
Alsó – Szászország tartomány mezıgazdasági miniszterének tájékoztatója 
 
Október 20-án, a külföldi mezıgazdasági szakdiplomaták klubjának szervezésében, a 
svájci nagykövetségen 11 ország diplomatája találkozott Alsó-Szászország 
tartomány élelmezési, mezıgazdasági, fogyasztóvédelmi és területfejlesztési 
miniszterével, Gert Lindemann úrral. A miniszter, aki ez év januárban vette át a 
szaktárca irányítását, 2005-2010 között a Szövetségi  Élelmezési, Mezıgazdasági és 
Fogyasztóvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt. Tájékoztatót tartott a 
tartomány mezıgazdaságának helyzetérıl, aktuális agrárpolitikai kérdésekrıl, köztük a 
KAP jövıjével kapcsolatos álláspontjáról.  
 
Az ott elhangzottak közül kiemelést érdemel, hogy a 8 millió lakosú, területre 
Bajorország után a legnagyobb német tartomány a mezıgazdasági termelést tekintve 
az elsı helyen áll. A terület több mint 50 %-a, 2,7 M hektár áll mezıgazdasági 
mővelés alatt. Az üzemek száma kereken 60 ezer. Az állattenyésztésben messze az 
élen állnak a tartományok között. Nagy az állatsőrőség. A teljes németországi 
sertésállomány több mint 30 %-a (8 M), a tojótyúk több mint 1/3-a (13 M), a 
vágóbaromfi több mint a fele (31 M) ott található. Ez a közvélemény fokozódó 
haszonállattartás ellenessége miatt az utóbbi idıszakban egyre nagyobb problémákat 
okoz. Ezért is fogadtak el a közelmúltban egy tartományi Állatvédelmi Tervet 
(Tierschutzplan Niedersachsen), amely 12 állatcsoportra összesen 38 intézkedést 
tartalmaz. A program megvalósítása az idén megkezdıdött, 2018-ig kell teljes 
egészében megvalósítani.  
 
A tartomány mezı- és élelmiszergazdasága versenyképes, a 2013 utáni Közös 
Agrárpolitikától is azt várják, hogy erısítse a mezıgazdaságot és a vidéki térségeket, 
az „európai agrármodell”-t tovább kell erısíteni. Az elhangzottak alapján, a tartományi 
álláspont a bizottsági KAP reformcsomagot illetıen alapvetıen megegyezik a 
szövetségi szakminisztériuméval. A legfontosabb „sarokpontok” Lindemann miniszter 
számára: 

• Megfelelı agrárköltségvetés biztosítása 
• Közvetlen kifizetések, mint a legfontosabb eszköz erısítése 
• A zöldítés gyakorlatorientált kialakítása 
• Aktív mezıgazdasági termelı támogatása 
• A piacorientációt nem szabad feladni 

 
A zöldítés (Greening) erıteljesebben érintené az ottani termelıket, mint a támogatási 
felsı határ (Capping) bevezetése. Az utóbbi mindössze 10 üzemet érintene. A 150 e € 
feletti degresszivitás pedig legfeljebb 70 gazdaságot. Ha a jelenlegi EU bizottsági 
javaslat kerülne elfogadásra, a tartomány mezıgazdasági termelıinek éves szinten 40 
M €-val kevesebb közösségi támogatás jutna.  
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