
Q & A:  
I formandens ugentlige nyhedsbrev (25.1) til medlemmerne af Landbrug & Fødevarer gives der udtryk 

for, at organisationens medlemmer finder det dybt problematisk, at Danmarks Naturfredningsforening 

kan stille forslag om fredninger af bevaringsværdig natur rundt om i Danmark. Denne mulighed, som 

foreningen har haft siden 1937, ønsker Landbrug & Fødevarer fjernet. 

Til en journalistisk fremstilling af dette emne bedes XX som medlem af Landbrug & Fødevarer svare på, 

om jeres virksomhed også bakker op om dette krav eller om organisationen har et andet syn på 

naturfredningen i Danmark. 

 

Arla aasan@arlafoods.com   Åse AnderssonPressechef 

• Svarede aldrig trods flere rykkere. 

Danish Crown jnha@danishcrown.dk Jens Hansen 

• Tak for din henvendelse til Friland, DAKA og Danish Crown. Som svar på dit spørgsmål kan du citere 

undertegnede for følgende: ”I Danish Crown koncernen svarer vi som udgangspunkt gerne på 

henvendelser fra journalister, men udlader som udgangspunkt at svare på henvendelser fra medier, 

der har fravalgt at anmelde sig til Pressenævnet.” Kind regards / Venlig hilsen Jens Hansen Head of 

Press / Pressechef. 

Thise Mejeri  presse@thise.dk  direktør Poul Pedersen 

• På Thise Mejeri har andelshaverne stærke, individuelle holdninger til økologi, dyrevelfærd og 

sundhed, klimaudfordringerne, biodiversitet m.m. Men vi er ikke en politisk kamporganisation med 

holdninger til at alle spørgsmål, herunder om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde. Jeg ved 

at flere af vores andelshavere er aktive i DN og at jeg for mit eget vedkommende er meget positiv 

overfor Maria Reumert Gjerdings nye linje i DN, men en ”autoriseret” Thise-holdning har vi ikke, og 

derfor er vi i denne sag på samme måde som i 2013 ikke på barrikaderne til kamp hverken for eller 

imod L&F’s politik på diverse områder. Med venlig hilsen Mogens Poulsen Udviklingsdirektør. 

Dansk Planteværn  Kommunikationschef Jakob Tilma  jti@plantevaern.dk 

• -I Dansk Planteværn er vi af den overbevisning, at der er behov for udvikling i den danske 

landbrugssektor, og det er et grundlæggende problem, hvis forslag til fredninger fra Danmarks 

Naturfredningsforening kan medføre, at udviklingen af landområderne kan blive sat i stå, og at 

produktionstiltag, der ville føre til mindre klimabelastning, øget dyrevelfærd og øget 

fødevaresikkerhed bliver bremset, siger Jakob Tilma, kommunikationschef i Dansk Planteværn. 

Generelt mener vi i Dansk Planteværn, at det er udemokratisk, at én organisation har særstatus i 

forhold til at foreslå fredninger i Danmark, og vi har af den årsag sympati for Landbrug & 

Fødevarers kritik af Danmarks Naturfredningsforenings særstatus. Med venlig hilsen Jakob Tilma 

Kommunikationschef. 

Alm. Brand  Kristjan Jørgensen Pressechef abkrjr@almbrand.dk 

• Svarede aldrig trods rykkere. 
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Codan  Anders Walthersdorf Frederiksen Head of Communications awf@codan.dk 

• Svarede aldrig trods rykker. 

Tryg forsikring Kommunikationschef Tanja Frederiksen tanja.frederiksen@tryg.dk 

• Du har spurgt om, Tryg er medlem af Landbrug og Fødevarer. Svaret er, at det er vi ikke længere. 

Hvem vi indgår partnerskaber med og medlemskab hos anser vi som et internt anliggende. Bh Tanja 

Frederiksen Kommunikationschef i Tryg 

Danske Bank Kenni Leth Pressechef let@danskebank.dk 

• Jeg skriver for en nemheds skyld både på vegne af Danske Bank og RD her. Som du sikkert ved, 

fylder vi ikke meget i medlemsskaren hos L&F, så det er ikke noget, vi ønsker at kommentere. Med 

venlig hilsen / Kind regards Kenni Leth Pressechef / Group Press Officer Head of External 

Communications 

Nykredit  jent@nykredit.dk pressechef Jens Theil 

• Nykredit deltager ikke i fastlæggelse af de politiske forhold i L&F og stemmer ikke ved møder. Vi har 

derfor heller ikke nogen holdning til det aktuelle spørgsmål. Jens Drevsfeldt Theil, Pressechef, HR & 

Kommunikation  

Topdanmark Kommunikationschef Jens Langergaard jxn@topdanmark.dk 

• Topdanmark er ikke-stemmeberettiget medlem af Landbrug & Fødevarer. Topdanmark har rødder i 

landbruget, over 100 år tilbage, hvor MLU (Mejeriets og Landbrugets Ulykkesforsikringer) blev 

stiftet. I 1972 blev MLU lagt sammen med Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring under navnet 

Topsikring som senere i 1985 bliver til Topdanmark. Af disse grunde finder vi det helt naturligt at 

være virksomhedsmedlem af f.eks. Landbrug og Fødevarer. Vi er også virksomhedsmedlem af 

andre foreninger hvor landmænd er medlemmer. Vi kan nævne Frøavlerforeningen og Økologisk 

