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NETHANDEL: Der bliver svinget ! ittigt med dankortet, 
når der bliver handlet i de danske netbutikker.

I alt foretog vi knap 15 millioner dankortbetalinger 
i danske internetbutikker i tredje kvartal 2012. Det er 
en stigning på to millioner betalinger eller 15 procent i 
forhold til samme periode 2011, viser tal fra Nets.

Selvom vi ofte bruger dankortet på nettet, så er det 
færre eller lidt billigere varer, der ryger i indkøbskur-
ven. I hvert fald lød regningen i gennemsnit på 527 
kroner, og det er 27 kroner lavere end gennemsnitskø-
bet i samme periode året før. /ritzau/

Dankort bruges flittigt på nettet

GÆLDSSATTE: Danske landmænd benyttede 2011 til at 
stifte yderligere gæld. Landbrugets gæld steg i gen-
nemsnit med 126.000 kroner, så hver landmand skyl-
der 10,4 millioner kroner per bedrift i 2011.

Gælden har været stigende de seneste " re år og er i 
gennemsnit blevet 1,7 millioner kr. højere siden 2008.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes den højere gæld, 
at landmændene udvider forretningen. Bedrifterne er 
blevet større, både hvad angår antallet af dyr og det 
dyrkede areal, i takt med at gælden er vokset.

Samtidig har der også været behov for " nansiering 
af løbende underskud på driften, lyder det.

Samlet set faldt gælden indenfor jordbruget fra 344 
milliarder kroner til 338 milliarder kroner, fordi der 
samtidig er blevet omkring 1000 færre landbrug på 
danmarkskortet. /ritzau/

Gælden vokser i dansk landbrug

EFTERÅRSUHYGGE: Tivoli havde succes med at skrue 
op for uhyggen i efterårsferien. I år strømmede 418.243 
besøgende til Halloween i Tivoli mod 301.000 i 2011.

En del af stigningen i besøgstallet kan dog forklares 
med, at Tivoli i år fejrede Halloween i 19 dage mod 
sædvanligvis kun at have åbent 12 dage.

Om kort tid slår Tivoli atter dørene op, når julesæso-
nen går i gang 16. november. /ritzau/ 

400.000 så på græskarmænd i Tivoli

DØDSFALD: En 50-årig kvinde er død og " re andre 
kvæstet efter en færdselsulykke ved Støvring nær 
Randers mandag morgen, oplyser Østjyllands Politi.

Kvinden kom kørende ad Amtsvejen, da en mod-
satkørende personbil pludselig drejer over i kvindens 
vognbane af ukendte årsager.

Yderligere kom fem andre personer lettere til skade 
ved ulykken. De blev også bragt til hospitalet, men er 
dog ikke i livsfare. /ritzau/

50-årig død i frontalt sammenstød

MENINGSMÅLING: Vælgernes opblussede kærlighed til 
den nye SF-formand, Annette Vilhelmsen, er hurtigt 
kølnet og blæst væk med efterårsvinden trods sidste 
uges aftale om »akutjob« til de arbejdsløse.

Efter valget af Vilhelmsen for to uger siden voksede 
tilslutningen til SF og regeringen i det hele taget. Nu 
er det vendt igen for SF, Socialdemokraterne og De 
Radikale, mens Enhedslisten vokser. Regeringssiden 
dykker til 78 sæder i Folketinget. Det viser den seneste 
meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau.

SF går endda tilbage til mindre end før valget af Vil-
helmsen til efterfølger for Villy Søvndal. Nu står SF til 
6,5 procent af stemmerne mod 7,9 procent for en uge 
siden og 7,1 procent for en måned siden.

Målingen skal tages med det forbehold, at den har 
en usikkerhed på op til plus eller minus 2,9 procent-
point for de største partier og mindre for de mindste.

Samlet kan regeringen kun mønstre 44,5 procent af 
stemmerne sammen med Enhedslisten, der som parla-
mentarisk grundlag holder regeringen ved magten.

Enhedslisten er på en uge vokset med 1,4 procent-
point til 8,6 procent. Det svarer til tilbagegangen SF.

Socialdemokraterne falder tilbage til under 20 
procent (19,8), mens Venstre ville vokse tilbage på 33 
procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Målingen er lavet blandt 1036 repræsentativt ud-
valgte personer i sidste uge, 22. - 28. oktober. Aftalen 
om 12.500 akutjob blev offentliggjort i onsdags, midt i 
perioden.

Aftalen om akutjob blev indgået mellem regeringen, 
Dansk Arbejdsgiverforening, kommuner og regioner. 
Den skal sætte langtidsledige forrest i køen til job, hvis 
de risikerer at miste retten til dagpenge. /ritzau/ 

Regering går tilbage efter akutjobaftale

Først da kronprinsesse Mary stillede 
sig på talerstolen ved præsentatio-
nen af årets julemærke, blev det af-
sløret, at kunstneren bag mærket i 
år er Carl Quist Møller, der også har 
tegnet Jungledyret Hugo.

Han har valgt at lave 50 portrætter 
af nogle af de børn, der i øjeblikket 
bor på et af de " re julehjem i Dan-
mark.

Kronprinsessen Mary er protektor 
for julemærkefonden, og det er for 
hende en hjertesag, at danske børn 
kan få det liv, de fortjener.

- Når børn ankommer til et jule-
mærkehjem, får de hjælp til at kom-
me videre i deres liv. Behovet for ju-
lemærkehjem har aldrig været større 

end i år, sagde kronprinsessen fra 
talerstolen.

