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FORMANDSORDET

Vi er nu kommet om på den anden side af Djursland

Landboforenings årlige generalforsamling. Jeg vil gerne

sige mange tak for det store fremmøde, men jeg vil

også gerne takke for den opbakning, som jeg og land-

boforeningen modtager.

I år fik min beretning flere roser med på vejen, det er

jeg glad for. Jeg takker for valget, og vil naturligvis

fortsat arbejde for at skabe de bedst mulige rammer

for landmændene på hele Djursland.

I 2015 behandlede bestyrelsen i Djursland Landbofor-

ening foreningens strategi på en lang række områder.

Det betød blandt andet ansættelsen af en journalist,

som skal øge foreningens kommunikation, en ny og

mere funktionel hjemmeside, et øget fokus på Frem-

tidens Landmænd og ikke mindst samarbejdet med

DLBR, som er et samarbejde mellem 31 rådgivnings-

virksomheder i Danmark, som udvikler viden, produkter

og kompetencer  til landmænd, gartnere og kunder i

andre erhverv.   Djursland Landboforenings strategi

bliver naturligvis løbende taget op og vurderet af besty-

relsen i foreningen.

Netop samarbejdet med DLBR har i den sidste tid skabt

undring blandt medlemmer og ikke mindst os selv, da

vi har oplevet, at landboforeninger, som ligger geografisk

langt fra os selv, forsøger at hverve medlemmer på

Djursland.

Jeg vil gerne slå fast, at vi på ingen måder er imod kon-

kurrence, men at vi ser kritisk på det faktum, at vi

betaler for at være med i et fællesskab, hvor det er

meningen, at vi sammen skal udvikle produkter, som

skal komme landmændene til gode, og at denne plat-

form ikke bliver brugt til at udkonkurrere hinanden.

Djursland Landboforening er en selvstændig moderne

medlemsorganisation med kompetente rådgivere og

en politisk dagsorden, det ønsker jeg at fastholde.

Jeg vil gerne ønske jer et godt forår i marken. Det ser

ud til, at det bliver en god vækstsæson for vores afgrø-

der, som er i god stand. Held og lykke med den kom-

mende sæson.

Formandsord

Formand 

Hans Gæmelke

Udsigt over Kolindsund fra Sivested Mark.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Brødrene Bruuns hønsehistorie
Tvillingerne Jens og Niels Bruun var begge enige om, at de ville hjem og drive familiegården videre. Spørgsmålet
var blot, hvilket landbrug de skulle have. Tilfældighederne gjorde, at de i dag producerer rugeæg – og det er
de faktisk ret gode til.

I køkkenet i stuehuset på Drammelstrupgård ved

Tirstrup sidder Niels Bruun og hustruen Jytte. Jens, som

er Niels’ tvillingebror, har købt nabogården, hvor han

bor med sin familie. Siden 1998 har Jens og Niels Bruun

sammen drevet Drammelstrupgård, som er deres føde-

gård. Her producerer de rugeæg. Lige nu er Jens ude

ved hønsene. Her vil han helst være, men han har dog

lovet, at vi kan lokke ham ud til et billede senere. Men

ind til hønsene kommer vi ikke.

”Vi har aldrig nogen inde ved hønsene. Det holder Jens

meget hårdt på. Vi har aldrig haft salmonella, men hvis

får vi det, vil det være rigtig skidt”, forklarer Niels Bruun,

som naturligvis selv er i stalden, når Jens har brug for

en hånd eller to.

Brødrenes eventyr med de mange høns startede i 1998,

hvor tvillingerne valgte at købe sig ind i fødegården.

Jens, som ikke er uddannet landmand, ønskede at

komme hjem og deltage i den daglige drift.

Af Sabrina Brohus

Faderen havde slagtesvin, men brødrene var enige om,

at det skulle de ikke arbejde videre med. Derimod var

de interesseret i at producere slagtekyllinger, og havde

egentligt lagt sig fast på det, inden de fik kontakt til

rugeriet, som godt kunne bruge en stald på Djursland.

”Vi var ude at se nogle stalde og blev begge enige om,

at det kunne vi rigtig godt tænke os. Vi ligger jo perfekt

isoleret til at have sådan en produktion”, fortæller den

52-årige Niels Bruun, som til dagligt passer bedriftens

130 hektar med hvede til hønsene, græsfrø og frem-

avlsbyg, samt driver 30 hektar for naboen.

Forældrene var meget glade for, at brødrene ønskede

at drive gården videre, og i 2000 startede byggeriet af

de to nye stalde, og i 2001 fik brødrene de første høns.

Familien hjælper (selvfølgelig) til
Da Niels og Jytte Bruun flytter ind i stuehuset i 2008

på Drammelstrupgård, flyttede Niels og Jens’ forældre

ind i den renoverede fodermestervilla.

Brødrene Niels (tv) og Jens (th) ejer og driver sammen I/S Drammelsgrupgård.

Foto: Sabrina Brohus
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LANDMANDSPORTRÆT

”Det var fantastisk for alle parter – særligt for børnene,

som bare rendte frem og tilbage”, fortæller 47-årige

Jytte Bruun.

Hver eneste dag spiste familien frokost sammen, og

forældrene hjalp til på gården til deres død.

Jytte arbejder i dag fuldtid i Aarhus, og nyder at komme

hjem til roen på gården. Hun ordner kontorarbejdet,

men ellers er haven og udendørsarealerne hendes

domæne. Hun blev aldrig skræmt ved tanken om livet

på landet, og det arbejde der følger med, når man gifter

sig med en landmand.

”Jeg kommer selv ud af en landmandsfamilie. Jeg var

nok den eneste af os fire piger, som faktisk elskede

det”, fortæller Jytte Bruun.

Sammen har Niels og Jytte to børn. Frederik på 19 år er

netop taget til Australien, hvor han det næste år skal

være farmer. Det vides ikke, om Frederik har tænk sig

at vende hjem for at være landmand, det vil tiden vise.

”Det kunne da være sjovt, hvis han ville være landmand,

men det er op til ham selv”, lyder det fra Niels.

Parrets anden søn, Nikolaj på 15 år, går i 9. klasse på

Rosmus skole. Nikolaj har absolut ingen interesse for

landbruget. Han gør det, han bliver bedt om, og det

gør han særdeles godt. Han er, efter forældrenes udsagn,

et naturtalent på en traktor, men landmand skal han

nok ikke være. Han rejser inden længe på efterskole,

og så gruer Jytte for den store mængde arbejde, der er

tilbage.

”Når begge drenge er ude af huset, er der kun mig til-

bage, når Niels er ude at høste. Jeg kan godt se, at jeg

får travlt”, siger hun med et smil.

Her ligger
Drammelstrupgaard

I 2000 startede Jens og Niels Bruun med at bygge stalde,

og i 2001 flyttede de første 22.000 høns ind på gården. 

Foto: Jytte Trier Bruun

Drammelstrupgård er en landbrugsvirksomhed, som sjæl-

dent larmer eller lugter. På marken ligger hønsemøget fint

overdækket og klar til brug.

Foto: Sabrina Brohus
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Landmandsliv over grænserne
På opslagstavlen i køkkenet hænger der et billede af

en smilende lyshåret dreng. Det er en invitation til en

konfirmation, som Niels og Jytte inden længe skal del-

tage i.

”Han er søn til en af dem, som jeg mødte, da jeg var i

Australien”, fortæller Niels.

For Frederiks ide om at tage Down Under for at være

landmand, kommer ikke fra fremmede. I 1986 var Niels

i Australien for at arbejde. Det blev til otte måneders

arbejde med får og planteavl. I 1991 var han igen afsted.

Denne gang i fem måneder, hvoraf to måneder var ren

ferie.

”Jeg har faktisk også været i Schweitz for at passe køer.

Det var jeg i ni måneder”, tilføjer Niels, som aldrig

nogensinde har været i tvivl om, at han skulle være

landmand, men har altid gerne villet se, hvordan man

drev landbrug andre steder i verden.

Niels’ familie ville også rigtig gerne se Australien, så i

2009 drog de alle afsted i fem uger sammen med tre

andre familier.

”Det var bare rigtig fedt, og vi har stadig kontakt til

alle dem, som vi rejste med”, tilføjer Jytte.

Ingen adgang, tak!
Det er ikke tilladt at komme ind til hønsene på Dram-

melstrupgård. Samtlige døre er sirligt låst af, og igennem

et vindue kan nysgerrige få et enkelt kig til der, hvor

æggene sorteres. En enkelt fjer antyder, at der rent

faktisk er en rugeæg-produktion i gang.

”Jens er meget omhyggelig med rengøringen. Alt skal

være helt i orden”, forklarer Niels, alt imens vi kigger

ind gennem vinduet. Jens åbner vinduet på klem og

hilser på. Han er klædt i hvidt. Da brødrene gik ind i

hønseverdenen, fik de fortalt, at det var bedst, at man

var klædt i blåt tøj, som skulle berolige hønsene. Men

det ville Jens ikke, og det hvide tøj har efter sigende en

positiv indvirkning på hønsene.

”Hønsene er meget rolige, når vi kommer ind, og bliver

ikke sådan skræmte”, fortæller Niels.

En gang om året får Drammelstrupgård nye høns. De

får 22.000 høns på en gang. De gamle bliver slagtet og

lavet til suppehøns. Hønsene laver godt 3 mio. kyllinger

hvert år, og en gang om ugen sender Drammelstrupgård

rugeæg ud af huset.

Når hønnikerne ankommer er de 18 uger. Det er først,

når de bliver imellem 23 og 24 uger, at de begynder at

lægge æg. Æggene er i starten små, og de bliver derfor

solgt som konventionelle æg, og selve sorteringen fore-

går manuelt på gården. Når hønnikerne er 27-28 uger,

begynder de for alvor at producere den rette størrelse

æg. 

”Vi bliver afregnet efter, hvor mange kyllinger der kom-

mer ud fra æggene i bakken – det er altså ikke nok, at

de er befrugtet”, fortæller Niels Bruun.

Det gælder om at komme ud
Når Niels ikke arbejder på gården, så løber han faktisk

rundt på Djursland. En træningstur kan nemt runde de

25 kilometer, og landmanden deltager da også i løbe-

konkurrencer rundt om i Europa. Næste stop bliver

Hannover den 9. april, hvor han skal løbe en halvmara-

ton. Sidst han løb halvmaraton i Berlin, kom han over

stregen i tiden 1.18.40, men i år satser han på 1.20.

”Vi har aldrig nogen inde ved 
hønsene. Det holder Jens meget

hårdt på. Vi har aldrig haft 
salmonella, men hvis får vi det, 

vil det være rigtig skidt”.
Niels Bruun

JHvalpen Felix er sidste skud

på stammen på Drammel-

strupgård. Han holder Kato,

som er den ældre hund på går-

den, ved selskab.

Foto: Sabrina Brohus

Jytte Bruun, som er gift med Niels

Bruun, har skiftet trillebøren ud med

en ATV, når hun skal i haven. Selvom

hun arbejder fuldtid i Aarhus, hjælper

hun, sammen med resten af familien,

med på gården.

Foto: Sabrina Brohus



Rugeæggene står klar til afhentning.

Drammelstrupgård bliver afregnet efter,

hvor mange kyllinger der kommer ud

fra æggene i bakken – det er altså ikke

nok, at de er befrugtet.

Foto: Sabrina Brohus

Godt 6 % af besætningen er

haner. Hanerne sørger for, at

Drammelstrupgård produce-

rer rugeæg, som bliver til 3

mio. slagtekyllinger hvert år.

Foto: Jytte Trier Bruun.
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”Jens er jo i stalden. Han går helt ned i detaljerne. Det

interesserer ham helt vildt, og han skaber gode resul-

tater”, forklarer Niels, som selv mener, at han ville få

pip, hvis han skulle være inde dagen lang.

”Jeg elsker at være ude altid. Det nyder jeg og glæder

mig til, at sæsonen starter for mig”.  

”Jeg slapper af i hovedet, når jeg løber”, fortæller Niels,

som også har løbet et par marathons, men dem er han

ikke meget for. De kræver for meget træning.

Niels løber ikke alene. Han er tilmeldt en løbeklub i

Rønde, og det gør han meget bevidst for at komme ud

og møde andre, for det er vigtigt, mener Niels.

Her på falderebet er der dog et enkelt spørgsmål, som

trænger sig på. Hvordan er det at arbejde sammen med

sin tvilling hver eneste dag?

”Tit kan I da gå op og ned af hinanden en hel dag uden

at sige noget”, griner Jytte.

”Ahhhh, vi siger da noget, men det er ikke altid nød-

vendigt. Vi ved godt, hvad hinanden tænker. Sådan har

det altid været, og vi er ret enige”, påpeger Niels.

