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Vi anbefaler et EU-kryds ved landmanden  

Som landmænd bør vi komme til valgurnerne ved EU-valget den 26. maj.  

Valget er vigtigt for vores erhverv, da vi står midt i forhandlingerne om en reformproces af EU's 

landbrugspolitik.  

Opgaven er at finde et helt nyt fælles fodslag for europæisk landbrug, nu hvor Storbritannien siger 

farvel og klimaet kræver handling.  

Den nye landbrugspolitik (Common Agricultural Policy – CAP) skal træde i kraft 1. januar 2021 og 

gælde frem til 2028. Der er altså brug for kræfter, der ved, hvad det handler om 

Venstres EU-kandidat Asger Christensen er landmand, med en kvæggård ved Kolding og 

bestyrelsen i landboforeningen mener, at han er et rigtig godt bud på vores mand i Bruxelles. 

For os kan det være en fordel at have en aktiv landmand siddende, som vi kan ringe direkte til med 

dagligdags spørgsmål eller problemstillinger i forbindelse med miljø- og produktionsrelaterede 

regler og beslutninger fra EU. Han vil kunne forstå problemstillingerne og vil kunne bringe dem 

videre. 

Asger Christensens generelle vision er, at EU kommer i øjenhøjde med vores ståsted her i den 

danske muld og at landmandens snusfornuft bliver plantet solidt i Bruxelles brosten.   

Han skriver om sig selv: Jeg ved, som selvstændig erhvervsdrivende, hvad EU’s politik betyder for 

min pengepung – hver dag. Jeg ønsker en klar definition på, hvad der skal bestemmes i EU og i 

Danmark. Med mig i EU får I en erhvervsmand med begge ben plantet på jorden. 

Læs mere på: https://asger.nu/ 

 

Vi er med ved Folkemødet i Vejle 

Lige som sidste år deltager landboforeningen aktivt i Folkemødet i Vejle lørdag den 8. juni 2019 fra 

kl. 10-16.  

Årets emne er ”Demokrati” og sammen med en frivillig borger fra byen, har vi arbejdet os frem til 

et emne, som både interesserer Vejles borgere og os, landmænd – nemlig ”Hvem bestemmer, hvad 

du spiser? – Er valget dit eget?” 

Forbrugere og landmænd drejer om den samme akse. Vi er afhængige af hinanden, men hvordan er 

den afhængighed i virkeligheden skruet sammen skruet sammen? Mødeluner, reklamer og billige 

tilbud fra udlandet præger hele forbrugsmønsteret.  Vi skal levere ind i det, men hvornår kan vi 

stole på, at et marked bærer?  

https://asger.nu/


Det spil sætter vi fokus på ved en debat på hovedscenen, Rådhustorvet, Vejle lørdag den 8. juni kl 

11.30 – 12.00. 

På vores stand ved siden af, vil vi snakke om gode, danske fødevarer kontra udenlandske med de 

besøgende og servere smagsprøver på både udenlandsk og dansk og også lidt fremtidsmad. 

Kom endelig forbi – hør debatten og vær med til at vise flaget og fortælle om vores produktioner.  

 

Markvandring den 11. juni 

Vejle-Fredericia Landboforening holder markvandring sammen med Østjysk og Odder-

Skanderborg Landboforeninger tirsdag den 11. juni 2019 klokken 19.00 hos Martin Hjort Jensen, 

Øster Snedevej 35, Bredal, 7120 Vejle Ø.  

L&F formand Martin Merrild vil også deltage. 

Aftenens program ser således ud: 

1. Kort oplæg om Mariesminde I/S og planteavlen på stedet ved medejer Martin Hjort Jensen  

2. Vi går ud i markerne omkring gården, hvor Kasper Holm Kristensen, LMO sætter fagligt fokus 

     på afgrødernes aktuelle tilstand - vinterhvede, vårbyg, raps og rug  

3. Fmd. Martin Merrild vender den politiske situation og landbrugets muligheder ovenpå valget  

4. Aftenen slutter med, at landboungdom Horsens serverer DLG Østjylland-sponsorerede    

     grillpølser og med mulighed for fri snak med formanden og kollegaerne 

 

Dyrskue og Madmarked i Horsens 

Årets dyrskue i Horsens løber af staben fredag den 14. juni og lørdag den 15. juni 2019 og det 

bliver på alle måder et nyt og anderledes dyrskue. 

For vores vedkommende betyder det, at fredagen er afsat til landbrugsfaglig komsammen med 

oplæg og diskussioner, som vi håber så mange som muligt har lyst til at deltage i. 

Emnerne kommer vi med så snart detaljerne er på plads. 

Efter debatten vil der være Dyrskuefrokost og bagefter mulighed for at få en uformel snak med 

foreningens bestyrelsesmedlemmer. 

Sæt kryds i kalenderen – vi håber på så mange deltagere som muligt. 

På Dyrskuepladsen er der i år en stor maskinudstilling og derudover vil 17 gårdbutikker sætter 

fokus på de gode danske fødevarer.   

 

Formanden i DR1 tirsdag den 21. maj 

Foreningens formand Nis Hjort har brugt en del af april på at rejse rundt i EU med DR1, vært Ask 

Rostrup m.fl. for at tale om klimaændringer, klimaudledninger og om løsninger på problemerne. 



Det er blevet til en 45 minutter lang udsendelse, som kommer i tv på DR1 tirsdag den 21. maj kl. 

20.45 til 21.30 

DR1 skriver om udsendelsen: Europa All Inclusive (1): 

Kloden koger og eksperter har beregnet, at temperaturen maksimalt må stige halvanden grad, hvis 

vi skal undgå voldsomt vejr, naturkatastrofer og klimaflygtninge. Den store synder er drivhusgasser 

(co2), og selv om vi i Danmark synes, vi er grønne, så tegner EU sig for cirka 10 procent af verdens 

udledning. Ask Rostrup tager to danskere med på en rejse til de yderste grænser i EU. For 

spørgsmålet er, om EU skal indføre love og regler, der får os til at udlede færre drivhusgasser eller 

om det skal være op til den enkelte og landene selv? 

 

 

 


