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Østjyske landboforeninger er ikke i tvivl: 
Niels Jørgen Pedersen skal være vores nye formand 

Udmeldingen fra Dansk Landbrug Midt- Østjylland er klar efter foreningens bestyrelsesmøde i går.  

Formændene bag DLMØ, der repræsenterer syv foreninger med i alt 67 delegerede og dermed godt 
hver syvende stemme på det ekstraordinære delegeretmøde, bakker op om Niels Jørgen Pedersens 
kandidatur. Ligesom de syv formænd også bakker op om den linje – bl.a. den nyligt lancerede 
imagekampagne - som Niels Jørgen Pedersen i samarbejde med den afgående formand har lagt. 

”Vi skal huske på, at vi har en ung organisation, der er i gang med store ændringer. Vi har ikke brug 
for at vende det hele på hovedet en gang til. Nu skal der arbejdsro til, så Landbrug og Fødevarer kan 
gennemføre de tiltag, som man allerede har sat i gang,” siger bestyrelsesmedlem i DLMØ og 
formand for Djursland Landboforening Hans Gæmelke. 

Til DLMØs bestyrelsesmøde var den holdning enstemmig. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke 
kan være andre meninger blandt de delegerede i det midt- og østjyske, der er jo dem, der bestemmer 
suverænt. Men hos de syv foreningers formænd er der ingen tvivl. 

”Niels Jørgen Pedersen er den, der har siddet tættest på Michael Brockenhuss-Schack gennem de 
seneste år. Han har den bedste erfaring med, hvordan tingene skal gøres og har også skabt gode 
relationer til Folketinget, hvilket er nok så vigtigt,” siger Jens Gammelgaard, formand DLMØ.  

Dansk Landbrug Midt- Østjylland repræsenterer knap 5000 landmænd i det midt- og østjyske. Bag 
sammenslutningen står Djursland Landboforening, Landboforeningen Kronjylland, 
LandboForeningen Midtjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Samsø Landboforening, 
Østjydsk Familielandbrug samt Østjysk Landboforening. 

Jens Gammelgaard står gerne til rådighed med yderligere kommentarer og kan træffes på telefon 
4127 4014. 

Venlig hilsen 

Helge Kjær Sørensen 

Sekretariatschef, DLMØ 

 


