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Sammen tager vi ansvar for fremtiden 

 

Vores midtjyske stemme i Europa-Parlamentet! 

 

Nyt fra Niels Fuglsang  

Kære socialdemokrater. 

Jeg håber, I har det godt på trods af de svære tider, som 

vi befinder os i. Jeg har arbejdet hjemmefra i to måne-

der nu. Jeg stemmer via email og holder møder på 

Skype. Jeg savner meget at komme ud og tale med jer, 

og jeg håber snart, vi kan åbne igen. Der er her i ny-

hedsbrevet informationer om den cykeltur, vi skal på 

sidst i juli, hvor jeg vil cykle rundt i hele Midtjylland, og 

til den tid håber jeg, at vi kan ses og tale sammen igen. 

Jeg håber, at mange af jer vil kigge forbi på turen - på 

ben, cykel eller i bil. 

Vi har store udfordringer foran os, og der er mere brug for vores bevægelse, end der har 

været i lang tid. Jeg tror, at samfundet kommer til at ændre sig. Det kan både gå i vores 

retning med mere solidaritet, fællesskab og bæredygtighed. Men det kan også gå i natio-

nalisternes retning med opløsning af EU og fremmedfjendskhed. Det er tid til idékamp, 

og her skal vi stå skulder ved skulder. Når vi bygger økonomien op, mener jeg, at vi skal 

fokusere på 1) solidaritet i EU, 2) de rige og ikke de fattige skal betale regningen, 3) bæ-

redygtighed og investeringer i vedvarende energi og transport. Jeg har skrevet et indlæg i 

Netavisen Pio, hvor jeg uddyber holdningerne. Det kan læses her: https://piopio.dk/eu-

overlever-kun-hvis-vi-gentaenker-vores-oekonomiske-ideologi?fbclid=IwAR1vzqbW-

GYrI858Ci41ljIxxBlJwuNkc-HPf1SZyTG7OjojAQ_-Up7okQM. 

I nyhedsbrevet kan du se, hvad jeg arbejder med for tiden, og der er også beretninger fra 

mine ture rundt i Midtjylland før coronakrisen og information om sommerens cykeltur.  

Vi ses snart! 

Mange hilsner  

Niels 

https://piopio.dk/eu-overlever-kun-hvis-vi-gentaenker-vores-oekonomiske-ideologi?fbclid=IwAR1vzqbW-GYrI858Ci41ljIxxBlJwuNkc-HPf1SZyTG7OjojAQ_-Up7okQM
https://piopio.dk/eu-overlever-kun-hvis-vi-gentaenker-vores-oekonomiske-ideologi?fbclid=IwAR1vzqbW-GYrI858Ci41ljIxxBlJwuNkc-HPf1SZyTG7OjojAQ_-Up7okQM
https://piopio.dk/eu-overlever-kun-hvis-vi-gentaenker-vores-oekonomiske-ideologi?fbclid=IwAR1vzqbW-GYrI858Ci41ljIxxBlJwuNkc-HPf1SZyTG7OjojAQ_-Up7okQM
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Arbejdsopgaver i parlamentet  

Velfærd – også for dyrene  

I Europa-Parlamentet foregår der løbende en diskussion om dyrevelfærd, og Niels Fugl-

sang er næstformand for parlamentets dyrevelfærdsgruppe. Der er meget at tage fat på. 

Et af de temaer, som har fyldt meget, er transport af 

bl.a. kvæg, hvor der er eksempler på 80 timers non-stop 

transport til Turkmenistan, og hvor 300 kalve i marts 

blev transporteret fra Irland til Frankrig for igen at blive 

sendt til Holland.  

Niels arbejder vedholdende for at få sat transporttiden markant ned. Niels har samlet 

over 180 underskrifter ind for at få emnet undersøgt til bunds. Derudover har der været 

sager om ”hvalpefabrikker”, hvor hundehvalpe opdrættes under kummerlige forhold 

med stor profit for øje, og ligeledes sager om salg og køb af eksotiske dyr, med store ud-

fordringer i forhold til smitte med sygdomme fra dyr til mennesker. Det skal der mere 

fokus på. Netop også i forlængelse af coronakrisen, hvor der er meget stor usikkerhed 

om smittekæder og årsager. 

