
 

Landmænd har allerede bidraget med markante resultater til den bæredygtige udvikling, og der 
er fortsat stort potentiale. Til Landbrugsdagene sætter vi fokus på den gode landbrugsledelse, 
og hvordan samspil og forståelse for bæredygtighed kan fastholde og øge den enkelte bedrifts 
konkurrencedygtighed. 

Landmænd inviteres derfor til temamøde med fokus på bæredygtighed, der kan inspirere til 
ledelse af bedriften. Landbrug & Fødevarer, Nykredit, Østifterne og Forenet Kredit er værter for 
arrangementerne, der afholdes på fire landbrugsskoler fordelt i hele Danmark. 

Anders Søgaard, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, vil være dagens moderator.

 9.30 - 10.00: Indskrivning og morgenmad

 10.00 - 10.45: Velkomst: Landbruget er en del af løsningen 
  v. Nina Smith, formand for Forenet Kredit

 10.45 - 11.25: DLF har løsninger til klimaforbedringer 
  v. Truels Damsgaard, CEO

 11.25 - 11.45: Pause 20 min.

 11.45 - 12.30: Bæredygtighed med fokus på forbruger, klima og arbejdsmiljø 
  v. Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer

 12.30 - 13.30: Frokost

 13.30 - 14.00: Grøn finansiering – Nykredit vil landbruget 
  v. Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit

 14.00 - 14.55: Trends i landbruget – hvad er vigtigt for driftslederen i en verden,  
  som dikteres af forbrugere og politikere  
  v. Michael Kristiansen, partner i Kristiansen+Partners og  
  TV2 NEWS studievært

 14.55 - 15.00: Afrunding  
  v. Erling Bech Poulsen, formand for Østifterne

 15.00 - 15.30 Øl/vand og snacks

Deltagelse i arrangementet er gratis og evt. ledsager er også velkommen.

Der er plads til maksimum 300 deltagere. 

Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Den bæredygtige udvikling i landbruget skaber nye muligheder  
for den enkelte landmand, erhvervet og Danmark.
Kom til Landbrugsdag i Gråsten den 21. november 2019.

Landbruget er en del af løsningen
– Fødevareklyngens bidrag til en bæredygtig udvikling

Tid og sted
Torsdag den  
21. november 2019  
kl. 09.30-15.30 på  
Gråsten Landbrugsskole,  
Fiskbækvej 15,  
6300 Gråsten

Tilmelding
Du tilmelder dig på 
nykredit.dk/graasten

Sidste frist for tilmelding er 
den 7. november 2019.

http://www.nykredit.dk/graasten

