”Klima & Bæredygtighed”
Program - Folkemødet 2019 - Danchells Anlæg A7
Torsdag den 13. juni kl. 14.30 – 15.15
Debat 01 – Madspild - er mælken sur?
Hvert år smider en dansker i gennemsnit 47 kg spiseligt
mad direkte i skraldespanden! Dermed står private husholdninger for den største andel af det samlede danske
madspild. Tænketanken FREJ står for denne debat.
Paneldeltagere: Anders René Jensen, Indkøbschef Rema 1000, Karen-Inger Thorsen, Direktør i Fødevarebanken, Lars Sonne-Hansen, Forstander Suhrs Højskole, Mikkel Fog-Holm Nielsen, Landechef ”Too Good To
Go”.

Torsdag den 13. juni kl. 16.00 – 17.00
Debat 02 - Erhvervets udfordringer i
forhold til kvalificeret arbejdskraft
Udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft til landbruget er et tema, og der eksisterer ikke et Quick Fix.
Én af udfordringerne er at få nok unge til at vælge landbruget som erhverv og tage en erhvervsuddannelse.
Paneldeltagere: Inge Prip, Direktør Campus Bornholm,
Anne Arhnung, Direktør Landbrug & Fødevarer, Jakob
Lave, Udviklingschef Kompetencer & Vækst | Future
Farming – SEGES, Lars-Ole Hjorth-Larsen, Gårdejer og
formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Fredag den 14. juni kl. 10.45 – 11.45
Debat 03 – Arbejdsmiljø – Vi skal gøre en
større indsats
Denne debat indledes med en samtale mellem Martin
Merrild og Troels Lund Poulsen, der indgik en aftale i
2017, der skulle sikre en fælles indsats for at minimere
antallet af arbejdsulykker i dansk landbrug.
Efterfølgende dykker debatten ned i udfordringer og
handlinger.
Paneldeltagere: Martin Merrild, Formand for Landbrug
& Fødevarer, Troels Lund Poulsen, Beskæftigelsesminister, Ole Carstensen, Overlæge og leder af Arbejdsmiljømedicinsk Klinik, Århus, Helle Domino, SEGES Arbejdsmiljøchef, Thorbjørn W. Koefoed, Formand LandboUngdom og landmand.

Fredag den 14. juni kl. 12.15 – 13.00
Debat 04 – Brug fantasien - spis den mad
du har købt
Landbokvinderne har stor erfaring med den praktiske
udnyttelse af ressourcerne herunder maden. Og for dem
er det ikke raketvidenskab at bruge enhver krumme og
undgå at noget går tabt. Lyt med på denne debatdialog
og bliv klogere på nogle praktiske løsninger, som er lige
til at tage med hjem i køkkenet.
Paneldeltagere: Inger Skamriis Andreasen, Formand i
Landbrug & Fødevarers Familieudvalg m.fl.

Fredag den 14. juni kl. 13.45 – 14.45
Debat 05 – Klima & Bæredygtighed
Den politiske debat om Klima og Bæredygtighed. Hvad
er vi enige om, og hvad kan vi blive enige om at gøre i
samfundet og herunder specielt i landbruget, for at bidrage med den nødvendige effekt.
Paneldeltagere: Vagn Lundsten, Direktør i Agropro, Thor
Gunnar Kofoed, Viceformand Landbrug & Fødevarer,
Kirsten Lund Jensen, Direktør i Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, + 1 politiker mere.

Fredag den 14. juni kl. 15.00 – 15.30
Debat 06 – Landbruget og økonomien – de
globale relationer
Hvordan hænger økonomien i dansk landbrug sammen
med den globale økonomi og hvordan er dansk samfundsøkonomi afhængig af fødevareproduktionen i Danmark? Ud fra et økonomisk bæredygtighedsperspektiv,
hvordan skal dansk landbrug udvikles?
Paneldeltagere: Ejnar Schultz, Direktør SEGES, Flemming Nør-Pedersen, Direktør Landbrug & Fødevarer.

Fredag den 14. juni kl. 16.45 – 17.30
Debat 07 - Natur & Biodiversitet… Klima &
Bæredygtighed
Natur og Kultur er to begreber der hænger sammen og
landmænd har gennem generationer bearbejdet naturen
til en landbrugskultur, med en konstant interesse for at
bevare naturen. Landmænd er de største naturforvaltere
i Danmark, men det er ofte mange andre, der har idéer
om, hvordan naturen skal forvaltes.
Paneldeltagere: Anne Thomas, Viceborgmester BRK,
Martin Merrild, Formand for Landbrug & Fødevarer, Sebastian Jonshøj, Vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, Jakob Tilma, Kommunikationschef Dansk
Planteværn.