Gang i 20erne – grøn økonomisk genopretning efter coronakrisen 

Europa oplever lige nu den største økonomiske tilbagegang siden 1930erne, og det kræ-

ver helt ekstraordinære initiativer for at holde hånden under beskæftigelsen. Men som 

det er sket under tidligere kriser har nye muligheder vist sig. Der er et vindue for hand-

ling. Niels Fuglsang har gentagne gange påpeget, at nogle virksomheder desværre ikke 

bidrager til vores fællesskab. Der er tale om rigtig mange milliarder. Læs mere her: 

https://vafo.dk/artikel/debat-lad-de-multinationale-selskaber-betale-corona-regnin-

gen?fbclid=IwAR2iyRuuFVA60TfWxZWG0H8GHKZP_2L3AYyYrhI-

SeXJpF1PL4ZuhK_wUcxM 

Og netop de penge kan vi bruge nu til investerin-

ger i bygninger og grøn infrastruktur; jernbaner, 

el-busser og energiløsninger i offentlige og private 

boliger og bygninger. Det vil i EU kunne skabe 

millioner af arbejdspladser. En grøn vækstplan. 

https://vafo.dk/artikel/debat-lad-de-multinationale-selskaber-betale-corona-regningen?fbclid=IwAR2iyRuuFVA60TfWxZWG0H8GHKZP_2L3AYyYrhISeXJpF1PL4ZuhK_wUcxM
https://vafo.dk/artikel/debat-lad-de-multinationale-selskaber-betale-corona-regningen?fbclid=IwAR2iyRuuFVA60TfWxZWG0H8GHKZP_2L3AYyYrhISeXJpF1PL4ZuhK_wUcxM
https://vafo.dk/artikel/debat-lad-de-multinationale-selskaber-betale-corona-regningen?fbclid=IwAR2iyRuuFVA60TfWxZWG0H8GHKZP_2L3AYyYrhISeXJpF1PL4ZuhK_wUcxM
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Desuden kan skat på finansielle handler også bidrage væsentligt. Noget som den social-

demokratiske gruppe i Europa-Parlamentet aktivt arbejder på. Alt for længe har nogle 

kørt friløb i vores samfund. Det skal stoppe nu, og flere og flere lande taler om mere og 

mere styring af markedet og indkrævning af skatter fra dem, som ikke bidrager. 

Europæiske og danske løsninger – solidaritet 

Den europæiske centralbank har købt statsobligationer fra EU’s medlemslande for ca. 

750 mia. kr. og dermed ”pumpes” penge ud i økonomien for at holde bl.a. renterne lave. 

Det vil igen være med til at sikre, at menne-

sker trods usikkerhed vil turde tro på fremti-

den og foretage lån til køb og investeringer. 

Denne løsning vil ikke mindst gavne de sam-

fund, som bliver ramt hårdest, bl.a. Italien, 

Frankrig og Spanien. De har i forvejen stor 

gæld og mange unge arbejdsløse. 

Fra dansk side vil anlægsinvesteringer, bl.a. 

Femernforbindelsen, broen til Tyskland fra 

Sjælland, være med til at sikre rigtigt mange arbejdspladser og holde økonomien i gang, 

og EU har netop endelig godkendt, at projektet kan sættes i gang: Læs mere:  

https://ec.europa.eu/commission/presscor-

ner/detail/da/ip_20_501.  