Landbrug som andre eksempler. I Landbrug og Fødevarer inviteres Topdanmark i sin egenskab af 

virksomhedsmedlem med til møder/videnskonferencer for landmænd og vi inviteres også til 

delegeretmødet i Landbrug og Fødevarer som gæst. Vi har ikke stemmeret eller taleret ved 

delegeretmøderne og blander os i øvrigt heller ikke i Landbrug og Fødevarers strategi eller 

holdninger. Venlig hilsen Jens Langergaard / Kommunikationschef 

Jyske Bank Lene Hjorth Afd.direktør Afdeling:Koncern-CSR lene.hjorth@jyskebank.dk 

• Jyske Bank har ingen kommentarer til Landbrug & Fødevarers udmelding om naturfredningen i 

Danmark. Venlig hilsen Erik Qvirin Hansen Direktør Kommunikation og Marketing 

Sydbank 

• Sydbank har kun et såkaldt virksomhedsmedlemskab i Landbrug og fødevarer. Det har vi 

udelukkende for at holde os orienteret om landbrugets økonomi – altså det, der er relevant for os 

som finansiel institution. Der følger ingen indflydelse eller stemmeret med i medlemskabet. 

Sydbank har derfor ikke nogen kommentarer til Landbrug og Fødevarers politik eller ageren. Venlig 

hilsen Louise Degn-Hansen Kommunikationschef 

Sparnord 
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• Vi er desværre travlt optaget af forberedelserne til offentliggørelsen af bankens årsregnskab, 

hvorfor vi desværre ikke har mulighed for at besvare nedenstående henvendelse. Hav en rigtig god 

dag. Venlig hilsen Neel E. Rosenberg Presse- og kommunikationskonsulent 

Realkredit Danmark Kenni Leth Pressechef  let@danskebank.dk 

• Jeg skriver for en nemheds skyld både på vegne af Danske Bank og RD her. Som du sikkert ved, 

fylder vi ikke meget i medlemsskaren hos L&F, så det er ikke noget, vi ønsker at kommentere. Med 

venlig hilsen / Kind regards Kenni Leth Pressechef / Group Press Officer Head of External 

Communications 

DAKA Søren Mohr Jensen Marketing Communication Lead smj@daka.dk 

• Tak for din henvendelse til Friland, DAKA og Danish Crown. Som svar på dit spørgsmål kan du citere 

undertegnede for følgende: ”I Danish Crown koncernen svarer vi som udgangspunkt gerne på 

henvendelser fra journalister, men udlader som udgangspunkt at svare på henvendelser fra medier, 

der har fravalgt at anmelde sig til Pressenævnet.” Kind regards / Venlig hilsen Jens Hansen Head of 

Press / Pressechef  

Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab Sekretær Elsebeth Vidø Elsebeth@ifro.ku.dk 

• Svarede aldrig trods rykkere. 

Fair Trade Mærket Camilla Erika Lerberg, direktør camilla@fairtrade-maerket.dk 

• Vi kommer som organisation ikke til at tage stilling til problematikken, som du rejser her. Vi har 

rigtig meget på vores agenda som peger mod syd, og det er der vi prioritere at lægge vores 

indsatser. Dbh Camilla Erika Lerberg Direktør/CEO 

Friland kommunikationsmedarbejder Kasper Frank på kasfr@friland.dk  

• Det må du bestemt, og jeg var også af den overbevisning, at der var blevet taget hånd om din 

henvendelse. Jeg beklager, at du ikke har fået svar. Da vi, Friland, er en del af Danish Crown 

koncernen, er vores holdning til politiske spørgsmål identiske. Jeg rykker vores pressechef hos 

Danish Crown efter et svar til dig. Venlig hilsen / Kind regards Kasper Frank Christensen 

Communication 

• Tak for din henvendelse til Friland, DAKA og Danish Crown. Som svar på dit spørgsmål kan du citere 

undertegnede for følgende: ”I Danish Crown koncernen svarer vi som udgangspunkt gerne på 

henvendelser fra journalister, men udlader som udgangspunkt at svare på henvendelser fra medier, 

der har fravalgt at anmelde sig til Pressenævnet.” Kind regards / Venlig hilsen Jens Hansen Head of 

Press / Pressechef Danish Crown 

Hedeselskabet Christian Bogh Kommunikationsdirektør cbo@hedeselskabet.dk 

• Hedeselskabet er medlem af en række foreninger og organisationer. Som det er tilfældet for så 

mange andre medlemmer af foreninger eller organisationer er der tider, hvor man er enig og tider 

hvor man er uenig i de officielle udmeldinger, der kommer fra foreningerne/organisationerne. 

Hedeselskabet har ikke for vane at udtale sig offentligt når vi er enige ej heller hvis vi er uenige. Og 

det ønsker vi heller ikke i dette tilfælde. Venlig hilsen Christian Bogh Kommunikationsdirektør 

Naturmælk Adm. Direktør Leif Friis Jørgensen leif@naturmaelk.dk 

mailto:let@danskebank.dk
mailto:smj@daka.dk
mailto:Elsebeth@ifro.ku.dk
mailto:camilla@fairtrade-maerket.dk
mailto:cbo@hedeselskabet.dk
mailto:leif@naturmaelk.dk


• Svarede aldrig trods rykkere. 

Them Andelsmejeri Torben Aarris CEO ta@them-ost.dk 

• Them Mejeri har ingen kommentarer til dette.  Med venlig hilsen Torben Aarris Them Mejeri 

A.m.b.a. 
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