Og man må sige, efter at have været en tur på Dram-

melstrupgård, at Niels og Jens har formået at arbejde

sammen og så alligevel have delt arbejdsopgaverne

op. Niels klarer markerne, mens Jens sørger for, at høn-

sene får produceret nogle fine æg.

LANDMANDSPORTRÆT

”Jens er jo i stalden. 
Han går helt ned i detaljerne. 

Det interesserer ham helt vildt, og
han skaber gode resultater”.

Niels Bruun

FAKTA:

I/S Drammelsgrupgård, beliggende Drammelstrup-

vej 1, Tirstrup, 8400 Ebeltoft, drives og ejes af tvil-

lingebrødrene Niels og Jens Bruun.

52-årige Niels er gift med Jytte, som er 47 år. Hun

arbejder til dagligt i Nordea i Aarhus.

Sammen har de to drenge. Frederik på 19 år og

Nikolaj på 15 år.

Niels bor med sin familie på Drammelstrupgård.

Jens bor på nabogården sammen med hustruen

Diana og deres to børn.

Brødrene byggede staldene til hønsene i 2000, og

i 2001 ankom de første høns.

Drammelstrupgård har 22.000 høns, som producerer

rugeæg, der bliver til 3 mio. slagtekyllinger.

Godt 6 % af besætningen er haner.

Gården har hønsebesætningen i 10 måneder, hvor-

efter de bliver slagtet og lavet til suppehøner.

Efter en måned med rengøring i staldene, modtager

gården endnu en besætning høns.

Drammelstrupgård ejer 145 ha. , hvoraf 130 ha er

opdyrket. På markerne dyrker brødrene hvede til

hønsene, græsfrø og fremavlsbyg.
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Ny regulering af anvendelse af
husdyrgødning mv. efter 1. august
2017
Som en del af ændringen af hus-

dyrloven skal anvendelsen af hus-

dyrgødning fremover reguleres alene

gennem bedriftens gødningsregn-

skab. Udover regnskab for kvælstof,

skal der fremover laves et tilsvaren-

de regnskab for fosfor. I stedet for

de kendte harmonilofter på hhv. 1,4

DE/ha og 1,7/2,3 DE/ha får vi frem-

over et loft for hhv. kvælstof og fos-

for.

Kvælstofloftet bliver på 170 kg orga-

nisk N/ha (230 kg på undtagelses-

brug). Fosforloftet kommer til at

afhænge af dyretypen, og spænder

fra 30 kg P/ha for kvæg til 43 kg

P/ha for mink. Dertil kommer områ-

der med skærpede krav, som gælder

fra 1. august 2018. Det betyder, at

P-loftet reduceres til 30 kg P/ha i

nærmere udpegede områder.

Omdrejningspunktet for hvor meget

organisk N, der kan udbringes pr.

ha bliver derfor forholdet mellem N

og P i gødningen. 

Sammenhæng mellem
nye kvælstof- og fosforlofter

Som en del af den nye regulering af husdyrbrug indføres der lofter for anvendelse af fosfor fra den 1. august
2017. Som det fremgår af eksemplerne, kan man på grund af fosforlofterne ikke uden videre udnytte det nye
kvælstofloft på 170 kg organisk N. Fosfor bliver derfor i mange tilfælde styrende for, hvor meget husdyrgødning,
der kan anvendes på bedriften.

Afdelingschef 

Rikke Skyum
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Eksempler
Ud fra normtal i Mark Online og den

nuværende viden, er der i tabellen

herunder lavet en række bud på,

hvad forholdet mellem N og P kom-

mer til at betyde for udnyttelse af

de nye lofter for kvælstof og fosfor.

Ud fra nedenstående beregninger

må den foreløbige konklusion være,

at kvæg fortsat kan udbringe 170

kg N/ha. For undtagelsesbrugene

kommer der en stor udfordring i for-

hold til startgødning til majs.

Hvis svinebrugene skal udnytte det

nye loft på 170 kg N/ha, kræver det

en tilpasning.

Muligheder for tilpasning af fos-
forloft og N-P forhold

Dokumenter lave fosfortal

Man har mulighed for at få et tillæg

til sit P-loft, hvis man har lave fos-

fortal. For at udnytte det skal man

have fosfortal på 4,00 eller derun-

der. Man kan maksimalt opnå et

loft på 45 kg P/ha. Fosfortal doku-

menteres gennem jordprøver, som

max må være 5 år gamle. Prøvetæt-

heden skal bestå af mindst en prøve

pr. 5 ha.

P-forbrug i foder er under norm

Man har mulighed for at indregne

en foderkorrektion i sit gødnings-

regnskab, hvis man bruger mindre

end normen i foderet, og derved for-

bedre sit N-P forhold.

Tekniske muligheder

Endeligt kan man separere noget

af fosforen fra via gylleseparering

og derved håndtere en andel af fos-

foren separat.

Forholdet mellem N og P i gødningen bliver omdrejningspunktet for, hvor meget organisk N, der kan udbringes.

Foto: Djursland Landboforening (CLU)

LAND, MILJØ & ERHVERV

                                               N-indhold             P-indhold            P-loft                    N til udbringning v. givet P-loft

Slagtesvin                          170 kg N                 43 kg P                 39 kg P                 154 kg N

Søer                                     170 kg N                 43 kg P                 35 kg P                 138 kg N

Smågrise                            170 kg N                 47 kg P                  35 kg P                 126 kg N

Malkekøer – st. race        170 kg N                 25 kg P*               30 kg P                 170 kg N

Malkekøer – st. race        230 kg N                34 kg P**             35 kg P                 230 kg N

* dertil skal lægges evt. startgødning til majs – kan sandsynligvis rummes indenfor loftet.

** dertil skal lægges evt. startgødning til majs – kan ikke rummes indenfor loftet.



Kun godkendelse af staldanlæg efter 2. marts 2017
Hovedessensen er stadig, at husdyrbrugene med virk-

ning fra den 2. marts 2017 kun skal have godkendt

staldanlægget, og ikke arealerne. Det betyder, at hus-

dyrbrug allerede på nuværende tidspunkt kan afsætte

husdyrgødning til et andet landbrug, uden at arealerne

først skal godkendes.

På samme måde skal husdyrbrug, der søger om en god-

kendelse inden den 1. august 2017 kun have godkendt

staldanlægget og ikke arealerne – det giver en betydelig

lettelse både i udarbejdelse af ansøgning og godken-

delse. Endeligt bortfalder alle eksisterende vilkår til

arealer den 1. august 2017, hvorefter anvendelse af hus-

dyrgødning reguleres gennem nye lofter for fosfor og

organisk kvælstof.

Overvejelser frem til den 1. august 2017
For nogle husdyrbrug vil det være vigtigt at indsende

en ansøgning inden den 1. august 2017 (se nedenstående

eksempler). Alt, der indsendes inden denne dato, sags-

behandles efter de nugældende regler.  

Ny husdyrlov – hvem bør søge nu?
Folketinget har nu endeligt vedtaget den nye husdyrlov, og vi ved derfor endnu mere om, hvad der venter
forude. Der vil være en række situationer, hvor vi vurderer, at man med fordel kan ansøge efter de nugældende
regler. Hvis man ønsker hjælp, anbefaler vi, at man kontakter os i god tid inden sommerferien.
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Afdelingschef 

Rikke Skyum

er realkreditlk ddkl

Nyropsgade 21 · 1780 København V

Tlf. 70 10 00 90 · Fax 33 93 95 00

www.dlr.dk · dlr@dlr.dk

DLR Kredit yder REALKREDITfinansiering til alle landbrugsformål
Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte 

Område 85
Ole Moesgaard 
Andersen
»Bendstrupgaard«
Mejlbyvej 606
8530 Hjortshøj
Mobil: 24 22 99 59
E-mail: oma@dlr.dk 

Område 86
Frede Lundgaard 
Madsen
Søndergade 66
8883 Gjern
Mobil: 24 22 99 53
E-mail: flm@dlr.dk 

Område 89
Martin Vestergaard
Lindegårdsvej 62
8930 Randers NØ
Mobil: 24 22 99 31
E-mail: mve@dlr.dk 
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Eksempel 1

Et husdyrbrug har en miljøgodkendelse efter § 11

eller § 12 (godkendt efter 1. januar 2007). Der ønskes

en udvidelse eller en ændring af dyrehold eller byg-

ninger. Ved indsendelse inden 1. august 2017 skal

kommunen kun lave et tillæg til den eksisterende

godkendelse. Ved indsendelse efter den 1. august

2017 skal kommunen lave en helt ny godkendelse.

Eksempel 2

Et husdyrbrug ligger tæt på naboer, samlet bebyg-

gelse eller byzone. Beregningsmodellen skifter den

1. august 2017 fra dyr på stald med et angivet antal

stipladser til at regne på hele staldens areal. Ved

indsendelse efter den 1. august 2017 betyder det, at

der regnes på worst-case, forstået således at man,

hvis man ikke har stalden fyldt maksimalt op,

bedømmes hårdere på lugt end ved den nuværende

beregningsmetode.

Eksempel 3

Et husdyrbrug ligger tæt på ammoniakfølsom natur.

Beregningsmodellen skifter den 1. august 2017 fra

producerede dyr til hele staldens areal. Ved indsen-

delse efter den 1. august 2017 betyder det, at der

regnes på worst-case, forstået således at man, hvis

man ikke har stalden fyldt maksimalt op, bedømmes

hårdere på ammoniak end ved den nuværende bereg-

ningsmetode.

Eksempel 4

Et husdyrbrug ønsker at anmelde en ny gyllebeholder

eller en ny møddingsplads. Denne mulighed bort-

falder efter den 1. august 2017. Derefter skal der

søges om en samlet ny godkendelse af hele husdyr-

bruget.

Eksempel 5

Et husdyrbrug med slagtesvin med en godkendelse

fra før 1. januar 2007 ønsker at øge produktionen.

Anmeldeordningen for fulde stalde for slagtesvin er

nu blevet mulig at anvende uanset beliggenhed i

forhold til vandoplande. Man skal nu kun opfylde

krav til lugt og natur og ikke længere til kvælstof-

og fosforudvaskning. Anmeldeordningen forsvinder

den 31. juli 2017. Anmeldelser bør senest indsendes

til kommunen den 30. juni 2017.

Eksempel 6

Et husdyrbrug ønsker at omlægge fra f.eks. søer til

slagtesvin. Anmeldelse af skift i dyretype bortfalder

i sin nuværende form efter 1. august 2017. Skiftet

bør derfor anmeldes nu.

Vi forventer en smule travlhed omkring overgang til

den nye husdyrregulering. Vi vil derfor kraftigt anbe-

fale, at man i god tid inden sommerferien retter

henvendelse til os, hvis man ønsker hjælp til at få

lavet en ansøgning.

For nogle husdyrbrug vil det være vigtigt at indsende en

ansøgning inden den 1. august 2017

Foto: Djursland Landboforening (SB)



Vores dygtige elever søger praktikpladser.
Kontakt studievejleder Klaus Ankjær 
på 2019 5062 eller kas@kalo.dk

Jeg valgte EUX på Kalø Økologisk Landbrugskole, 
fordi jeg elsker arbejdet med dyr, mennesker og 
udeliv. 

 
Mia, 17 år, Aarhus

Johanna vil gerne tage speciale i husdyr, 
da hun brænder for at arbejde med dyr, hun har
selv 2 heste og har, siden hun var barn, haft 
køkkenhave og bier. 
 
 
Johanna, 16 år, Vejen

Adrian brænder for økologi og landbrug, han 
overvejer at tage speciale i husdyr, da han fik 
interessen for det i de 3 mdr. han arbejdede på 
et økologisk landbrug, Han dyrker også et lille 
parti grøntsager i haven.

Adrian, 22 år, Aarhus

Hans Jakob er opvokset på et mindre 
økologisk landbrug, og drømmer om at blive 
selvstændig med noget inden for kødkvæg 
og grønsager.

Hans Jakob, 16 år, Holbæk

Cecilie har haft 2 forskellige praktikpladser og 
arbejdet med både malkekvæg, høns og geder. 
Hun synes det er spændende og lærerigt at 
arbejde med de forskellige dyr.

 
Cecilie, 18 år, Mørke

12 •  www.landboforening.dk
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Natur- og miljøkonsulent 

Mette Noe Bach

Formålet med lavbundsprojek-

terne har indtil nu været at sænke

udledningen af drivhusgasser – ved

at binde kulstoffet i kulstof-rige lav-

bundsjorde. Klimaeffekten opstår

ved at hæve vandstanden og

ekstensivere landbrugsdriften, hvor-

med jorden tilføres mindre ilt – hvil-

ket giver en langsom omsætning af

kulstof i jorden og dermed en min-

dre fordampning af drivhusgasser.

Også udledningen af kvælstof til

vandmiljøet falder i lavbundsområ-

der med forhøjet vandstand. 