Derudover har regeringen lavet en aftale med Fol-

ketingets partier om at øge offentlige investeringer 

i bl.a. energirenovering. Parterne har også lavet en 

aftale med KL og Danske Regioner om at øge of-

fentlige investeringer i bl.a. energirenovering:  

 

 

 

 

Niels Fuglsang stemmer hjemmefra om 

EU’s hjælpepakke til 7500 mia. kr. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_501
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Miljø – landbruget skal også bidrage 

En stor del af EU’s budget anvendes fortsat på landsbrugsstøtte, men støtten skal i 

stigende omfang rettes mod omstilling til en mere klimavenlig produktion og fremme af 

lokale miljøforhold. I for stort omfang har støtten hidtil været rettet mod størrelsen på 

landbrugene og ikke målrettet den nødvendige grønne udvikling. Dansk landbrug er en 

vigtig del af dansk økonomi, og sådan skal det fortsat være, men nye veje er nødvendige. 

Det har Niels skrevet om her: 

 

Niels i Region Midtjylland 

Niels nåede heldigvis på tur i Midtjylland, inden der blev lukket ned den 12. marts. Der 

var både besøg hos partiforeningerne og hos flere grønne virksomheder. 

Besøg i partiorganisationen 

Niels er på besøg i henholdsvis Hinnerup Partiforening, hvor der var mange gode 

spørgsmål fra salen og i Viborg, til et fælles arrangement for flere partiforeninger med nyt 

fra de folkevalgte, herunder Niels.  Niels fik også hilst på kammeraterne på Trøjborg i 

Aarhus, hvor stemningen var i top. Desværre er mange besøg blevet udsat – bl.a. alle 1. 

maj-arrangementerne, men Niels har sendt videohilsner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fyens.dk/artikel/debat-nej-en-gent%C3%A6nkning-af-landbrugsst%C3%B8tten-smadrer-ikke-dansk-landbrug?fbclid=IwAR2t-bcL5YYwZn2e-C8KTBUQQIR8CXR3TpyZd4j3Mlb4vDVPkJT40hFTz0o
https://fyens.dk/artikel/debat-nej-en-gent%C3%A6nkning-af-landbrugsst%C3%B8tten-smadrer-ikke-dansk-landbrug?fbclid=IwAR2t-bcL5YYwZn2e-C8KTBUQQIR8CXR3TpyZd4j3Mlb4vDVPkJT40hFTz0o
https://fyens.dk/artikel/debat-nej-en-gent%C3%A6nkning-af-landbrugsst%C3%B8tten-smadrer-ikke-dansk-landbrug?fbclid=IwAR2t-bcL5YYwZn2e-C8KTBUQQIR8CXR3TpyZd4j3Mlb4vDVPkJT40hFTz0o
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Grønne besøg i Region Midtjylland 

I Region Midtjylland er der rigtigt mange virksomheder, som har fokus på at fremme 

energieffektivitet og grønne løsninger. De lægger et meget stort arbejde i at sikre en fø-

rende position på energi- og klimamarkedet. En af de virksomheder er EC Power i 

Hinnerup, som laver minikraftvarmepumper til bl.a. 

ejendomme. Direktør Bjarne Bogner viste Niels og 

borgmester Nils Borring i Favrskov Kommune de sene-

ste pumper, og hvordan pumpeteknologien kan tænkes 

sammen med hele energiforsyningen i Danmark. Det er 

lokale arbejdspladser med fremtid i. Læs mere: 

https://favrskov.lokalavisen.dk/nyheder/2020-02-26/-EC-Power-i-Hinnerup-sendte-

gr%C3%B8n-inspiration-afsted-til-EU-7206568.html  

Turen rundt i regionen første også 

Niels til Ringkøbing, hvor energi-

netselskabet RAH havde inviteret 

sammen med Dansk Energi ved vice-

direktør Anders Stouge. På besøget 

var fokus på de store muligheder i 

vedvarende energi, men også de ud-

fordringer, som Niels skal være op-

mærksom på i arbejdet fremadrettet. 

