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De sidste 4 år har jeg siddet som formand for planlægning og miljøforvaltning i Silkeborg 

Kommune. I den periode har jeg haft en tæt dialog med rigtig mange af jer, og jeg har lært 

meget gennem samtaler og besigtigelser, hvor vi sammen har skridtet tingene af. Min politiske 

indstilling har hele tiden været, at vi skal være erhvervsvenlige – både overfor industrien, 

byggeriet, serviceerhvervene og landbruget. Igennem det sidste årti har der været en 

nærmest national hetz mod landbruget. Både politikere og visse bevægelser har haft travlt 

med at dæmonisere landbrugets drift med til tider uhyrlige påstande. Samtidig har de været 

fuldstændig blinde for den beskæftigelse og den nationale indtægt, som landbruget skaber. 

Derfor er det nødvendigt at have politikere, der også kan holde fast i det store bidrag, som 

landbruget bibringer det danske samfund. Den rolle har jeg forsøgt at holde fast i gennem 

samtlige fire 4. Det har blandt andet betydet, at vi har arbejdet meget specifikt med en mere 

fleksibel tilgang til miljøtilladelser og miljøtilsyn. Det betyder også, at vi har arbejdet med at 

skabe bedre vandledningsforhold. Sammen med Viborg, Randers og Favrskov kommuner har 

vi sendt et Gudenå-regulativ videre, hvor der skæres 10 meter i stedet for 7, ligesom vi ønsker 

skæring op til 3 gange i stedet for 1. Dertil kommer, at vi 2 af årene har skåret ud over 

regulativet, fordi forholdene åbenlyst har krævet det. Det er ikke sket før. 

Under kommunevalget 2017 blev byrådet desværre sat anderledes sammen, end det, jeg 

havde håbet på. På trods af 1.603 personlige stemmer fik jeg ikke muligheden for at fortsætte 

som formand indenfor planlægnings- og miljøområdet. Det er jeg naturligvis træt af, fordi 

politisk arbejde ofte kræver meget lange træk – derfor var 4 år muligvis ikke nok.  

Til sidst vil jeg sige jer alle tusind tak for den gode dialog – også for opbakningen under valget. 

Jeg er jo stadig i byrådet og vil sammen med jer holde øje med, at der i kommunens 

miljøforvaltning også fortsat bliver arbejdet tæt sammen med landbruget. Rigtig godt nytår.   