I starten af marts 2017 blev reglerne

ændret, så der nu kun gives tilskud

til lavbundsprojekter, som afvander

til et vandområde, hvor kvælstof-

udledningen skal ned. Målet om at

mindske klimapåvirkningen fra

landbruget gennem lavbundspro-

jekterne gælder fortsat, men nu

altså i kombination med kravet om

en mindre kvælstofudledning til

kystområder med et kvælstof-ind-

satsbehov. Lokalt på Djursland bety-

der det, der nu kun kan søges om

lavbundsprojekter i områder, som

afvander til Randers Fjord, nærmere

bestemt delområder 135, 136 og 137. 

Det vil normalt være kommunerne

eller de lokale afdelinger af Natur-

styrelsen, som søger tilskud til nye

lavbundsprojekter. Man kan derfor

altid rette henvendelse til én af de

to med opklarende spørgsmål.  

Færre lavbundsprojekter
på Djursland i fremtiden

De lokale kommuner har hidtil arbejdet med lavbundsprojekter flere steder på Djursland. Nye regler betyder,
at der fremover kun kan søges til lignende lavbundsprojekter i områder, som afvander til Randers Fjord.

1.5

Figur 1. Figur 2.

Afgrænsning af vandoplande. Område 1.5 afvander til Ran-

ders Fjord.

Lavbundsområder med højt indhold af kulstof. 

Kun de områder, der ligger i oplandet til Randers Fjord, kan

indgå i lavbundsprojekter. Det vil sige, at kun arealer i 1.5

på figur 1, kan komme i betragtning.
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Sidste sommer kunne Jes Thomsen ikke høste på

almindelig vis, da knap en halv hektar jord på hans

ejendom var for mudret til at bruge mejetærskeren.

Årsagen er at finde i det nærliggende vandløb, som

igennem længere tid har trængt til at blive oprenset.

Efter en længere proces, vælger Syddjurs Kommune at

oprense dele af vandløbet ved lodsejeren, som nu roser

kommunen for indsatsen.

”De kan jo godt, hvis de vil. Det har virkelig hjulpet

rigtig meget”, fortæller Jes Thomsen.

Vandløb under pres
Ifølge Jes Thomsen har vandløbet ved Borum Bæk

trængt til at blive oprenset de sidste 10 år. Han bor på

sin fødegård, hvor han har 25 hektar.

”Jeg har altid lært, at man skal tage lige hensyn til miljø

og afvanding, men det var lidt svært at overbevise

embedsmændene om det”, forklarer Jes Thomsen, som

flere gange har forsøgt at få gjort opmærksom på pro-

blemet.

Men i april 2016 fik Jes Thomsen nok. Knap 140 mm

regn var faldet denne måned ved hans ejendom ”Lyk-

kegården”, og vandet kunne ikke komme væk.

Kommunen kan jo godt, hvis de vil
Lodsejerne ved Borum Bæk har omsider fået oprenset deres vandløb. Landmand Jes Thomsen roser nu Syddjurs
Kommune for indsatsen.

”Jeg fik helt ondt i maven, da jeg så det. Som barn

husker jeg, at efter et ordentlig tordenvejr gik der et

par dage, før vandet var væk. Nu kunne der gå over 14

dage. Nogen steder var drænet konstant under vand.

Det har jeg kigget på i 10 år”, forklarer Jes Thomsen,

som satte sig ned for at skrive et brev til Borgmester

Claus Wistoft. 

Jes Thomsen huskede nemlig, at borgmesteren ved

Djursland Landboforenings generalforsamling havde

pointeret, at vandløb skulle aflede vand. Nu ville han

tage ham på ordet. Jes Thomsen blev taget vel imod

på Rådhuset, og på borgmesterens opfordring indgav

han en klage til Morten Hundahl, som er chef for natur

og miljø i Syddjurs Kommune. Hans umiddelbare svar

var, at han ikke kunne gøre noget med det samme,

men at han ville kigge på det. Efter høsten i 2016 stod

der pludselig en minigraver og en grødeskærer ved

vandløbet.

”Det er førhen blevet gjort manuelt, men denne gang

var det maskinelt. Jeg skal da lige love for, at det hjalp.

Vandstanden sank, det var fantastisk, men stadig ikke

helt nok”, fortæller Jes Thomsen.

Tekst og fotos af journalist Sabrina Brohus

BLACH-MASKINSTATION
Ballevej 30 · 8570 Trustrup
Telefon 4033 0309 - 2012 0128 · jens@blach-lyngdal.dk

Hegnsklipning og
rabatklipning
udføres...
Ring og hør mere
Få et uforpligtnede tilbud
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Ikke helt nok
Jes Thomsen var glad for, at vandløbet var blevet grø-

deskåret, men mente stadig, at vandløbet skulle opren-

ses. Han skrev derfor endnu et brev til miljøchefen for

at forklare, hvordan de massive mængder mudder for-

hindrede vandet i at komme væk fra markerne og gav

store problemer for ham. 

Eksempelvis kunne Jes Thomsen i sommeren 2016 ikke

høste knap en hektar af sine arealer med en stor meje-

tærsker. Heldigvis havde han en gammel Dronningborg

D-600 bugseret mejetærsker samt en lille Massey Fer-

guson 135, som hjalp ham gennem høsten.

”Jeg kunne kun høste, fordi jeg havde nogle gamle

maskiner stående, ellers kunne det slet ikke lade sig

gøre”, fortæller han.

I december 2016 modtager Jes Thomsen et brev. I det

står der, at kommunen samme måned vil gå i gang

med oprensningen.

”Kommunen skal have et klap på skulderen herfra. Jeg

har følt, at jeg er blevet hørt. Der kom yderst kompetente

folk ud, som tog hånd om problemet, og det er bare

blevet rigtig godt”, fortæller Jes Thomsen, som dog

mener, at han endnu ikke er i mål. Der mangler stadig

godt 500 meter vandløb længere nede, som også træn-

ger til en oprensning.

”Nu håber vi lodsejere blot på, at Syddjurs Kommune

fremover vil holde oprensningen ved lige”, understreger

Jes Thomsen.

Lodsejer Jes Thomsen viser vand-

løbet ved Borum Bæk frem, som i

december 2016 omsider blev

oprenset. Han roser nu Syddjurs

Kommune for arbejdet.

Når det har været værst, har vand-

standen i Jes Thomsens vandløb

været helt oppe og runde 35 centime-

termærket. Efter oprensningen ligger

vandet stabilt på lige omkring 0 til 5.

I flere år har Jes Thomsens dræn

konstant været under vand. Efter

oprensningen er det endnu

engang kommet til syne.

FORENINGEN

· Varmepumper
· Om- og nybygning
· Solcelleanlæg
· El-eftersyn
· Termografering

Pris fra kr. 1.617 inkl. moms

v/aut. el-installatør Mads Frederiksen · Lerbakken 24 · 8410 Rønde

· Videoovervågning og alarm
· Ventilationsanlæg
· Industri-installationer
· Landbrugs-installationer
· Fiber- og netværksinstallationer

FØLLE EL-SERVICE A/S

Vi tilbyder alt i el-arbejde         Tlf. 8637 2000
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Nyt fra planteavl
Ekstra gødning – Vækstregule-

ring – Cropsat
Årets gødningsplan indeholder jo

mulighed for 24 % mere N sammen-

lignet med 2015. Ikke alle har brugt

N kvoten fuldt ud i deres 2017 gød-

ningsplan – men i de fleste planer

er der et højere N-niveau end tidli-

gere. Der vil derfor blive behov for,

at flere marker end tidligere bliver

vækstreguleret. For at undgå leje-

sæd og optimere udbyttet, er det

vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for opti-

mere brugen af både gødning og

vækstregulering.

I 2016 kom systemet Cropsat.dk.

Desværre manglede de rigtige satel-

litbilleder, så der kom ikke rigtig

gang i systemet. Til 2017 er det gan-

ske anderledes, og der er i mange

marker allerede en del billeder fra

såning i efteråret til nu.

Seges gik her i marts ud på Land-

mand.dk med et forslag til gradueret

gødskning af din vinterraps. Spæn-

dende tiltag, men vi tror mere på,

at du som landmand ser på selve

satellit biomasse-målingerne i Crop-

sat.dk og så laver en tildeling, for

eksempel i 2. rapsgødskning ud fra

billeder i oktober 2016 eller nok

meget mere relevant lige nu, nemlig

at du ved sidste gang gødskning i

hveden bruger helt nye billeder. 

For os er det vigtigt, at vi kommer i

gang med Cropsat, men måske skal

du ikke starte med gødning, men i

stedet starte med vækstregulering,

hvor sammenhængen mellem målt

biomasse meget simpelt kan over-

sættes til dosis vækstregulering.

Samtidig er der også flere sprøjter

med GPS, end der er gødningsspre-

dere. Har du ikke GPS på gødnings-

spreder eller sprøjte, så prøv alligevel

at lave et tildelingskort på

Cropsat.dk og tag den over på en

app (Datavækstmobil) eller skriv ud

på papir. Det kunne jo være, det gav

stof til eftertanke og hjælp til lidt

manuel fordeling.

Målrettede efterafgrøder
Det gik som forudset – nemlig at

Chef for Planteavl 

Carsten Kløcher

LYNGFELDT 
NU OG I FREMTIDEN

SALG • SERVICE
RESERVEDELE • GROUNDCARE
UDLEJNING • FINANSIERING

Din lokale 
maskinmand 
på Djursland
Rasmus Olesgaard
Mobil 30 21 25 99
ro@lyngfeldt.dk

Har du brug for nye / brugte 
maskiner eller reservedele 

til New Holland, Kverneland, 
Giant, Spearhead, 

Din lokale 
reservedelsmand 

på Djursland
Mads Andersen

Mobil 30214373
mads@lyngfeldt.dk

Din lokale
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ID 15 områder Kystoplande

Ombygget Keenan fuldfodervogn med vægt – til blanding af såsæd og gødning
Foto: Carsten Siegumfeldt

når man deler Danmark op i 3000

delområder og ønsker, at der skal

placeres efterafgrøder i disse områ-

der samtidig med, at den økonomi-

ske kompensation ikke følger de

3000 områder men i stedet følger

kystoplande, så er pengene brugt

lang tid før, målet er nået. 

For eksempel består kystopland

Djursland af ca. 40 områder, hvor

der er fyldt op i de 16 områder men

ikke i de øvrige ca. 25. Har landbru-

get så levet op til Landbrugspakken

på Djursland? Ja, selvfølgelig har vi

det, arealet er der – det ligger blot

lidt anderledes end ønsket – men

det er jo alene et resultat af Land-

brugs- og Fiskeristyrelsens valg af

metode, ikke af vores manglende

vilje. Dette kan ses af figurerne over

henholdsvis ID15 områder og kyst-

oplande.

For de fleste vil det være en god ide

lige at vende efterafgrødesituatio-

nen med sin planteavlskonsulent

til sommer. Hvem ved, hvad der

ellers er opfundet af nye efteraf-

grøderegler, inden de sommersåede

efterafgrøder skal sås.

En god ide koster ikke altid en mil-
lion!
På vores Planteseminar i januar

måned viste Carsten Siegumfeldt

nedenstående billede. Dette er

bestemt en ide til kopiering. Der er

tale om en brugt Keenan fuldfoder-

vogn med vægt, der lidt snildt er

ombygget, så den kan blande korn

og gødning skånsomt, og ved hjælp

af en snegl kommer den blandede

vare direkte over i såmaskinen.

Blanding af 7 tons korn og gødning

tager ca. 4 min. 

Dette er en ret billig måde at komme

rundt omkring udfordringen, der

hedder: Vi vil gerne have ”lidt” gød-

ning ned i jorden ved såning” – uden

at skulle blande korn og gødning på

ladegulvet eller investere i nyt såud-

styr.  

Bedriftsbesøg
Igen i 2017 står Planteavl for 4 bedriftsbesøg i maj måned. De tre

første besøg er traditionelle besøg på spændende bedrifter, hvor tin-

gene bliver gjort på hver deres måde, læs nærmere i 

Aktivitetskalenderen bagerst i bladet. 

Sidste tirsdag i maj har vi en Italiensk aften. Fokus er denne aften

på græsukrudt og i særdeleshed Italiensk Rajgræs. Hvordan kommer

vi af med græsukrudt? Hvordan undgår vi resistens, osv.

Efter besøg i marken har vi et lille maskinarrangement, man med et

glimt i øjet kan kalde: Mød din strigle. Aftenen sluttes af med pølser,

øl og vand.

Procent af de målrettede eftergrødkrav der er opfyldt pr ID15 opland.

100 %              90-100 %              50-90 %              0-50 %

Kystvandopland
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FLAIR  
– ny standard for foderbyg
Flair er en ny foderbyg på det danske marked som  
kombinerer topudbytte med en rigtig god sygdoms-
resistens. Flair fås også til Økologi.