RAH’s direktør Jacob Møller  og til-

lidsmand Lars Provstgaard viste rundt i bl.a. Danmarks største energipark ved Nørhede-

Hjortmose, hvor sol og vind begge bidrager. Læs mere: https://dbrs.dk/artikel/mep-ni-

els-fuglsang-(s)-og-viceborgmester-s%C3%B8ren-elb%C3%A6k-(s)-bes%C3%B8ger-

elnetselskabet-rah-nets 

https://favrskov.lokalavisen.dk/nyheder/2020-02-26/-EC-Power-i-Hinnerup-sendte-gr%C3%B8n-inspiration-afsted-til-EU-7206568.html
https://favrskov.lokalavisen.dk/nyheder/2020-02-26/-EC-Power-i-Hinnerup-sendte-gr%C3%B8n-inspiration-afsted-til-EU-7206568.html
https://dbrs.dk/artikel/mep-niels-fuglsang-(s)-og-viceborgmester-s%C3%B8ren-elb%C3%A6k-(s)-bes%C3%B8ger-elnetselskabet-rah-nets
https://dbrs.dk/artikel/mep-niels-fuglsang-(s)-og-viceborgmester-s%C3%B8ren-elb%C3%A6k-(s)-bes%C3%B8ger-elnetselskabet-rah-nets
https://dbrs.dk/artikel/mep-niels-fuglsang-(s)-og-viceborgmester-s%C3%B8ren-elb%C3%A6k-(s)-bes%C3%B8ger-elnetselskabet-rah-nets
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Senere gik turen til Naturkraft, et nyt læringscenter for klima og miljø i Ringkøbing, 

hvor vores partifæller, viceborgmester Søren Elbæk og kredsformand Per Stefansen 

havde fået sikkerhedsudstyret på sammen med Niels. 

Flot. Peter Sand, som er leder af Naturkraft, viste 

rundt på byggepladsen.   

 

 

 

 

 

Et meget spændende projekt, som sætter Ringkøbing endnu mere på det grønne land-

kort. Læs mere her: https://www.naturkraft.dk/ 

I Brande var Niels sammen med lokale partifæller – fungerende 

gruppeformand Kasper Pouli og kredsformand Tage Olsen – på 

besøg hos en af verdens største vindmølleproducenter, Siemens 

Gamesa, hvor temaet var udviklingen i vindsektoren, herunder 

forholdet mellem produktion og opstilling af hav- og landbase-

rede vindmøller. Vi talte bl.a. med direktør Andreas Neuer og kommunikationsdirektør 

Frederikke Tømmergaard.  

Der blev også tid til en rundvisning på virksomheden, 

hvor det er imponerende at se størrelsen på bl.a. mølle-

huset på vindmølerne. Den 

lokale presse var også duk-

ket op og Niels fik fortalt 

om visionerne for den 

grønne omstilling og mulighederne i også at lave vind om 

til ”grøn benzin”, udvikling af såkaldt Power to X, hvor 

vindsektoren jo vil spille en helt central rolle. Læs mere: 
https://www.ikast-brandenyt.dk/artikel/de25a643-33e7-4fe8-a96e-95e71b21dd3f/ 

https://www.naturkraft.dk/
https://www.ikast-brandenyt.dk/artikel/de25a643-33e7-4fe8-a96e-95e71b21dd3f/
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Niels Fuglsang var ligeledes på besøg hos Aarhus 

Universitets ledelse sammen med Aase Pedersen, 

formand hos Socialdemokratiet i Løgten-Skøds-

trup og tidligere Fællestillidsmand på Aarhus Uni-

versitet, hvor der blev talt om bl.a. EU’s største 

forskningsprogram Horizon. Horizon har bl.a. fo-

kus på udvikling og 

innovation for at sikre EU’s konkurrenceevne globalt. Et 

meget givtigt møde. Og flere er på vej. Niels sidder i det ud-

valg i EU-parlamentet, som arbejder med forskning.  

EU’s storpolitik 

kom på dagsordenen, da Niels var inviteret til 

Europabevægelsen i Vestjyllands generalfor-

samling i Skive. Der var mange spørgsmål lige fra 

Brexit til EU’s landbrugspolitik og EU’s rolle i 

verden. Niels kom vidt omkring. Et flot arrange-

ment, hvor han fik blå EU-sokker med hjem! 

Tak til formand Stefan Nørregaard for indsatsen.  