Fredag den 14. juni kl. 17.45 – 18.45
Debat 08 - Er der en fremtid for torsk i den
østlige Østersø?

Lørdag den 15. juni kl. 15.00 – 15.45
Debat 13 – Sikkerhed på arbejdspladsen –
hvem har ansvaret?

Det står rigtigt galt til for torsk i den østlige del af Østersøen - hvad skal gøres?

Bornholms LandboUngdom sætter fokus på arbejdssikkerhed i landbruget ud fra præmissen, at der sker alt for
mange arbejdsskader i erhvervet.

Paneldeltagere: Svend-Erik Andersen, Formand i Danmarks Fiskeriforening, Thomas Thomsen, Formand i
Bornholms & Christiansøs Fiskeriforening, + en mere.

Lørdag den 15. juni kl. 09.00 – 10.00
Debat 09 - Økologisk morgenmøde
Hvad foregår der på økologiområdet i Landbrug & Fødevarer, giv dit input til, hvilken retning økologien skal
udvikle sig i, og hvordan vi kan blive endnu bedre til at
varetage medlemmernes interesser i forhold til den økologiske produktion.
Der er morgenmad i teltet og værter er formanden for
Bornholms Landbrug og Fødevarer Lars-Ole HjorthLarsen og direktør i Landbrug & Fødevarers Økologisektion Kirsten Lund Jensen.

Lørdag den 15. juni kl. 10.45 – 11.30
Debat 10 - Fremtidig EU-landbrugspolitik
og hvad med Brexit?
EU reformerer landbrugspolitikken efter 2020. Hvad har
vi udsigt til? Bliver det fortsat et pilleri ned i de enkelte
hektarer, med svigt omkring en forenkling af støtten,
eller ser vi en ændring, der tilgodeser en udvikling af
produktionslandbruget?
Paneldeltagere: Thor Gunnar Kofoed, Viceformand for
Landbrug & Fødevarer, Jørgen Eivind Olesen, Professor Aarhus Universitet, Kristian Ersbøll, Formand for
politisk udvalg i Europabevægelsen, Mette Bock, Liberal Alliance.

Lørdag den 15. juni kl. 12.15 – 13.00
Debat 11 – Madspild og Maddannelse
Madspild hos producenten, salgsleddet og forbrugeren
– hvor klemmer skoen egentligt?
Paneldeltagere: Anne Thomas, Viceborgmester BRK,
Hans Hansen, Direktør Bornholms Oliemølle, Thomas
Roland, Chef for CSR COOP Danmark.

Lørdag den 15. juni kl. 13.30 – 14.00
Debat 12 - Det landbrugspolitiske
lykkehjul.
Lea Wermelin og Peter Juel-Jensen drejer på Lykkehjulet i en hyggekonkurrence på viden om dansk landbrug
og fødevarer.

Paneldeltagere: Thorbjørn Westh Koefoed, Formand i
LandboUngdom m.fl.

Lørdag den 15. juni kl. 16.45 – 17.30
Debat 14 - Skal Østersøen kun være for
sæler?
En bestand på 40-50.000 gråsæler i og omkring Østersøen presser vigtige fiskebestande og ikke mindst fiskeriet i landene omkring Østersøen. Kan det være rigtigt,
at vi blot skal acceptere denne udvikling?
Paneldeltagere: Svend-Erik Andersen, Formand i Danmarks Fiskeriforening, Thomas Thomsen, Formand i
Bornholms & Christiansøs Fiskeriforening, + en mere.

Lørdag den 15. juni kl. 17.45 – 18.30
Debat 15 – Danskernes Fødevareforbrug!
Dansk fødevareproduktion og forbrug er et yderst varmt
emne i den offentlige debat. De danske forbrugere har
en klar mening om dansk landbrugs påvirkning på klima,
natur og dyrevelfærd, og denne bliver ikke altid udtrykt i
lige bløde vendinger.
Paneldeltagere: Annette Juhler Kjær (TBC), Group Vicepresident, Public Affairs & CSR, Salling Group, Jacob
Dam Nielsen, Gårdejer – Frostegård, Jessica Aschermann-Witzel (TBC), Professor Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, Marie-Louise Boisen Lendal, Direktør Tænketanken FREJ.

Kom og mød os på vores stand under træet i Danchells anlæg og få en snak med en landmand.
Vi har besøg af Landbokvinderne, der sørger for
smagsprøver og hyggelig stemning sammen med
LandboUngdom og meget mere.
Vi glæder os til at se jer!
Find og følg os på Facebook:
Bornholms Landbrug & Fødevarer