DLG Østjylland
Rapsgade 1
8900  Randers C

Tlf. 3368 6300

mere information eller bestilling.

Kilde: Sortinfo 2016
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Er din folkepension
blevet reguleret for 2015?

Er du en af dem, der har modtaget brev fra Udbetaling Danmark i efteråret vedrørende din pension for 2015,
og har du fået en ny årsopgørelse fra Skat for 2015 på baggrund heraf?

ØKONOMI OG REGNSKAB
Økonomikonsulent 

Christina Kjærsgaard

I 2015 trådte nye regler i kraft, hvilket betød, at fra

og med indkomståret 2015 bliver folkepensionen bereg-

net på baggrund af forskudsopgørelsen i det pågæl-

dende indkomstår. Når indkomståret er omme, sam-

menholder Udbetaling Danmark årsopgørelsen, altså

de faktiske indtægter, med de forventede indtægter.

Dette sker typisk i oktober i det efterfølgende år. 

Det betyder, at du kan risikere at skulle tilbagebetale

noget af din folkepension, såfremt du har fået udbetalt

for meget i løbet af året. Omvendt kan du også have

modtaget for lidt folkepension og derfor skal have

mere udbetalt. 

Såfremt du har fået for meget folkepension udbetalt i

2015, og dermed har tilbagebetalt noget af den, skal

du være opmærksom på, om der er blevet dannet en

ny årsopgørelse for 2015. 

I og med at din skattepligtige indkomst er blevet mindre

for 2015, skal du dermed også have skatten af den til-

bagebetalte folkepension tilbage. Udbetaling Danmark

giver automatisk besked til Skat om, at din indkomst

skal nedsættes, men vi har desværre oplevet, at det

ikke altid sker, at der bliver dannet en ny årsopgørelse,

og dermed bliver den overskydende skat ikke udbetalt.

Særligt ved forskudt indkomstår kan der være proble-

mer.

Vi vil derfor opfordre til, at man enten selv eller sammen

med sin økonomikonsulent kontrollerer, såfremt man

har tilbagebetalt folkepension for 2015, at der er dannet

en ny årsopgørelse fra Skat for 2015, og at den over-

skydende skat er udbetalt. 

Derudover opfordres det til, at forskudsopgørelsen tjek-

kes og eventuelt tilrettes, så den altid er så korrekt

som mulig.  



Det, som man skal være opmærksom på, er, om

virksomhedsresultatet skal medtages som en aktiv

eller en passiv indkomst ved beregning af folkepen-

sionsgrundbeløb. Hvis man deltager aktivt (personligt

arbejde) i driften, indgår resultatet af virksomheden i

beregningen af grundbeløb, dog med en bundgrænse

på kr. 343.700. Modsat skal indkomst, som stammer

fra passiv aktivitet (ingen personlig deltagelse) i virk-

somhed ikke medtages ved beregningen af grundbe-

løbet. Dette betyder, at selv om ens personlige indkomst

fra virksomhed er over bundgrænsen på kr. 343.700,

så vil man fortsat kunne få det fulde beløb på kr. 73.920

(2017) i folkepensionsgrundbeløb.

En virksomhed kan godt opdeles i flere aktiviteter, og

derved kan den personlige indkomst fra virksomheden

både være en indtægt, som er fra en aktiv virksom-

hedsdel og fra en passiv virksomhedsdel, alt efter om

man selv deltager i den enkelte aktivitet. I sådanne til-

fælde vil man skulle informere Udbetaling Danmark

om, hvor meget af den personlige indkomst i det pågæl-

dende år, der er fra henholdsvis aktiv og passiv virk-

Er ens personlige indkomst
en aktiv eller en passiv indkomst?

Hvis man ikke har fået registreret sin personlige indkomst fra sin virksomhed korrekt ved Udbetaling Danmark,
kan det have stor betydning for, hvad man får i folkepension. 
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somhedsdeltagelse.

Grundbeløb bliver som udgangspunkt sat ned, hvis

man tjener over kr. 343.700 (2017) om året ved ’per-

sonligt arbejde’. Personligt arbejde betyder, at du er

lønmodtager eller aktiv i driften af din egen virksomhed.

Tjener du kr. 602.700 (2017) eller derover om året ved

personligt arbejde, kan du ikke få grundbeløbet. 

Beløbet på kr. 343.700/602.700 er før, at arbejdsmar-

kedsbidrag på 8 % er fratrukket. 

Grundbeløbet bliver nedsat med kr. 300 for hver kr.

1.087 man har over bundgrænsen på kr. 343.700. Det

betyder, at hvis man f.eks. har en personlig indtægt på

435.000 kr. vil man få nedsat folkepensionsgrundbeløb

med kr. 25.198, så man i stedet for kun vil få kr. 48.722

og ikke max. beløbet på kr. 73.920 (2017). 

Eksempel på hvornår den personlige 
indkomst skifter status:
En landmand, som indtil nu selv har dyrket sine marker

VITAMIN- OG  
MINERALBLANDINGER
Vilomix producerer kundetilpassede  
vitamin- og mineralblandinger til husdyr. 
Ring nu på 88 87 52 00 for mere informa-
tion om, hvad vi kan gøre for dig.

Standard- og  
tilpassede løsninger

Til svin, kvæg,  
fjerkræ, mink  

og aqua.

www.vilomix.dk

Økonomikonsulent 

Frank Rasmussen
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Pensionsgrundbeløbets størrelse påvirkes af, om man har aktiv eller passiv indkomst.

Foto: Djursland Landboforening (IKM, JF)

og derved har deltaget aktivt i landbruget, vælger nu i

stedet for at bortforpagte jorden og driftsbygningerne.

I sådan en situation vil man samtidig ophøre med at

arbejde aktivt i virksomheden.

Eksempel på personlig indkomst, der skal opdeles i
en aktiv hhv. passiv indkomst:
En landmand, som selv deltager aktivt i pasningen af

jorden / husdyrene, ejer samtidigt en vindmølle. Derved

vil der både være en indtægt fra selve landbruget samt

fra vindmøllen (salg af el) i det samlede resultat. Da

landmanden har valgt at få passet vindmøllen af et

servicefirma og derved ikke selv deltager aktivt i den

daglige drift af vindmøllen, så skal overskuddet fra

vindmøllen medregnes som en passiv indkomst. 

Hvis det samlede overskud fra begge aktiviteter er på

kr. 435.000 (fordelt med kr. 300.000 fra landbrug og

kr. 135.000 fra vindmøllen), vil det betyde, at man vil

få nedsat folkepensionsgrundbeløbet med kr. 25.198,

da den samlede personlige indkomst er over 343.700

kr. og fordi, at Udbetaling Danmark vil tro, at hele ind-

komsten fra virksomheden er en aktiv indkomst. I sådan

en situation vil det derfor være vigtigt, at man får med-

delt til Udbetaling Danmark, at de kr. 135.000 er en

passiv indkomst, da man derved så vil undgå en ned-

sættelse af grundbeløbet. 

Hvor kan man finde status:
Hvad ens personlige indkomst fra virksomheden er

registeret som, vil stå på den pensionsmeddelelse,

som man modtager sidst i november, og som viser,

hvad man vil få i pension det kommende år. Man skal

se under overskriften ”Virksomhed”, som typisk er at

finde nederst på side 2.  

Eksempel på hvordan det kan stå:

     Virksomhed: Du deltager aktivt i driften af din

virksomhed. Du har valgt at blive beskattet efter

virksomhedsordningen. Har du ændringer, skal du

give besked på www.borger.dk/folkepension under

”Oplys ændringer til folkepension”

I de tilfælde, hvor det ikke er oplyst på pensionsmed-

delesen, vil man være nødt til at kontakte Udbetaling

Danmark.

ØKONOMI OG REGNSKAB

Eksempel på aktiv henholdsvis passiv virksomhed:

Aktiv virksomhedsindkomst                                                                Passiv virksomhedsindkomst

Indkomst hvor man selv aktivt deltager                                            

                                                                                                                      Udlejning af driftsbygninger

                                                                                                                      Bortforpagtning af jord

                                                                                                                      Vindmølle-drift

                                                                                                                      Udbetaling af private pensionsordninger

Hævet VS opsparing fra aktiv virksomhed                                       Hævet VS opsparing fra passiv virksomhed 

Ejendomsavance som virksomhedsindkomst                                 Ejendomsavance som kapitalindkomst

Genvundne afskrivninger                                                                       



Fremtiden starter med E
E-faktura, E-bogføring og E-arkiv er ord, som alle fremtidens landmænd formentlig vil stifte bekendtskab
med på et tidspunkt i deres aktive karriere. 

Afdelingsleder

Anne-Mette Hougaard

Alle tre begreber er en del af

Summax, som beskrevet i det sene-

ste medlemsblad fra februar 2017.

Produktet, Summax, er udviklet af

Seges, dvs. af alle Landboforeninger

i Danmark. Indimellem kan man dog

forledes til at tro, at den enkelte

Landboforening egenhændigt har

udviklet et tilsvarende program. 

I Djursland Landboforening har vi

anvendt programmet de seneste tre

år. Efter den opmærksomhed, som

programmet har fået i det nye år

fra konkurrerende side, er der kom-

met flere til. Det glæder vi os meget

over. 

Vi har planer om, at vi til efteråret

vil igangsætte en kampagne for at

få endnu flere tilknyttet. Vi påtæn-

ker at afholde et aftenmøde i okto-

ber, hvor vi kan introducere pro-

grammet. 

Er I nogen derude, som slet ikke
kan vente med at komme i gang,
så er vi selvfølgelig parate til at
hjælpe Jer allerede nu. 

Kontakt Anne-Mette Hougaard på

8791 2012 eller send en mail til

amh@landboforening.dk  
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Nyhed 2017: Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn
som reducerer marktrykket

Gyllekørsel med slæbeslangebom op til 36 meter

Såning af vårsæd med gødningsplacering

Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

ØKONOMI OG REGNSKAB

Personalenyt
Inger Marie Thuesen er med virkning fra

1. april ansat som regnskabsassistent i

afdelingen Økonomi og Regnskab. Inger

Marie skal overtage en del af Birgit Man-

dals kundeportefølje og får sammen med

Mette Andersen og Lene Fisker ansvar for

landmandsløn.

Inger Marie Thuesen kommer fra en til-

svarende stilling i LMO i Søften. Inger

Marie er 50 år og bosiddende i Øster Alling. 
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DELTIDSUDVALGET

Kunne du leve af insekter?
Kunne du forestille dig at spise insekter regelmæssigt, eller kunne du overveje at blive insektfarmer. Hør
mere om melorme som fødevare, når Heimdal Entofarm kommer på besøg hos Djursland Landboforening.

Af journalist Sabrina Brohus

Deltidsudvalget i Djursland Landboforening har man-

dag den 12. juni inviteret Heimdal Entofarm på besøg

for at holde et oplæg om insekter som fødevare.

Heimdal Entofarm ligger i Houen, tæt på Tarm, og far-

mens mission er at skabe en proteinkilde, som de mener

er mere bæredygtig end det, der bliver skabt i det danske

landbrug i dag. 

”Det første skridt på vejen er, at vi selv skaber en pro-

duktion af forskellige slags insekter og får undersøgt,

hvordan de forskellige typer af insekter trives bedst og

formerer sig mest muligt. Indtil videre forsøger vi at

optimere en storskalaproduktion og finde ud af, hvilke

parametre har indflydelse, hvis vi skal opnå en optimal

og fuldt ud automatiseret produktion”, lyder deres mis-

sion på hjemmesiden.

Mads Friche, som er CEO i Heimdal Entofarm, vil i sit

oplæg blandt andet fortælle lidt om, hvorfor vi skal

spise insekter, om produktionen af insekter og status

på insektbranchen i Danmark og Europa.

Så er du nysgerrig på, hvordan en produktion på en

insektfarm foregår, så er du velkommen til mødet, hvor

der naturligvis vil være smagsprøver til de modige.  

Den 12. juni har deltidsudvalget inviteret Mads Friche, som

er CEO i Heimdal Entofarm, på besøg. Han skal fortælle om

melorme som fødevare. 

Foto: Heimdal
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TRANSPORT AF KORN TILBYDES
Al kørsel af korn med suge/blæse biler tilbydes.
Levering af materialer og kørsel med containerbiler.