Aktiviteter fremadrettet 

Cykeltur – rute 2020 

“Niels Fuglsang i den grønne førertrøje - Tour de Midtjylland 2020” er nu undervejs. 

Flere og flere melder sig til. Tak for det. 

Alle kan enten cykle lidt med eller mødes 

med Niels på de stop undervejs (med fed og 

understreget nedenfor). Vi vil drikke en kop 

kaffe og få en uformel snak (se ruten på de 

næste sider). 

Tag fat i jeres kredsformand eller forenings-

formand om ruten og byerne. Idéen er, at 

Niels har tid til at tale med jer alle, og hvis 
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nogen af jer gerne vil have et billede med Niels til den lokale partiavis, eller til jeres kan-

didatur til byråd eller regionsråd, vil Niels meget gerne hjælpe. ”Bare” en selfie er også 

fint. Sammen er vi stærkest.  

I kan også skrive til Carsten Linding Jakobsen, EU-koordinator for Niels Fuglsang, så 

kommer du/I på listen, hvis I gerne vil have, at vi hjælpes med aftaler. Skriv til 

cj@via.dk eller ring 40599476. 

Rute og kalender, tidspunkter for stop, nærmere adresser følger (med forbehold 

for ændringer – opdateret 17-5-2020) 

Forklaring af plan:  

Fed og understeg= stop 

Kursiv =by, eller landsby 

(via xxxx) = veje, som følges  

27. juli(mandag) – dag 1: Thyborøn (morgenmad - 10.00-

11.30, Struer kreds), Harboør, (via Pletvej, Bjerg, Hygumkirke, (lidt nord),  Klostervej, 

Sønderbyvej,) Lemvig (middagsmad -13.15-14.30, Struer kreds),(via Armosevej, mod 

Bonnet, via Houlindvej, og mod Knakkervej Bovbjerg Fyr (eftermiddagskaffe 15.30-

16.30, regionen), Fjaltring, (via Høvsørvej (bagvej) til) Bøvlingbjerg, Bækmarksbro (og via 

Kræmmergaardvej, Donskjærvej/Falsigvej, Naur kirke til højre, Naurvej, rammer 

Vembvej) Holstebro (aftensmad, 19.00-21.30, Holstebro kreds) (Sove – 21.00) 

28. juli(tirsdag) – dag 2: Ringkøbing (morgenmad - 9.00-11.30, Ringkøbing-Skjern 

kreds), (via Velling og Stauning) Skjern, (via Åmunvej) Borris 13.30-15.00(middagsmad, ved 

åen, Borriskrog bro, lille parkeringsplads, Ringkøbing- Skjern kreds) (via Gåsdalvej) 

Troldhede (via stationen og Paarupvej), Kibæk, (via Fjelstervangvej, og via Tandrupkær-

vej/Bjerrevej til Snejbjerg) Herning (aftensmad 17.00-20.00, Herning Nord og Syd 

kredse) 

29. juli(onsdag) – dag 3: Skive (morgenmad, 9.00-10.30, Skive kreds), (via Dommeby, 

Gl. Viborgvej, Stoholmvej, som går over i Nr. Søby vej, Stoholm, Lundgaardsvej (som går 

over i), Nybrovej og drej til venstre ad Ravnstrupvej, Romlund, Viborg (middagsmad - 

mailto:cj@via.dk
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12.00-13.30, Viborg Øst og Vest kredse), (via Koldingevej, til højre ad Egeskovvej mod 

Hald Ege, mod Skelhøje, via Bakken, Hvamvej, til Neder Hvam, via Gl Hærkrovej, mod Vi-

rum, (via Aunsbjergvej, landevej 52 mod) Kjellerup (via Brogade, Illervej, Nørskovlund, 

Stegsdalsvej, Hingevej, til venstre via Holmgaardvej, Lemming og Nisset og Silkeborg (ef-

termiddagskaffe, torvet, 15.30-16.30, Silkeborg Nord og Syd kredse), (via Frederiksberg-

gade, Horsensvej, Virklund, Paradisvejden, Sønderskovvej, Tønningsletvej og landevej 

