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Valg til sektorbestyrelsen i LF, Kvæg 
 
Mandag den 1. marts afholdes Årsmøde i Dansk Kvæg. I forbindelse med Årsmødet 
skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer fra landboforeningerne til 
sektorbestyrelsen. I de sidste to valgperioder har vi fra Holstebro Struer 
Landboforening været repræsenteret ved Anders Nørgaard, Hogager.  
 
Da Anders har tilkendegivet, at han gerne vil arbejde en periode mere i 
bestyrelsen, håber jeg, at alle med kvæg i vores forening vil være med til at 
genvælge Anders. Jeg kender Anders for en arbejdsom og nytænkende 
kvægbruger med fokus på alt det, der giver en positiv bundlinje. 
 
Da Årsmødet og valgene skal afholdes digitalt, er det vigtigt, at alle senest den 
23. februar kl. 09.00 får sig tilmeldt, så man kan deltage i valghandlingen. Du 
kan tilmelde dig ved at trykke her. Når du har tilmeldt dig, vil du modtage mail 
med yderligere informationer om, hvordan valghandlingen bliver afviklet den 
1. marts om formiddagen. 
 
Landbrug & Fødevarer er inviteret med til forhandlingsbordet 
 
I sidste Nyhedsbrev udtrykte jeg stor frustration over de mange udfordringer, vi gang på gang bliver pålagt. 
Den tidligere fødevareminister Mogens Jensen havde annonceret, at der midt i november ville komme et 
landbrugsudspil med stramninger på bla. klima- og miljøområdet.  Nu gik det jo ikke som Mogens Jensen 
havde forventet og indtil videre tak for det. De første måneder med en ny minister og hele skandalen 
omkring mink, har glædeligvis skabt en helt ny dialogsøgende regering, der har lanceret 7 grundlæggende 
principper for forhandlingerne om landbrugets fremtid. 
 
Fra landbruget har vi sagt ja til at indgå i disse forhandlinger, og hvis de positive intentioner der står 
skrevet, resulterer i realistiske og brugbare planer, er vi klar til at tage ansvar. Vi vil derfor gøre alt for at 
sikre, at forhandlingsresultaterne ikke tipper i den forkerte retning, men er regering og folketing klar til at 
træffe beslutninger, der vil sikre et stærkt landbrug, ja så er vi med. 
 
De 7 punkter er  
 

1. Vi skal udvikle; ikke afvikle. Den grønne omstilling af landbruget skal ske klogt, fx ved at gøre brug af 
nye teknologiske løsninger. Målet er ikke at producere mindre, men at producere smartere. 
Danmark skal eksportere grønne fødevarer og løsninger – ikke blot flytte udledninger og 
arbejdspladser til andre lande. 

2. Dansk landbrug skal omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt samtidig med, at det skal være 
økonomisk bæredygtigt. Det kræver stabile rammer, som skal sikres af et bredt flertal i Folketinget 
og i tæt samarbejde med erhvervet, den finansielle sektor og lønmodtagerne. 

3. Udledningen af drivhusgasser fra landbruget, der udgør ca. en tredjedel af Danmarks 
drivhusgasudledning, skal nedbringes mest muligt under hensyn til en fortsat bæredygtig udvikling 
af erhvervet, dansk landbrugs konkurrenceevne, sunde offentlige finanser, beskæftigelse, 
sammenhængskraft og social balance. 

4. Vi skal passe bedre på vandmiljøet i vore vandløb, søer, fjorde kystvande og grundvand ved blandt 
andet at nedbringe udledningen af næringsstoffer mærkbart. 

https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2021/valg?utm_source=lf&utm_medium=arrangement&utm_campaign=kvaegkongres2021


5. Landbrugsproduktionen skal kunne gå hånd i hånd med regeringens ambition om at sikre gode 
levesteder for dyr og planter, og der skal være plads til natur og biodiversiteten. 

6. Dansk landbrug skal sikres bæredygtige rammebetingelser og fastholdelse af arbejdspladser i alle 
dele af landet. 

7. Dansk landbrug skal fortsat skabe arbejdspladser og bidrage til at producere gode, sunde klima- og 
miljøvenlige og sikre fødevarer og derigennem fastholde sin afgørende position i dansk eksport. 
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