VOGNMAND
PETER JENSEN
Telefon 86 49 40 88

Vandværksvej 28
Assentoft
8960 Randers SØ

RING OG HØRNÆRMERE

Få en god snak med en af 
vores 15 erhvervsrådgivere
Auning: 8630 3230   •   Grenaa: 8630 3875

Erhvervsbanken på Djursland 

BROKKEDAL MASKINSTATION
ENTREPRENØRARBEJDE MASKINSTATION
• Dræning • Mejetærskning
• Oprensning af søer og grøfte • Presning af bigballer
• Udgravning ved byggeri • Pløjning
• Nedbrydning med sortergrab • Fræsning

- Rendegraver
- Gravemaskiner fra 1 - 28 ton
- Entreprenørvogn

Jørgen Hougård
Brokkedalvej 14 · 8500 Grenaa · Mobil 40296039 · Tlf. 86339254

Uforpligtigendetilbud gives!
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Landbrugets repræsentant i 

Den Regionale Hjortevildtgruppe 

for Djursland

Laurits Hougaard

Oplæg til nye jagttider for kronvildt
Kort før jul kom miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med et oplæg til nye jagttider for kronvildt.
Denne model fra ministeren indeholdt, at de enkelte regioner kunne justere på jagttiderne på store hjorte
lokalt, såfremt der var enstemmighed i grupperne. Derudover ville der være muligheder for lokale forsøgs-
ordninger.

Den Regionale Hjortevildtgruppe

for Djursland (HVG Djursland), der,

som andre steder i landet, består

af repræsentanter for 5 forskellige

organisationer, nemlig fra jægere,

skovbrug, landbrug, Danmarks

Naturfredningsforening og Frilufts-

rådet, har ønsket at gøre brug af

mulighederne for lidt andre jagttider

end dem, der er i ministerens oplæg. 

Derfor blev man i gruppen enige om

en anden model, der indebærer en

forsøgsordning med udvidet daglig

jagttid på hinder og kalve i den del

af den normale jagttid, hvor der ikke

er jagt på store hjorte. Denne for-

søgsordning skal ledsages af en

udførlig afrapportering, så man får

oplysning om, hvornår dyrene er

nedlagt, og om den halve times eks-

tra skydetid i december og januar,

som man vil ansøge om, er tilstræk-

kelig til at få knækket den stigende

kurve i bestandudviklingen. 

De fem lokale Laug på Djursland

deltog i et møde med HVG Djurs-

land, hvor man blev enige om ne-

denstående forslag fra HVG Djurs-

land. Det indsendte oplæg har derfor

stor opbakning på Djursland.

Det er nødvendigt med en udvidet

skydetid, da bestanden over de sid-

ste 10 år er steget med 50 %. For-

årsbestanden på Djursland er nu

over 3000 dyr beregnet på afskyd-

ningstal. Se figuren til højre.

Det er meget vigtigt, at sikkerheden

kommer i højsædet. Den udvidede

skydetid er et stykke værktøj, der

skal bruges med absolut omtanke

og ansvarlighed, ligesom al anden

jagt – og med sikkerhed for kugle-

fang.

Hvis oplægget og forsøgsordningen

går igennem, bør man i landbruget

kunne begynde at stille krav til sine

jægere, f.eks. at man skyder fem

hinder eller kalve, før man skyder

en hjort, hvis udviklingen skal ven-

des. De nuværende afskydningstal

visere, at der nedlægges flest han-

dyr. Dette er den primære årsag til

den store udvikling i bestanden, og

den skulle gerne vendes, så der

fremover skydes mindst 60 % hin-

der og kalve. 

Med hensyn til reguleringstilladelser,

så fortsætter ordningen, men giver

selvfølgelig ikke mening i de måne-

der, hvor der i forvejen vil være udvi-

det skydetid.  

                                                              Ministermodel            HVG Djursland

Hjorte større end spidshjort          16/10 - 31/12                 1/10 - 30/11

Kronkalv                                             1/9 - 28/2                  1/9 - 31/1

Hind                                                     1/10 - 31/1                   1/10 - 31/1

Spidshjort                                          1/9 - 31/1                   1/9 - 31/1

Forsøg med udvidet skydetid:

Spidshjort og kronkalv: 

+ 1 time morgen og aften                                                       1/9 - 30/9

Spidshjort, kronkalv og hind:

+ 0,5 time morgen og aften                                                   1/12 - 31/1

KRONVILDT

Kronvildt bestand: 50 % stigning på 10 år
3500
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2500
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                          2006                              2011                               2016
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PR-koordinator

Karen Just

Landbrugsmessen Gl. Estrup
27. og 28. maj 2017

bølgen over Østjylland i indeværende år. Årets fødeva-

retema på Landbrugsmessen lægger sig derfor op ad

dette initiativ, idet den nyansatte kok på Dansk Land-

brugsmuseum Gl. Estrup (Det grønne Museum), Per

Mandrup, arbejder på at genoplive gamle opskrifter og

tidligere tiders fødevarer, der måske er gået lidt i glem-

mebogen. 

Begrebet RETHINK står derfor på menuen – blandt

andet i form af gedekød, og i samarbejde med Stenalt

Gods, der leverer kødet, bliver der rig anledning til at

smage på varerne i forskellige varianter. 

Som sædvanligt bliver der også mulighed for at følge

Det grønne Museums forskellige laug, der blandt andet

fremstiller ost og smør på gammeldags facon og serverer

lækre smagsprøver på de varer, de fremstiller. 

Kendte åbningstalere x 2
Som nævnt i sidste nummer af bladet, åbnes Land-

brugsmessen lørdag formiddag af Kristian Pihl Lorent-

zen, der er trafikordfører for Venstre. Vi har gjort endnu

et scoop, hvad angår åbningen af børnedyrskuet, idet

Frank Vigh-Larsen fra Skandinavisk Dyrepark har sagt

Nu med overnattende malkekvæg!
Som noget nyt bliver der i år todages skue for malke-

kvæg på Landbrugsmessen. Malkekøerne plejer at for-

svinde fra messen lørdag eftermiddag, men vi ved fra

tidligere år, at mange af tilskuerne netop kommer for

at se dyrene, som de nu får lejlighed til at se begge

dage – både i ringen og i det telt, dyrene skal overnatte

i. 

Idéen har været undervejs et par år, og kvægudvalget

regner med, at tiltaget vil trække flere udstillere til

messen og desuden appellere til udstillere langvejs fra,

da man ikke skal ud og hjem med dyrene samme dag.

Mange landmænd bruger Landbrugsmessen på Gl.

Estrup til at afprøve dyrene inden Landsskuet, og det

viser sig ofte, at de dyr, der klarer sig godt på Gl. Estrup,

også klarer sig godt på Landsskuet. 

Et ekstra lille plus for udstillerne, ved at blive begge

dage, er desuden muligheden for at deltage i den fælles

dyrskuefest lørdag aften.

Årets fødevaretema - rethink
Som de fleste nok har bemærket, fejer Kulturby 2017-

v/ Susanne og Peter Ejlersen
Elholtvej 15 · 8581 Nimtofte

Tlf. 86 39 42 79 · Fax 86 39 42 74
www.midtdjurskloakservice.dk

Kloak
SERVICEMIDTDJURSRENSNING AF:

• DRÆNRØR

• SEPTICTANKE

• SPUL AF GYLLEKANALER

• KLOAKKER
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LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP

Fotos: Landbrugsmessen

ja til at holde åbningstalen for børnenes dyrskue, som

vi i år fokuserer ekstra meget på. 

”Minimesse” i Randers Storcenter
Lørdag den 20. maj har vi lavet en aftale med Randers

Storcenter om at gøre levende reklame for messen. Vi

indtager pladsen foran de tre hovedindgange og stiller

op med forskellige dyr, som Centrets kunder kan klappe,

et par truckere og forskellige maskiner, ligesom vi gør

reklame for børnedyrskuet.

Der vil være forskellige aktiviteter på Centrets torv for

store og små, hvor man også vil kunne deltage i kon-

kurrencen om at vinde fribilletter til messen. Kig forbi

Randers Storcenter den 20. maj i tidsrummet 10-16 og

få en forsmag på Landbrugsmessen.  

Damernes magasin, motorcross og meget mere
Som sædvanligt bliver der masser af aktiviteter for

store og små, landmænd og byboere. Som nogle har

bemærket, skal vi til stemmeurnerne i november i år,

og det kan nok få gang i de politiske partier, der sæd-

vanen tro gerne stiller op til en debat på Landbrugs-

messen. 

Damernes Magasin fyldes igen i år af spændende stan-

de, der tilbyder alt fra hudprodukter til honning, og 

for de fartglade bliver der motor-show, hvor motorcyk-

lister nærmest ophæver tyngdekraften, når de jonglerer

med de store køretøjer på vandrette og lodrette flader. 

Reservation af stand
Det er stadig muligt at reservere en stand på mail:

messen@gl-estrup.dk, eller ved at ringe til Bodil Jensen

tlf. 8795  1520/2085  1919, hvor du også kan få flere

oplysninger om messen samt priserne på standene.

     Følg os på hjemmesiden: 
     www.landbrugsmessen.dk og på Facebook: 
     landbrugsmessen Gl. Estrup
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21 år har Henrik Østergaard Nielsen været ansat

som økologi-og planteavlskonsulent i Djursland Land-

boforening. Selvom økologien lige nu oplever endnu et

opsving, og at Djursland Landboforening i 2016 har

oplevet det største antal omlæggere, er det ikke helt

nok til, at Henrik Østergaard Nielsen udelukkende arbej-

der med økologi til hverdag. Han spår, at fordelingen

er 70/30 til økologien.

”Økologi er sjovt. Her er ingen hjælpemidler og sikker-

hedsseler. Det er udfordrende”, mener 53-årige Henrik

Østergaard.

Den store øko bølge
Henrik Østergaard Nielsens økologiske eventyr startede

faktisk i Lemvig, hvor han var ansat som planteavls-

konsulent. I midten af 90’erne rullede en økologisk

bølge over Lemvig-egnen, da en lang række konven-

tionelle mælkeproducenter valgte at omlægge. Henrik

Østergaard Nielsen blev spurgt, om han ville springe

ud som økologisk konsulent, og det takkede han ja til.

Henriks øko-hjerte banker
på kontoret og i marken

Det er udfordringerne ved økologien, som får blodet til at løbe rundt i Henrik Østergaard Nielsens øko-hjerte.

Af journalist Sabrina Brohus

”Jeg kunne godt se på måden, jeg blev spurgt på, at

det skulle jeg sige ja til, og det har jeg aldrig fortrudt”,

forklarer han.

Det var mælkegiganten Arla, som satte skub i økologien

ved at tilbyde landmændene en attraktiv tilskudsord-

ning, og Henrik Østergaard fortæller, at Arlas accept af

økologien gav genlyd i hele branchen.

”Det hjalp med at løse op for en masse fordomme

omkring økologien”.

”Selvom jeg måske har 4-5 timers
arbejde på gården, når jeg kommer

hjem fra kontoret, så er det ikke
trættende. Det er her, jeg lader op”.

Henrik Østergaard Nielsen

Vestergade 108   •   8550 Ryomgård   •   Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk   •   ryomgaard@vorupgruppen.dk

Mandag-fredag 6.30-17.30 - Lørdag, søndag og helligdage 9.00-15.00
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Familien har et par heste og lidt klappedyr, men ellers

er det planterne, der er i fokus – præcis som på jobbet

i Djursland Landboforening.

”Det giver en rigtig god synergi, at jeg både arbejder

med planterne på kontoret og herhjemme – og så kom-

mer jeg ud og får ladet batterierne op”, siger han.  

MEDARBEJDERPORTRÆT

Fakta:

Henrik Østergaard Nielsen bor i Lystrup med sin

hustru og parrets tre børn på 12, 15 og 18 år.

Udover at være økologi- og planteavlskonsulent

i Djursland Landboforening, er Henrik Østergaard

Nielsen også planteavler på sin egen økologiske

bedrift.

På de 22 hektar har han økologisk græs, korn og

bælgsæd.

I fritiden, hvis der snart er noget tilbage af den,

kan Henrik Østergaard Nielsen godt lide en rask

løbetur i naturen eller en fisketur.

Henrik Østergaard Nielsen har de sidste 21 år arbejdet som

økologi- og planteavlskonsulent i Djursland Landbofor-

ening. 

Foto: Sabrina Brohus

Den perfekte synergi
Henrik Østergaard Nielsen er uddannet landmand, og

har igennem tiden både arbejdet med dyr og i marken.

Han elsker naturen. Det er der vist ingen tvivl om, og

det var planterne, som vandt Henriks hjerte.

”At være ude og se årets gang i marken og se planternes

vækst, det er det bedste”, mener han.

Fuldtidslandmand bliver Henrik Østergaard Nielsen

ikke. Han vælger derimod at bygge videre på land-

mandsuddannelsen med agronomstudiet. Han forklarer,

at han i dag som konsulent får en givende blanding af

viden og teknik, men også mulighed for at følge med i

livet i marken, når han i sommerhalvåret kigger på

afgrøder og besøger de mange erfa-grupper.

Men livet som landmand har konsulenten ikke helt lagt

på hylden. Når han ikke er at finde på kontoret på Føl-

levej, så sidder han måske på sin traktor. Henrik Øster-

gaard Nielsen har en ejendom i Lystrup med 22 hektar,

hvor han dyrker økologiske afgrøder som korn, græs og

bælgsæd.

