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Torsdag d. 19. april afholder Sektionen 
for Større Jordbrug medlemsmøde på 
Rosenfeldt Gods kl. 15-18, og vi er meget 
taknemmelige over, at miljø- og fødevare-
minister Esben Lunde Larsen har takket ”ja” 
til at deltage i hele mødet.

Det er desuden en stor fornøjelse at kunne 
invitere medlemmerne til Rosenfeldt Gods. 
Foruden en præsentation af ejendommen 
vil værtsparret Peter og Tinna Tillisch for-
tælle om ejendommens mange naturare-

aler, hvor det er lykkedes med plejeordnin-
ger og naturtiltag, der tager udgangspunkt 
i ejerens ønsker. Et princip, som er grund-
læggende for os, men desværre langt fra er 
nogen selvfølge.

Med udgangspunkt i deres konkrete ople-
velser vil vi gerne drøfte naturplejeordnin-
gerne, og hvorledes vi kan sikre ejendoms-
retten i forhold til naturbeskyttelsen, hvor 
vi generelt oplever store udfordringer.

Samtidig vil vi gerne drøfte nogle af de 
højaktuelle sager, som vi arbejder med i 
Sektionen for Større Jordbrug – nemlig af-
skaffelse af pesticidafgiften, introduktion af 
balanceregnskaber, hvordan man arbejder 
videre med det faglige grundlag for kvæl-
stofindsatsen i Danmark, samt hvorledes 
vi sikrer, at hektarstøtten forbliver lige for 
alle i Danmark i den kommende landbrugs-
reform. 

Dagsorden for dagen:

15:00   Ankomst med kaffe og kage
15:20  Præsentation af Rosenfeldt Gods ved Peter og Tinna Tillisch
15:30 Illustration af naturtiltag på Rosenfeldt ved Peter Tillisch, Carsten Horup Bille, Vordingborg Kommune,  
 og Peer Ravn, AMPHI Consult
Pause
16:10 Indlæg ved Frederik Lüttichau om Sektionen for Større Jordbrugs politik 
16:40 Indlæg ved miljø- og fødevareministeren og efterfølgende debat 
17:40 Afslutning med sandwich og øl/vand frem til kl 18.

Vi håber, at du har lyst til og mulighed for at komme til en interessant dag med en livlig debat, hvor vi også får dit syn 
på landbrugets udfordringer adresseret.

Den 19. april kl. 15-18 på Rosenfeldt Gods, Rosenfeldt 1, 4760 Vordingborg

Tilmelding
Deltagergebyret er 300 kr. og tilmelding er nødvendig på www.stoerrejordbrug.dk. Tilmeldingsfrist er d. 13. april.

Med venlig hilsen
Frederik Lüttichau, formand for Sektionen for Større Jordbrug

Medlemsmøde

Medlemsmøde på Rosenfeldt Gods
Med deltagelse af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen


