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Det Kongelige Danske                    Landhusholdningsselskab 

Opdatering af medlemsoplysninger 

Selskabet opfordrer alle medlemmer til at 

opdatere deres personoplysninger, herunder 

adresse, telefonnummer og e-mail, såfremt 

der er sket ændringer i én eller flere. Samtidig 

må I meget gerne tilkendegive om I ønsker 

udsendelse af kontingentfaktura samt 

medlemsnyt via. jeres e-mail. Mange af jer 

har allerede valgt at modtage både 

kontingentfaktura samt medlemsnyt via jeres 

mail, hvilket gør administrationen en del 

nemmere og smartere. Vi håber på at kunne 

øge andelen, da det vil spare selskabet for en 

hel del porto også.  

Hvis I ønsker at modtage ovenstående via 

jeres mail, eller blot vil opdatere jeres 

oplysninger, skal I sende en mail til: 

lhs1769@ifro.ku.dk. I mailen skriver I jeres 

personoplysninger, samt om I ønsker 

elektronisk udsendelse.  

 

Sommerudflugt 
Sommerudflugten blev 

afholdt den 9.-10. juni i 

Vendsyssel, og den 

blev en stor succes. Ca. 

50 medlemmer havde 

tilmeldt sig og mødte 

op med godt humør. 

Sommerudflugten inde-

holdt 7 besøg, og det 

var en god blanding af 

fagligt indhold, netværk og inspiration. 

Sommerudflugten bliver også arrangeret i 

2017. 

 

Nedenfor ses også et par billeder fra turen af 

henholdsvis Høgholt Hovedgaard og Vrejlev 

Kloster. Programmet for udflugten findes 

også på: 

http://1769.dk/aktiviteter/sommerudflugt/  

 

Efterårskonference 
Efterårskonferencen bliver afholdt onsdag den 

23. november på Københavns Universitet, 

Science (tidligere: Landbohøjskolen). 

Program, tidsplan m.m. vil blive fremsendt 

senere, men notér tidspunktet allerede nu. 

Emnet bliver „Effektivitet i Landbruget“. 

 

 

Konference: Feeding the Future ‘16 
Landhusholdningsselskabet arrangerer i 

samarbejde med Yara en konference med 

temaet: “Feeding the Future ‘16” den 26. 

september 2016.   Konferencen holdes på 

Vestermølle ved Skanderborg. Se program på 

bagsiden. Hele programmet kan også ses på 

www.1769.dk  

 

Konferencen henvender sig især til politikere, 

ansatte og valgte ledere i organisationer og 

virksomheder med tilknytning til fødevare-

klyngen, men vi har reserveret et antal 

billetter til medlemmer af Landhusholdnings-

selskabet. Da der er begrænset plads - 

Landhusholdningsselskabet har ca. 20 pladser 

- bliver billetterne tildelt efter princippet: 

“Først til mølle”. Højst én billet pr. medlem. 

Adgang er gratis, og tilmelding til:  

 

Tine Milton: 35 33 76 82 

eller e-mail: tms@ifro.ku.dk 

senest den 31. august 2016. 

 

Kontingent for 2016 

Kontingent for 2016 er udsendt tilbage i 

Marts. Vi anmoder om, at beløbet bliver 

indbetalt, hvis det skulle være glemt! 
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Feeding the Future ‘16 

26. september på Vestermølle 
Oddervej 83, Skanderborg - Kl 9.30 – 16.15 

Program: 
Ankomst og registrering i Riddersalen – kaffe og rundstykke 
 
Åbning af konferencen i Laden: 

Velkommen - 
Mogens Nielsen, projektchef, Yara Danmark 

Formålet med Feeding the future ‘16 
Frederik Lüttichau, præsident, det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

Den nødvendige merproduktion og grøn ansvarlighed 
Arne Cartridge, global strategirådgiver, Yara International ASA 

Rådgivning af regeringer basis facts og analyser 
International organisation – vil senere bliver offentliggjort 

Den globale udvikling for et bæredygtigt landbrug, der skal producere nok mad, energi og 
industriråvarer til en stadig markant stigende verdensbefolkning 
Henning Otte Hansen, seniorrådgiver, Københavns Universitet 

Pause 

Den tredje verdens udfordringer og muligheder 
Theo de Jager, formand for SACAU, Southern African Confederation of Agricultural Union 

Effektiv og fri formidling af relevant politisk og faglig viden lokalt og worldwide 
Owen Roberts, vicepræsident i IFAJ, International Federation of Agricultural Journalists 

Frokost 

Landbrugs- og Naturpakkerne 
Repræsentanter fra hhv. regeringen og oppositionen 

Landbrugs- og Naturpakkerne 
Flemming Nør-Pedersen, direktør Landbrug og Fødevarer 

Markens afgrøder og carbon footprint 
Jørgen E. Olesen, professor v. Aarhus Universitet/Foulum 

Merproduktion og mindre udledning i græsmarken 
Uffe Jørgensen, seniorforsker v. Aarhus Universitet/Foulum 

Pause – kaffe & kage 

Nye perspektiver i planteforædling 
Asbjørn Børsting, direktør, Crop Innovation Denmark, Københavns Universitet 

Future cropping – big data 
Svend Christensen, professor v. Københavns Universitet/Plante- og miljøforskning 

Paneldiskussion og spørgsmål fra forsamlingen 
Moderator og konferencens mødeleder, Henrik Lisberg, direktør/chefredaktør LandbrugsAvisen 

Tak for i dag – mulighed for guided rundtur på Vestermølle 
Sandwiches til at køre hjem på 