”Selvom jeg måske har 4-5 timers arbejde på gården,

når jeg kommer hjem fra kontoret, så er det ikke træt-

tende. Det er her, jeg lader op”, forklarer Henrik Øster-

gaard Nielsen, som bor på gården med sin hustru og

deres tre børn i alderen 12, 15 og 18 år. 
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AFDELING

www.landboforening.dk

Det naturlige valg...
Vi tilbyder alle professionel
juridisk rådgivning

Målsætning: At yde og sikre vores
kunder en høj faglig ekspertise
kombineret med menneskelig indsigt.

Kontakt os på tlf. 8791 2000

• Ejendomshandler

• Generationsskifte

• Landboret

• Leje- og forpagtningsaftaler

• Planlov

• Kontraktretlige forhold

• Testamenter og ægtepagter

HELE BEDRIFTEN PÅ ÉN FORSIKRING
Også derfor er vi landbrugets foretrukne forsikringsselskab. 
Ring og få en aftale med Exam. Assurandør Michael Frandsen
Telefon 44 74 12 14
Mobil  29 44 68 61
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Thi kendes for ret
Juridisk afdeling sætter dig igen på en prøve – kan du gætte udfaldet af en tvist?

JURIDISK AFDELING
Afdelingschef, jurist 

Kitte Borup

Hvad tror du Landsretten mente?

Landsretten mente efter bevisførelsen også, at

kvinden havde fået brugsret til arealet og til at holde

dyr, men at udlejeren ikke kunne opsige retten, fordi

brugsretten ikke var særskilt, men en del af det

samlede lejemål. Kvinden fik derfor lov til at blive

boende (med fårene). 

Juridisk afdeling anbefaler at få underskrevet leje-

kontrakten inden indflytning, og vi er behjælpelige

med rådgivning omkring alle typer lejeforhold samt

leje- og forpagtningskontrakter. 

Måtte lejeren bruge et tilstødende areal til indhegning af fårhold?

En lejer havde siden 1992 lejet en bolig på en skov-

ejendom i Nordsjælland. Lejeren havde på intet

tidspunkt underskrevet en lejeaftale, uanset at

udlejeren havde forsøgt ad flere omgange, efter

hun var flyttet ind for skriftligt at få formaliseret

lejevilkårene. 

Det var udlejerens skovfoged, som havde stået for

kontakten til kvinden i forbindelse med overtagelsen

af lejemålet, og også ham, som havde forevist hende

huset og haven.

Samme skovfoged havde på et tidspunkt under-

skrevet en ansøgning om boligsikring for kvinden,

hvor det var afkrydset, at lejeren havde brugsret til

en garage og have. Der eksisterede også et »Ordens-

reglement for lejere af boliger på xx Skovdistrikt«,

hvor det i § 5 var angivet, at »Lejere må ikke holde

løsgående hunde, katte og andre husdyr«. 

I 2006 blev ejendommen solgt, og den nye ejer

anmodede kvinden om at fjerne hegnet og dyrene

fra arealet, fordi det ikke var en del af lejemålet, og

fordi dyrene ofte løb ud og ødelagde skovkulturen.

Han tilskrev hende også flere gange – uden at hun

rettede for sig. Den nye ejer ophævede til sidst leje-

målet. 

Det blev der en boligretssag ud af, hvor kvinden

under sagen påstod, at hun havde ret til at bruge

arealet til indhegning og dyr, og at det var skovfo-

geden, som i sin tid havde givet hende lov til det.

Skovfogeden var i mellemtiden afdød, og kvindens

forklaring kunne derfor hverken be– eller afkræf-

tes.  

Den nye ejer mente, at lejemålet kun omfattede

boligen med have, og mente i øvrigt også, at hvis

der måtte være en aftale om leje af arealet, så var

han ikke bundet af aftalen, fordi brugsretten ikke

var tinglyst. Han var derfor berettiget til at opsige

brugsretten til arealet som en særskilt jordforpagt-

ning – og når lejeren ikke rettede for sig, havde han

været berettiget til at ophæve hele lejemålet i hen-

hold til Lejelovens bestemmelser.  

Boligrettens flertal mente, at der var indgået en

gyldig aftale om brug af arealet, men mente også,

at udlejeren var berettiget til at opsige denne ret,

som var en særlig brugsret uden særlig sammen-

hæng med lejemålet om boligen. Retten pålagde

kvinden at fraflytte på grund af misligholdelse.   
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TID & STED

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.30
Emne:          Bedriftsbesøg hos Thomas Olesen,

Karlby ved Grenaa – svine- og plan-

teavlsejendom med ca. 260 ha. Chef

for planteavl Carsten Kløcher delta-

ger på aftenen.

Mødested:  Strandagervej 6, 8500 Grenaa

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Udvalget for Planter og Natur

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 8.00
Emne:          Udflugt til Dansk Nutidsmuseum i

Års og Volstrup Gård.
Mødested:  Allingåbro Hallen kl. 8.00

Tilmelding: Senest den 4. maj på 

                       tlf. 8648 1245 / 2989 1245

Pris:              350 kr. pr. deltager inkl. bus, 

                       rundvisning og forplejning

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Mandag den 8. maj 2017 kl. 19.00
Emne:          Foredrag v/Ole Sørensen, ”Rebel-

len” fra Langeland – chef for soci-

alpsykiatrien på Langeland og fra

TV dokumentaren på DR1 og aktuel

med bogen: Kom nu ned på jorden.

Mødested:  Caféen på Møllehjemmet, 

                       Elme Alle 8, 8963 Auning

Tilmelding: Senest den 1. maj på tlf. 6086 4833

eller annettehovesen@icloud.com

Pris:              125 kr. for medlemmer. 

                       200 kr. for ikke-medlemmer

Arrangør:     Familie & Samfund Djursland

Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 19.30
Emne:          Bedriftsbesøg hos Mads Jürgensen

– juletræsproduktion. Ejer af entre-

prenørfirmaet Østjysk Juletræsser-

vice. Planteavlskonsulent Peter

Worre Jensen deltager på aftenen.

Mødested:  Skovsmindevej 25, V. Alling Mark,

8963 Auning

Arrangør:     Djursland Landboforening

                       – Udvalget for Planter og Natur

Arrangementer Aktivitetskalender og vigtige datoer – Se løbende opdatering
af foreningens arrangementer på www.landboforening.dk

ØSTJYSK JULETRÆSSERVICE

Mads Jürgensen
Skovmindevej 25, ØA · 8963 Auning · Telefon 8796 5000 · Mobil 4093 8818

• Fældning
• Netning
• Palletering
• Læsning

• Køb og salg af juletræer
• Salg af paller og net
• Sprøjtning
• Gødskning
• Stabklipning

• Knusning
• Rodfræsning
• Nyplantning
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Mandag den 12. juni 2017 kl. 19.00
Emne:          Insekter – fremtidens proteinkilde?

Hvordan foregår produktionen, og

er den en ny niche for landbrugser-

hvervet? Det og meget mere prøver

Mads Friche fra EntoFarm at give et

svar på. Der tilbydes smagsprøver.

Læs mere på side 23.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 8. juni på tlf. 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:              100 kr. inkl. moms

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       - Deltidsudvalget

Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30
Emne:          Årsmøde med beretning, regnskab

og valg
Mødested:  Fausing Forsamlingshus

Tilmelding: Senest den 7. juni på tlf. 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:              Fri adgang

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Onsdag den 28. juni 2017 kl. 19.30
Emne:          Økologisk bedriftsbesøg hos Mikkel

Juhl Nielsen – økologiske malkekøer

på Karensminde I/S. Mikkel Juhl

Nielsen er formand for Økologiud-

valget. Økologikonsulent Henrik

Østergaard Nielsen deltager på afte-

nen.

Mødested:  Tangbakkevej 3, 8410 Rønde

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Økologiudvalget

Onsdag den 9. august 2017 kl. 18.00
Emne:          Aftentur til Stenvad Mosebrugs-

center – der serveres ”tørveplatte”

i caféen, herefter rundvisning i ud-

stillingen.

Mødested:  Stendyssevej 14, Stenvad, 

                       8586 Ørum Djurs

Tilmelding: Senest den 2. august til 

                       Birgit Henningsen, tlf. 8648 6120,

                       mail: elvine@vivilds.net

Pris:              100 kr. for medlemmer. 

                       160 kr. for ikke-medlemmer

Arrangør:     Familie & Samfund Djursland

Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 19.30
Emne:          Bedriftsbesøg hos Esben Kristen-

sen, Homå – svine- og planteavls-

bedrift med ca. 190 ha. Chef for plan-

teavl Carsten Kløcher deltager på

aftenen.

Mødested:  Damkærvej 18, Homå, 8500 Grenaa

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19.30
Emne:          Italiensk aften – Fokus er denne

aften på græsukrudt og i særdeles-

hed Italiensk Rajgræs. Hvordan

kommer vi af med græsukrudt?

Hvordan undgår vi resistens, osv.

Efter besøg i marken har vi et lille

maskinarrangement, man med et

glimt i øjet kan kalde: Mød din strig-

le. Aftenen sluttes af med pølser,

øl og vand. Landboforeningens plan-

teavlskonsulenter deltager på afte-

nen.

Mødested:  Ebeltoftvej – øst for Ommestrup 

                       – afslutning på Rodskovgård

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.30
Emne:          Bedriftsbesøg hos Erik Dolby, Nim-

tofte – 600 malkekøer i ny stald med

sandvaskesystem. Planteavlskon-

sulent Peter Worre Jensen samt en

kvægkonsulent deltager på aftenen.

Desuden vil Agro-IT demonstrere en

drone med infrarødt kamera, som

kan spotte råvildt.

Mødested:  Fuglsøgårdvej 2, 

                       8581 Nimtofte

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Kvægbrugsudvalget 
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JORD PÅ KONTORETTID & STED

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.00
Emne:          Virksomhedsbesøg hos MadXpres-

sen – med rundvisning samt demon-

stration af pyntning med fondant,

som vi efterfølgende får serveret til

kaffen.

Mødested:  Hovedgaden 104, 8961 Allingåbro

Tilmelding: Senest den 29. august til 

                       Bente Sejersen, tlf. 8648 0083 

                       eller bns@primanet.dk

Pris:              50 kr. for medlemmer. 

                       75 kr. for ikke-medlemmer

Arrangør:     Familie & Samfund Djursland

Søndag den 17. september 2017 kl. 10.00 – 16.00
Emne:          Åbent Landbrug – hos Michael Mik-

kelsen, Grenaa, Jens Friis, Kolind og

på Møllerup Gods. Læs nærmere om

gårdene på www.aabentlandbrug.dk

Arrangør:     Åbent Landbrug

Onsdag den 27. september 2017 
kl. 7.00 – ca. 19.00
Emne:          Tur til Thyborøn – via Lemvig. Med

privatbanen VLTJ ud på Harboøre

Tange til Thyborøn. Frokost i fiske-

hallen og besøg i Hornvarefabrik-

ken.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Tidligst den 29. august og senest

den 7. september på tlf. 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:              845 kr. pr. deltager. 

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Seniorudvalget

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 19.00
Emne:          Årsmøde i Djursland Landbofor-

enings Seniorudvalg – med beret-

ning v/formand Tage Skovgaard og

valg til udvalget. Der serveres smør-

rebrød.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 2. oktober på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Seniorudvalget

Kåde ponyer på græs.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.30 – 16.00
Emne:          Kursus i håndtering og transport

af farligt gods – transport af die-

selolie til maskiner i marken i tank

på værkstedsbil kræver et ADR kap

1.3 kursus. Kurset henvender sig til

ejere og medarbejdere, der arbejder

med de pågældende arbejdsområder

i virksomheden. I kurset indgår også

grundlæggende kendskab til regler

omkring tilsyn af ildslukker på ADR-

køretøjer samt regler omkring sur-

ring af lasten, der transporteres. Der

udstedes uddannelsesbevis efter

kurset. ADR-kurset afholdes af

DM&E Arbejdsmiljø, hvortil spørgs-

mål vedr. kurset også kan rettes:

Vagn Theilgaard, tlf. 3064 5155,

vt@dmoge.dk. 

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 17. oktober på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk 

                       (husk at oplyse fødselsdag/år ved

tilmelding)

Pris:              600 kr. ekskl. moms pr. deltager -

inkl. kursusomkostninger og –mate-

riale, uddannelsesbevis samt kaffe

og kage.