Og det har hun ret i, for selvom ju-
lemærket i år fejrer 100-året for åb-
ningen af de første julemærkehjem i 
Danmark, falder salget af julemærker 
samtidig med, at antallet af børn, der 
står på venteliste, stiger.

700 står på ventelisten
Lige nu står mere end 700 drenge og 
piger på ventelisten for et ophold, 
og dermed er ventetiden oppe på 16 
måneder. Foruden kronprinsessen og 
kunstneren bag var grev Ingolf med 
til at fejre, at det i år er 100 år siden, 
at de første julemærkehjem blev op-
rettet i Danmark.

Pengene fra salget af årets jule-
mærke går til de " re julemærkehjem, 
der fungerer som et midlertidigt hjem 
for børn, der har brug for hjælp til at 
bryde en ond cirkel som eksempelvis 
overvægt eller mobning.

Årets julemærke bliver sat til 
salg fra tirsdag den 30. oktober, hvor 
man kan købe mærket på posthuse, 
i SuperBest og på julemærkefondens 
netbutik.

Det første julemærke i verden var 
dansk og havde premiere i december 
i 1904, da den daværende postas-
sistent Einar Holbøll kom på idéen. 
Senere blev idéen kopieret af mange 
lande og udbredt verden over. ■

/ritzau/

JULEMÆRKER: Julemærkehjemmene fejrer i år 100-års jubilæum, og kron-
prinsesse Mary præsenterer årets julemærke og kunstner bag.

Mary har fokus på julemærker

Julemærket 
2012 er et 
ganske særligt 
julemærke - det 
markerer nemlig 
100-året for åb-
ning af de første 
Julemærkehjem 
i Danmark. 
Kunstneren bag 
mærket er Carl 
Quist Møller, der 
her viser mærket 
frem sammen 
med kronprin-
sesse Mary. 
Foto: Keld Navn-
toft/Scanpix

AF MARTIN MOGENSEN

Åbningen af nye asyl-
centre samt udvidel-
ser af allerede eksi-

sterende centre har lettet 
noget af det pladspres, som 
asylsystemet dog stadig li-
der under.

Selv om Udlændinge-
styrelsen siden sommer 
har fået etableret omkring 
800 nye asylpladser rundt 
om i landet, forventer sty-
relsen at skulle " nde plads 
til yderligere 200 asylansø-
gere inden årsskiftet.

- Situationen er klart 
bedre end i sommer. Men 
vi er konstant ude i landet 
for at " nde ! ere pladser, da 
vi har behov for at etablere 
knap et par hundrede nye 
pladser inden årets ud-
gang, siger Thomas Mor-
tensen, der er kontorchef i 
Udlændingestyrelsen.

I øjeblikket arbejder sty-
relsen på konkrete aftaler 
om etablering af 250-350 
nye pladser rundt i landet 
inden udgangen af 2012.

Samtidig skal Røde 
Kors, som står for driften 
af størstedelen af landets 
asylcentre, efter aftale med 
Udlændingestyrelsen un-
dersøge muligheder for at 
etablere 150 pladser i til-
knytning til eksisterende 
asylcentre.

Stort pres på centrene
- Vi prøver altid at være et 
skridt foran, men det er no-
gen gange svært at forudse, 
hvor mange asylsøgere, der 
kommer til Danmark, siger 
Thomas Mortensen.

På landets modtagecen-
trene - som er der, hvor 
asylsøgerne opholder sig i 
den første tid - er presset 
dog stadig stort. Det for-

tæller Anne la Cour, der er 
asylchef hos Røde Kors.

- Der er behov for ! ere 
pladser i modtagelsessy-
stemet. Det er her ! aske-
halsen er, siger hun.

Thomas Mortensen er-
kender, at modtagecentrene 
i øjeblikket er mere presset 
end resten af systemet. Når 
det er tilfældet, så skyldes 
det især, at det er i modta-
gelsen hvor det er sværest 
at forudse det skiftende 
pres i antallet af ansøgere. 
Det kan derfor være nød-
vendigt at ! ytte nogle af 
ansøgerne hurtigere ud på 
asylcentrene, hvor presset 
ikke er så stort.

- Vi planlægger for at 
få det samlede system til 
at hænge sammen, og hvis 
presset er størst på modta-
gecentrene, må man ! ytte 
folk hurtigere ud på asyl-
centrene, siger han.

Det kan dog være en 
problematisk måde at løse 
problemet på.

Helbredsscreening
- Folk skal helst blive på 
modtagecentrene, indtil de 
er blevet helbredsscreenet, 
og indtil de har fået det før-
ste interview med politiet 
og udlændingestyrelsen, 
siger Anne la Cour Vågen.

Hun kalder det uhen-
sigtsmæssigt for eksem-
pel at ! ytte folk til et af 
asylcentrene i Jylland før 
de indledende samtaler, 
som alle foregår på Center 
Sandholm i Nordsjælland, 
er foretaget, da det i høj 
grad er med til at vanske-
liggøre arbejdet.

Antallet af asylsøgere er 
stigende både i Danmark 
og i store dele af det øvrige 
Europa. ■

/ritzau/

ASYL: Selv om udlændingestyrelsen på et halvt år har skaffet cirka 800 plad-
ser, er der fortsat behov for at skaffe endnu 200 nye pladser inden årsskiftet.

Der er fortsat behov 
for flere asylpladser