445,  Ry 17.45-20.30(aftenmad, ved Kvickly Ry, Marina, Skanderborg kreds, Ry partifor-

ening) 

30. juli(torsdag): Hviledag 

31. juli(fredag) – dag 4: Brande (morgenmad 9.30-11.00, Ikast-Brande kreds), (via Ej-

strupholmvej, Tykskovvej, Rønslundvej, Hedegaardsvej, Rønbækvej, Nr. Snede, (via Sil-

keborgvej) Boest, (via Velgaardvej) Velgaard, (via Tranholmvej(kort), Vingyumvej, Løvet-

vej,) Grædstrup, (via Grædstrupvej) Bræ(ae)dstrup, (via Østrevej, Trædenvej (vejen svinger 

til v. ca. 200 udenfor byen) Træden, (via Søhulevej, Grumstedberjgvej, og syd via Gam-

melstupvej Genopdagede bro (middagsmad medbragt mad, 13.00-14.30, Horsens kreds 

og regionen), (via Søvejen) Vestbirk, Østbirk  (via 461)Horsens (eftermiddagskaffe på 

Søndergade 16.00-17.15, Horsens kredsen), (via Torsted, mod Torsted Kirke, Ørnstrup-

vej, Kærsholmvej, Lystrupvej, Lystrupskovvej, Hedenstedvej) Hedensted (18.30-20.30 

aftensmad, Hedensted kreds). 

 1.august (lørdag) – dag 5: Aarhus (morgenmad 9.00-10.30, Aarhus kredse, Mødes 

ved Vericenteret), via Lystrup, (via Lystupvej, Petersmindsvej, Høvej, Hovmuren, Klok-

bakken, Todbjerg, (via Grimsbrovej, Esbenvej, Balshøj, Bals Mark, Estrupvej,  Søby, (via 

Hønebjergvej, Kragkærvej, Mellem Møllevej, Lyngholmvej,  Lime, (via Bondehaveve-

jen(passere landevejen)og bliver til Limevej, Vestre Allinge, (via Allingevej)Ø. Alling,  (via 

Ådalsvej) Litved, (via Litvedvej) Gl. Estrup (middagsmad 12.45-14.15, Djurs kredsen), 

(via landevej 16) Fauring, (via Virringmark, Virringvej, Hørgade) Virring (via Ammelhe-

devej,) Assentoft, Randers (kaffe, 15.45-16.45, Randers Syd og Nord, kredse) og (via Vo-

rup, Teppestrupvej, bliver til Frisenvoldvej, Laksevej, langåvej, Væthvej, ) Langå(pause) til 

(via Vethvej, Løjstrupvej, Bidstrupvej, Svejstrupvej, Voerskovvej, Voermøllevej, Lyngå, 

Hammelvej)  Hadsten (aftensmad, 18.15-20.00, Favrskov kredsen) 
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Møder i internationalt udvalg og regionsdage 

I internationalt udvalg har møderne været lukket ned, men vi har fået midler til mødeakti-

viteter i efteråret, og videre arbejder vi på et møde med statsministeren om tiden efter 

corona. Vi vil snarest afholde et planlægningsmøde i juni. Derudover har Randers Nord 

en kursusrække i gang, som vil blive færdiggjort i efteråret. Endvidere arbejder vi på at 

kunne tage til Kiel næste forår: Den tur, vi desværre måtte aflyse, som Henrik Smedegaard 

så flot havde arrangeret. Hvis I vil være medlem af udvalget, så kontakt formand Carsten 

Linding Jakobsen på mail cj@via.dk eller på tlf. 40599476.  

Regionsdage og andre besøg 

Desværre måtte næsten alle fysiske mødeaktiviteter med Niels Fuglsang aflyses fra 12. 

marts, så Niels har deltaget i mange online aktiviter. Men ellers fortsætter mødeaktiviteten 

i efteråret, og når der ligger en plan for genåbningen, vil møderne blive planlagt fremad-

rettet. Og foreninger og kredse melder heldigvis løbende ind. 
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