Arrangør:     Djursland Landboforening i samar-

bejde med DM&E Arbejdsmiljø

Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 8.30 – 16.00
Emne:          Opfølgningskursus til Sprøjtecerti-

fikat/bevis
                       - (kursusnr. 461301DL44/1-17). Et

sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før

det igen skal opdateres. Kurset fore-

går i AMU-regi, og der kan efterføl-

gende søges VEU-godtgørelse, hvis

man er berettiget.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Med medarbejdersignatur på 

www.efteruddannelse.dk  – indtast

kursusnr. 461301DL44/1-17– eller

kontakt Irene Kjær Madsen på tlf.

8791 2083 eller kontakt Dalum Land-

brugsskole, Majken Helsgaard på tlf.

6313 2711.

Pris:              750 kr. ex moms inkl. kursusmate-

riale og forplejning

Arrangør:     Djursland Landboforening i samar-

bejde med Dalum Landbrugsskole

Torsdag den 2. november 2017 kl. 8.30 – 16.00
Emne:          Opfølgningskursus til Sprøjtecerti-

fikat/bevis
                       - (kursusnr. 461301DL44/2-17). Et

sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før

det igen skal opdateres. Kurset fore-

går i AMU-regi, og der kan efterføl-

gende søges VEU-godtgørelse, hvis

man er berettiget.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Med medarbejdersignatur på

www.efteruddannelse.dk – indtast

kursusnr. 461301DL44/2-17– eller

kontakt Irene Kjær Madsen på tlf.

8791 2083 eller kontakt Dalum Land-

brugsskole, Majken Helsgaard på tlf.

6313 2711.

Pris:              750 kr. ex moms inkl. kursusmate-

riale og forplejning

Arrangør:     Djursland Landboforening i samar-

bejde med Dalum Landbrugsskole

Vigtige datoer
PS!

Links til ”Vigtige datoer i Landbrugsordningerne”

samt ”Skattekalenderen” finder du med disse

søgeord via dit login på www.landbrugsinfo.dk.

”Tilskudsguiden” findes ligeledes på landbrugs-

info.dk - her er login ikke påkrævet. 

Der tages forbehold for evt. trykfejl
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LANDBOFORENINGENS MEDARBEJDERE
PLANTEAVL (træffes bedst 8.00 – 9.00) Dir. nr Mobil E-mail:

Carsten Kløcher chef for planteavl 8791 2073 2835 0191 ck@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen sekretær 8791 2083 2326 7060 ikm@landboforening.dk

Planteavl
Charlotte L. Udsen konsulent 8791 2044 2835 0188 clu@landboforening.dk

Erik Silkjær Pedersen konsulent 8791 2039 2835 0186 esp@landboforening.dk

Gudrun Voigt Pedersen konsulent 8791 2070 2835 0189 gvp@landboforening.dk

Henrik Østergaard Nielsen konsulent 8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

Jørgen Flensborg konsulent 8791 2038 2835 0184 jf@landboforening.dk

Kristian Brøsted Pedersen konsulent 8791 2035 2835 0187 kbp@landboforening.dk

Lene Lundgaard konsulent 8791 2074 2835 0192 ll@landboforening.dk

Michael Erlang-Nielsen konsulent 8791 2040 2835 0193 men@landboforening.dk

Peter Worre Jensen konsulent 8791 2054 2835 0182 pwj@landboforening.dk

Økologi
Henrik Østergaard Nielsen konsulent 8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

Landsforsøg
Erik Silkjær Pedersen forsøgsleder 8791 2039 2835 0186 esp@landboforening.dk

Kjeld Andreasen assistent 8791 2056 2939 5389 ka@landboforening.dk

LAND, MILJØ & ERHVERV Dir. nr Mobil E-mail:

Rikke Skyum chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

Sabrina Brohus PR 8791 2049 2274 8375 sb@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen sekretær 8791 2083 2326 7060 ikm@landboforening.dk

Natur og miljø
Rikke Skyum konsulent 8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

Mette Noe Bach konsulent 8791 2041 3031 9934 mnb@landboforening.dk

Landdistrikter og erhvervscoaching
Silke Lorenzen projektkonsulent 8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

Forbrugerrådgivning
Silke Lorenzen konsulent 8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

Sekretariat for Landsforeningen for Landboturisme
Silke Lorenzen sekretariatsleder 8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

ØKONOMIAFDELINGEN Dir. nr Mobil E-mail:

Henrik Larsen chef for økonomi 8791 2080 2481 6522 hal@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard afdelingsleder 8791 2012 2481 6501 amh@landboforening.dk

Regnskab og skat
Anders Lange konsulent 8791 2028 2481 6559 al@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard konsulent 8791 2012 2481 6501 amh@landboforening.dk

Birgit Mandal konsulent 8791 2023 4027 4451 bm@landboforening.dk

Christina Kjærsgaard konsulent 8791 2088 3036 8204 cbk@landboforening.dk

Ellen M. Pedersen konsulent 8791 2011 2481 6573 emp@landboforening.dk

Frank Rasmussen konsulent 8791 2081 2083 0362 fr@landboforening.dk

Bente Empacher assistent 8791 2082 2427 3255 bem@landboforening.dk

Bente Mikkelsen assistent 8791 2095 2336 4770 bmi@landboforening.dk

Eigil Thorsgaard assistent 8791 2094 4011 3504 eit@landboforening.dk

Frank Bødker assistent 8791 2089 2420 2651 frb@landboforening.dk

Inge Lise Sanko assistent 8791 2016 6019 3350 ils@landboforening.dk

Inger Marie Thomsen assistent 8791 2021 2240 2152 imt@landboforeningen.dk

Jette Hansen assistent 8791 2025 2144 8243 jh@landboforening.dk
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Lene Fisker assistent 8791 2090 2465 7832 lef@landboforening.dk

Lillian Marxsen assistent 8791 2092 2331 6434 lim@landboforening.dk

Liselotte Madsen assistent 8791 2091 2335 6225 lom@landboforening.dk

Merete Palk assistent 8791 2071 3112 6877 mpa@landboforening.dk

Mette Andersen assistent 8791 2087 3059 3522 ma@landboforening.dk

Minna Andersen assistent 8791 2015 2045 1423 mia@landboforening.dk

Rita Carlsen assistent 8791 2017 4053 2235 rc@landboforening.dk

Aase Grand Pedersen assistent 8791 2093 2444 1110 aag@landboforening.dk

Driftsøkonomi
Carsten H. Sørensen afdelingsleder 8791 2076 4049 8331 cs@landboforening.dk

Erik Bendix Jensen konsulent 8791 2084 2481 6524 ebj@landboforening.dk

Frank Rasmussen konsulent 8791 2081 2083 0362 fr@landboforening.dk

Anders Lange konsulent 8791 2028 2481 6559 al@landboforening.dk

Jens Loff konsulent 8791 2086 3036 8927 jl@landboforening.dk

Inge Lise Sanko assistent 8791 2016 6019 3350 ils@landboforening.dk

Pensionsoverblik
Christina Kjærsgaard konsulent 8791 2088 3036 8204 cbk@landboforening.dk

Farmsekretær
Inge Lise Sanko assistent 8791 2016 6019 3350 ils@landboforening.dk

Liselotte Madsen assistent 8791 2091 2335 6225 lom@landboforening.dk

Mette Andersen assistent 8791 2087 3059 3522 ma@landboforening.dk

Dødsbobehandling
Ellen M. Pedersen konsulent 8791 2011 2481 6573 emp@landboforening.dk

Støtteordninger
Anders Lange konsulent 8791 2028 2481 6559 al@landboforening.dk

JURIDISK AFDELING Dir. nr Mobil E-mail:

Kitte Borup chef for jura 8791 2047 4049 8791 kib@juridiskafdeling.dk

Tine Birgitte Juhl ejendomsmægler 8791 2046 6060 9196 tbj@juridiskafdeling.dk

Majbritt Kroer Svendsen advokatsekretær 8791 2048 2084 7946 mks@juridiskafdeling.dk

Sivested Mark med gravhøje.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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SEKRETARIATET Dir. nr Mobil E-mail:

Hans-Henrik Dalsgaard chefkonsulent og 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

foreningssekretær

Jørgen Flensborg redaktør 8791 2038 2835 0184 jf@landboforening.dk

Lillian Jensen bogholder 8791 2053 5186 9404 lij@landboforening.dk

Anni Poulsen sekretær 8791 2014 2426 4027 ap@landboforening.dk

Minna Andersen sekretær 8791 2015 2045 1423 mia@landboforening.dk

Ulla Clausen kantineleder 8791 2019 6166 9821 ulc@landboforening.dk

Lisbeth Rasmussen kantinemedarbejder 8791 2019

Lissy Lange værtinde 8791 2019 2961 2262 lkl@landboforening.dk

Helle Dalby Rasmussen servicemedarbejder 8791 2019

Niels-Jørgen Andersen servicemedarbejder 8791 2000

AGRO-IT A/S Dir. nr Mobil E-mail:

Landbocentret Følle: 7027 4500 Fax 7027 4501 agro-it@agro-it.dk

Lars Krüger chef for Agro-IT 7027 4500 lk@agro-it.dk

Peter Soelberg it-kons/teamleder 7027 4500 ps@agro-it.dk

Betina Jensen receptionist 7027 4500 bmj@agro-it.dk

Pia Jensen sekretær 7027 4500 pj@agro-it.dk

DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S Dir. nr Mobil E-mail:

Landbocentret Følle 7027 4141 info@landbrugsformidling.dk

Tine Birgitte Juhl direktør og 

ejendomsmægler, MDE 7027 4141 6060 9196 tbj@landbrugsformidling.dk

Majbritt Kroer Svendsen advokatsekretær 8791 2048 2084 7946 mks@landbrugsformidling.dk

KVÆGBRUG Dir. nr Mobil E-mail:

Christian Friis Børsting afdelingschef 8728 2611 2261 1911 cfb@lmo.dk

Anders B. Møller kvægkonsulent 8728 2614 4025 0590 abm@lmo.dk

Bjarne Offersgaard kvægkonsulent 8728 2519 2999 5718 bjo@lmo.dk

Christina Bergstrøm Nielsen kvægkonsulent 8728 2608 2146 8614 cbn@lmo.dk

Henning Pedersen kvægkonsulent 8728 2532 2999 5719 hep@lmo.dk

Lars Westerberg kvægkonsulent 8728 2540 4028 4586 law@lmo.dk

Mie Riis kvægkonsulent 8728 2615 2147 5358 mir@lmo.dk

Ove Rugager Madsen kvægkonsulent 7658 7501 4036 4746 orm@lmo.dk

Peter K. Møller kvægkonsulent 8728 2612 2942 5707 pkm@lmo.dk

Steen Wessel kvægkonsulent 8728 2617 2334 4137 stw@lmo.dk

Tom Vestergaard kvægkonsulent 8728 2616 4034 4136 tov@lmo.dk

SVINEPRODUKTION Dir. nr Mobil E-mail:

Kristian Nielsen afdelingschef 8728 2503 2999 5702 kni@lmo.dk

Anders Peter Andersen konsulent 7658 7541 2940 7088 aan@lmo.dk

Bjarke Lassesen konsulent 7658 7554 3057 0864 bjl@lmo.dk

Helle Hartvigsen konsulent 7658 7550 4040 6180 hha@lmo.dk

Nicolai Greffel konsulent 8728 2555 2495 7520 nig@lmo.dk

Niels Hegelund konsulent 7658 7552 4045 0675 nih@lmo.dk

Nikolaj Stidsen konsulent 2495 7522 nst@lmo.dk

Rie Krukow konsulent 8728 2559 2462 0113 ruk@lmo.dk

Søren Andersen konsulent 8728 2507 2077 3001 san@lmo.dk

Ulla Gam Hansen konsulent 7658 7553 2495 7105 ugh@lmo.dk
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BYGGERI & TEKNIK Dir. nr Mobil E-mail:

Birk Centerpark 24, 7400 Herning – telefon 9713 1211, telefax 9999 2330 info@byggeri-teknik.dk

Flemming Hedegaard chefrådgiver 9999 2321 2025 2865 fh@byggeri-teknik.dk

Cathrine Magrethe B. Pedersen rådg. svinestalde 9999 2311 3074 6463 cmbp@byggeri-teknik.dk

Peter Skogmann Kristiansen rådg. kvægstalde 9999 2329 2047 4784 psk@byggeri-teknik.dk

Rasmus Kjelsmark Nielsen rådg. kvægstalde 9999 2328 3057 2416 rkn@byggeri-teknik.dk

Anna Grethe P. Aggerholm arkitekt, boliger 9999 2312 2011 7914 agpa@byggeri-teknik.dk

