  

Sker det for dig, er det afgørende, at du forholder dig roligt. Spørg pænt, om de vil forlade din grund. 
Antag at alt bliver filmet. Også din reaktion på deres ulovlige opførsel.  

Hvis de nægter at gå, skal du ringe til politiet. Det gælder selvfølgelig også, hvis du føler dig truet, 

oplever hærværk eller direkte indbrud.  

Det næste skridt er at ringe til os på vores døgnbemandede pressetelefon - 3339 4520. Så guider vi dig 

videre.  

Ingen dialog med ekstremister 

Og lad mig til slut gentage vores vanlige budskab. I dansk landbrug har vi tradition for meget gerne at 
tage en dialog, også med vores hårdeste kritikere. Det så vi, da vi på Folkemødet i 2019 i bedste danske 

højskoletradition debatterede direkte med Veganerpartiet.  

Men siden dengang har partiet vist en meget trist side, hvor ekstremister systematisk bryder 
lovgivningen for at skade vores medlemmer og vores erhverv. Det vil vi ikke acceptere 

Kort og godt: Vi går ikke i dialog med en pistol for panden og med folk, der krænker ejendomsretten. Vi 
håber, Veganerpartiet vælger den demokratiske samtale, værner om alles retssikkerhed og søger 

indflydelse via valgurnerne frem for en ufarbar vej med ulovlig aktivisme.  

Med venlig hilsen 

Erik Larsen, formand, sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion – 1. juli 2020 

 


