
SUND VÆKST OG 
FØDEVAREJOB
– TRIVES BEDST  
MED LANGSIGTEDE  
INVESTERINGER!
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Dansk landbrug har altid tænkt og arbejdet 
meget langsigtet – generation efter  
generation. Både landmændene og hele 
den store følgeindustri ved, at trivsel 
og holdbar vækst for både planter,  
dyr og mennesker kræver lang
sigtede investeringer.

Det gælder også for infrastrukturen  
– hele vejen fra jord til bord og 
videre ud i verden med den store 
fødevare eksport i et erhverv, der 
sikrer knap 200.000 gode job i 
Danmark. Vel at mærke job, der 
findes uden for de store byer og 
sikrer et Danmark i balance.

Den danske fødevareklynge 
eksporterer hvert år varer for 
en værdi af 170 mia. kr., der 
svarer til en fjerdedel af 
hele landets vareeksport. 
Erhvervet har en kæmpe 
betydning for det danske 
samfund og indtjeningen 
til vores velfærd, og Ny 
Midtjysk Motorvej vil styrke 
jobskabelsen og balancen 
mellem land og by. 

Det beder vi politikerne huske 
på i forhandlingerne om en ny 
plan for den danske infrastruktur.
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– ELLER FÅ TILSENDT  

DEN TRYKTE UDGAVE

”Hver tredje kørte kilometer med danske lastbiler 
herhjemme er transport af varer for fødevareklyngen, 

og det kræver en meget effektiv logistik at gøre det både 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt. 

Det er afgørende, at hjulene holdes i gang – både i overført 
og direkte betydning. Derfor er etableringen af Ny Midtjysk 
Motorvej afgørende for den danske fødevareklynge. 

Vi har brug for et mere effektivt transportsystem, 
hvis vi skal sikre vores globale konkurrenceevne  

i fremtiden.”

Adm. dir. Anne Lawaetz Arhnung 
Landbrug & Fødevarer

Fødevarebranchen sikrer vækst og arbejdspladser  
– især uden for de store byer. Mange fødevarearbejdere 

kører derfor langt hver dag for at komme på arbejde.  
De er afhængige af et godt og effektivt vejnet – for kortere 
tid på vejen, betyder mere tid sammen med familien.

Også de varer, fødevarearbejderne producerer, har behov for 
en stærk infrastruktur. Langt de fleste fødevarer skal ud på 
en længere rejse for at komme fra slagteriet, mejeriet eller 
bageriet til forbrugere. Et godt vejnet sikrer varerne en 
kortere transporttid.

Derfor anbefaler Fødevareforbundet NNF Ny Midtjysk 
Motorvej som en del af planen for fremtidens 

infrastruktur.

Forbundsformand Ole Wehlast 
Fødevareforbundet NNF

http://haervejskomiteen.dk/wp-content/uploads/Haervejsmotorvejen-infobrochure.pdf
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