Steen Lundgaard ingeniør 9999 2327 4040 9964 sl@byggeri-teknik.dk

Elijan Dzankovic ingeniør 9999 2310 6122 0747 eld@byggeri-teknik.dk

Finn Pinholt ingeniør 9999 2320 2125 8365 fp@byggeri-teknik.dk

Niels Houe Møller byggetekniker 9999 2325 6120 9876 nhm@byggeri-teknik.dk

Dennis Nielsen bygn. konstruktør 9999 2324 6185 6581 dn@byggeri-teknik.dk

Henrik Ormstrup tegner 9999 2316 ho@byggeri-teknik.dk

Gunnar Schmidt teknikrådgiver 9999 2319 2089 7800 gus@byggeri-teknik.dk

Randi Vestergaard Hansen bogholder 9999 2323 2020 0912 rvh@byggeri-teknik.dk

LANDBRUGETS TRAKTORAFPRØVNING Mobil E-mail:

Niels Jacob Thomsen Sindingvej 56, 8600 Silkeborg 3086 9407 30869407@mail.dk

LANDBOUNGDOM REGION ÅRHUS og 4H Dir. nr Mobil E-mail:

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N - Træffetid: Hverdage 8.00-15.00 

Jytte Brokholm konsulent 8728 2492 jfb@seges.dk

Christina Bentzen konsulent 8728 2490 clb@seges.dk

Thorsten Hougaard konsulent 5173 1153 thou@seges.dk

Janneke Nkemka Pedersen naturvejleder 6081 1984 janp@seges.dk

ÅBENT LANDBRUG Dir. nr Mobil E-mail:

Jan Morre Christensen samfundskommunikation

3339 1449 2488 3919 jmc@lf.dk

Forårstegn ved Rostved.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Borup Advokater
Føllevej 5, 8410 Rønde

Tlf. 7020 8791

Kitte Borup, advokat

E-mail: kib@borupadvokater.dk

www.borupadvokater.dk

Djurs Revison
Føllevej 5, 8410 Rønde

Tlf. 8648 1466

Peter Engvang, reg. revisor

E-mail: pee@djursrevision.dk

Anita Nielsen, revisorassistent

Tlf.: 8791 2024

E-mail: an@djursrevision.dk

www.djursrevision.dk

Djurs Bioenergi amba
c/o Carsten Wolff Hansen - projektleder

Sekshøjvej 3, 8500 Grenaa

Tlf. 2482 9601

E-mail: cwh@djursbioenergi.dk

Lars Jakobsen - formand

Rødeledvej 23, Rimsø, 8500 Grenaa

Tlf. 4044 6808

www.djursbioenergi.dk

Familie og Samfund, Djursland
Bente Sejersen Nielsen - formand

Broagervej 8, 8961 Allingåbro

Tlf. 8648 0083

E-mail: bsn@primanet.dk

www.familieogsamfund.dk/djursland

Frilandsgrønsager, bær, frugt
Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Tlf. 8740 6600

www.gartneriraadgivningen.dk

Havebrugsudvalget - Landbrug & Fødevarer
Formand Inger Bach

Borrevej 24, Nøddelund, 8550 Bjerrringbro

Tlf. 8668 2421

Mobil: 2637 8021

Fax: 8668 2321

E-mail: dyrebakken@get2net.dk

Heste, fodring og pasning
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N 

Tlf. 8740 5000

www.seges.dk/fagområder/heste

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Nyropsgade 30, 1780 København V

Tlf. 3395 8000

E-mail: mail@lfst.dk

www.lfst.dk

Landbrugsmessen Gl. Estrup
Bodil Jensen

Tlf. 8795 1520/2085 1919

E-mail: messen@gl-estrup.dk

www.landbrugsmessen.dk

Lokal Aktions Gruppe/Djursland
Helle Breindahl - koordinator

Hovedgaden 77, 8410 Rønde

Tlf. 8639 6001/2055 3305

E-mail:koordinator@lag-djursland.dk

www.lag-djursland.dk

Lokal Aktions Gruppe/Farvskov
Mette Risager - koordinator

Laksetorvet, 8900 Randers C

Tlf. 6079 5313

E-mail: mr@lagranders-farvskov.dk

www.lagranders-farvskov.dk

Læplantning
Sune Glitrup - konsulent, HedeDanmark

Lerbakken 64, 8410 Rønde

Tlf. 2048 7808

E-mail: sg@hededanmark.dk

www.hededanmark.dk

VHE Service Østjylland
Annette Brændgaard - forretningsfører

Workinn huset 

Messingvej 35, 8940 Randers SV

Tlf. 8644 7440

E-mail: info@vheservice.dk

www.vheservice.dk

Andre nyttige kontakter
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Udvalgene i Djursland Landboforening

Udvalget for Planter og Natur Tlf. Mobil E-mail
Formand:
Peter Poulsen, Sygehusvej 46, 8950 Ørsted 8648 8061 4017 8061 peter@baekskovgaard.dk

Næstformand:
Jørgen Hougaard, Brokkedalsvej 14, 8500 Grenaa 8633 9254 4029 6039 brokkedal@mail.dk

Jacob Hougaard, Munkhusevej 43, 8581 Nimtofte 8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk

Jens-Jørgen Henriksen, Nyhusvej 1A, 8585 Glesborg 2372 9896 henriksenis@mail.dk

Phillip Schmidt, Revnvej 14, Vejlby, 8500 Grenaa 4030 0292 phillip@schmidt.mail.dk

Sekretær:
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

Økologisk udvalg
Formand:
Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakken 3, 8410 Rønde 6130 3403 mikkel.juhl.nielsen@gmail.com

Næstformand:
Henning Jørgensen, Bøjenvej 1, Ring, 8963 Auning 8649 2168 4044 1175 hkjring@outlook.dk

Jens Andersen, Teglmosevej 7, Dagstrup, 8944 Mørke 8637 6095 4074 6695 teglmose@moerkesnet.dk

Gert Aude, Lufthavnsvej 29, Stabrand, 8400 Ebeltoft 8636 4085 4041 8841 ga@gertaude.dk

Anne-Mette Christiansen, Tronkærvej 61, 8530 Hjortshøj 8699 1820 2671 1820 hesselballemollegard@mail.dk

Sekretær:
Henrik Østergaard Nielsen, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

Svineproduktionsudvalg
Formand:
Thomas Olesen, Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa 8633 2238 2128 0238 tjolesen@djurs.net

Næstformand:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319 2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk

Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft 2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk

Morten Møller, Aarhusvej 89, 8500 Grenaa 4218 0691 aarhusvej89@gmail.dk

Jens Hjort Jensen, Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup 8633 9282 2325 0876 faevejle@dlgtele.dk

Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Kvægbrugsudvalg
Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa 8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk

Næstformand:
Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, 8961 Allingåbro 8631 7768 2539 2607 henrikogwendy@jubii.dk

Jacob Thomsen, Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs 2345 1405 byparken3@mail.tele.dk

Jesper Lykke Andersen, Tolstrupvej 6, 8500 Grenaa 8633 1650 3032 7582 Jesperlykkeandersen@gmail.com

Gert Vand, Nødagervej 8, 8560 Kolind 8639 5089 2092 5089 gert@torntoft.dk

Sekretær:
Tom Vestergaard, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup 8728 2616 4034 4136 tov@lmo.dk

Økonomiudvalg
Formand:
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted 8648 8579 4058 8579 faiskaer@gmail.com

Næstformand:
Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs 8638 1049 4045 1049 permpedersen@gmail.com

Christian Greve, Bondhøjvej 36, 8950 Ørsted 8648 8028 2966 4728 christiangreve@hotmail.com

Michael K. Vestergaard, Mosevej 4, 8950 Ørsted 2924 4122 mosevej4@mail.dk

Peter Juul Sørensen, Skansevej 1, Fannerup, 8560 Kolind 8633 9141 2026 8141 hoejmosegaard@firma.tele.dk

Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk
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Deltidsudvalget Tlf. Mobil E-mail
Formand:
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel 8637 2830 4045 6281 ctstiilbjerg@gmail.com

Næstformand:
Asger Sørensen, Kaløvej 32, Eskerod, 8543 Hornslet 8699 2236 2440 1680 eskerodovergaard@gmail.com

Jørgen Schmidt, Bondehavevej 2, Lime, 8544 Mørke 4058 4768 jorgen@limehegn.dk

Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa 8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk

Niels Jørgen Josiassen, Sdr. Molsvej 13, 8420 Knebel 4036 0103 nj.josiassen@hotmail.com

Sekretær:
Silke Lorenzen, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

Udvalget for Åbent Landbrug Djursland
Formand:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted 8648 5186 4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Næstformand:
Birte Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg 8631 7140 2156 8158 dyringvej11@mail.tele.dk

Asger Sørensen, Kaløvej 32, Eskerod, 8943 Hornslet 8699 2236 2440 1680 eskerodovergaard@gmail.dk

Henning Jørgensen, Bøjenvej 1, Ring, 8963 Auning 8649 2168 4044 1175 hkjring@outlook.dk

Karen Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted 8648 8847 3113 8847 lykkegaarden@mail.dk

Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, 8961 Allingåbro 8631 7768 2539 2607 henrikogwendy@jubii.dk

Jacob Hougaard, Munkhusevej 43, 8581 Nimtofte 8781 9009 2142 9216 j _hougaard@jubii.dk

Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft 2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk

Sekretær:
Silke Lorenzen, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

Bestyrelsen for Promenta A/S / Agro-IT A/S
Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa 8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk

Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted 8648 5186 4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

Bestyrelse for Dansk Landbrugsformidling A/S
Formand:
Per M. Pedersen, Jordemodevej 10, 8580 Ørum Djurs 8638 1049 4045 1049 permpedersen@gmail.dk

Kitte Borup, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2047 4049 8791 kib@juridiskafdeling.dk

Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted 8648 8579 4058 8579 faiskair@gmail.com

Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

Djursland Landboforenings Seniorudvalg
Formand:
Tage Skovgaard, Rostvedvej 15, 8410 Rønde 8637 1547 wtsk@dbmail.dk

Rougsø-Sønderhald Seniorklub
Formand:
Aase Jørgensen, Gl. Fjellerupvej 1, Vivild, 8961 Allingåbro 8648 6076 aajgl1@mail.tele.dk

Landbrug & Fødevarer - Kommunenetværk
Norddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted 8648 5186 4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Randers:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319 2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk

Syddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted 8648 5186 4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Aarhus:
Niels Aage Arve, Krannestrupvej 1, 8530 Hjortshøj 8699 9117 2222 9917 niels.aage@krannestrup.dk

(Repræsentation i andre organer: Se www.landboforening.dk)
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Formand:
Hans Gæmelke

Estruplundvej 51, Ingerslev
8950 Ørsted

Tlf.: 8648 5186
Mobil: 4029 4111

hans@lundballegaard.dk

Fritvalgt:
Hanne Line Revsbech

Voer Færgevej 68
8950 Ørsted

Mobil: 2849 8847
lykkegaardenis@gmail.com

Fritvalgt: 
Esben Øvle Kristensen

Damkærvej 18, Homå
8500 Grenaa

Mobil:2094 1200
esben@homaas.net

Fritvalgt:
Jørgen Ivar Mikkelsen
Molsvej 108, Grønfeld

8400 Ebeltoft
Tlf.: 8636 5343

Mobil:5192 5343
fammik.mols@gmail.com

Økonomiudvalg:
Erik R. Jensen

Voer Gade 1, Voer
8950 Ørsted

Tlf. 8648 8579
Mobil: 4058 8579

faiskaer@gmail.com

Udvalget for
Planter og natur:

Peter Poulsen
Sygehusvej 36

8950 Ørsted
Tlf.: 8648 8061

Mobil: 4017 8061
peter@baekskovgaard.dk

Økologisk udvalg:
Mikkel Juhl Nielsen
Tangbakkevej 3, Følle
8410 Rønde
Mobil: 6130 3403
mikkel.juhl.nielsen@gmail.com

Kvægbrugsudvalg:
Mogens Hjort Jensen
Dolmervej 29
8500 Grenaa
Tlf.: 8632 1670
Mobil: 2325 0878
bakkegaarden@c.dk

Svineproduktionsudvalg:
Thomas Olesen
Strandagervej 6, Karlby
8500 Grenaa
Tlf.: 8633 22 38
Mobil: 2128 0238
tjolesen@djurs.net

Deltidsudvalg:
Christian Thomsen
Lindhøjvej 5
8420 Knebel
Tlf. 8637 2830
Mobil: 40456281
ctstiilbjerg@gmail.com

Medarbejderrepræsentant:
Silke Lorenzen
Tlf.: 8791 2042
Mobil: 2328 3458
sl@landboforening.dk

Medarbejderrepræsentant:
Erik Bendix Jensen
Tlf.: 8791 2084
Mobil: 2481 6524
ebj@landboforening.dk

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

Ring til bestyrelsen!
Djursland Landboforening er en interesseorganisation, der virker til landbrugets fremme gennem 
fagligt oplysningsarbejde samt rådgivnings- og servicevirksomhed.
Desuden har foreningen til formål at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser og at 
tilbyde medlemmerne kulturelle, sociale og faglige arrangementer.
Har du ”noget på hjertet”, er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.

FORENINGEN ORIENTERER
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