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Hvem er vi?

9 lokale landbrugsorganisationer 

(Midt- og Østjylland & Fyn)

5000 medlemmer

25 kommuner 

Foreningssekretariat 8 personer

(sekretærer, kommunikation og politik)

Rådgivningsvirksomhed - VELAS



Hvad tænker vi 
om et 
partnerskab?

” Et partnerskab i DK2020 mellem landbrug og kommune 
skal være et ligeværdigt samarbejde der udvikler nye 
grønne løsninger, fjerner barrierer og skaber de bedst 
mulige rammer for at landbrugserhvervet kan 
målsætningen om nettonul udledning i 2050 ” 



Klimaløsninger kræver 

partnerskaber og samarbejder…



…. Og virkelig mange tolke.



Hvorfor tror vi på partnerskaber

• Bedre og hurtigere løsninger

• Fælles forståelse

• Innovation

• Folkelig opbakning – nærdemokrati

• Det handler lige så meget om mennesker og værdier som om fakta

• Gør det vi er bedst til – vi er eksperter på landbrug i praksis og teori- kommunen 
er eksperter på deres område (planlægning, viden m.m.)

• Penge skal findes nye steder



DK2020 -

Fra et kommunalt byråds- og forvaltningsprojekt 
til en plan, der samler hele kommunen med 
borgere og virksomheder i en integreret 
forståelse.



Vi skal fra inddragelse til samskabelse!







Hvad er vi bekymret for?

• Kontrol og styring – kommunens traditionelle opgave

• Afgifter og regulering – Nationale beslutninger skaber barrierer for 
lokale projekter.

• Markedet styrer udviklingen – det skal understøttes, ikke bremses.

• Manglende indsigt – gensidig forståelse.

• Benspænd – smarte løsninger.

• Fra lokalt til nationalt til globalt perspektiv. – landbrugets fødevarer 
på et verdensmarked.



Hvad har vi gang i?



Et godt eksempel - Vejle









Partnerskaber
tager tid….



Kommunikation 
betyder alt



Regnemetode skaber barrierer….

Hvad fokuserer man på…vækst og udvikling – hvad gør man så når en stor moderne 
bæredygtig virksomhed kommer til kommunen og vil etablere sig? 

Siger man nej, fordi CO2 regnskabet belastes?



Overvejelser –
set fra mit 
perspektiv

Hvem er jeres tolke?

Husk på, om der er forskel på hvad DK2020-planen kan og hvad 
partnerskabet kan

Hvor kommer fagligheden ind i forhold til de politiske visioner.

Undgå at gå i vejen, sagt med glimt i øjet – markedet buldrer!

Forventningsafstemning – sørg for at alle ved, hvad man får ud af 
det.

Tænk sammen, ikke kommunen først

Søg brede partnerskaber


