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FORMANDSORDET

Vi går nu alle og venter på forårssæsonen. De første

spæde tegn viser sig i form af vintergækker og erantis,

og dagene bliver længere og længere - det bringer stor

glæde. 

Vi begynder lige nu at se de første regnskabsaflæggelser

for de forskellige produktionsgrene. 2016 ser desværre

som forventet ikke så godt ud, men med stigningerne

på mælk og svin ser budgetterne for 2017 heldigvis

meget mere positive ud.

Et af de helt store emner lige nu er efterafgrøder. Jeg

mener, at det ville være godt, hvis vi kunne få efteraf-

grødekravene rullet igennem på frivillig basis. På den

måde kunne vi vise, at vi som landmænd kan stå sam-

men, selvom myndighederne spænder ben for os, og

få det til at fungere i en overgangsperiode. Men det er

naturligvis stadig op til den enkelte landmand at vur-

dere, hvordan det skal være på hans ejendom.

Det er endnu engang besluttet, at vi skal have oprettet

et lokalt vandråd. Kommunerne på Djursland arbejder

lige nu på at få kaldt til møde, og jeg håber naturligvis,

at Djursland Landboforening bliver inviteret. Ligeledes

opfordrer jeg jer alle til at holde jer klar, for det er vigtigt,

at vi får lokale afvandingsinteresser med i vandrådet.

I sidder inde med en vigtig lokal og faglig viden, som

skal i spil.

Inden længe er det tid til at møde op til vores årlige

Generalforsamling. Jeg håber på en god og demokratisk

afvikling, og det er et af højdepunkterne i foreningen,

hvor det er vigtigt, I kommer og giver Jeres mening til

kende. Generalforsamlingen har været min base og

giver mig rygstøtte i, hvordan jeg har kunnet agere i

mit politiske virke.

Jeg håber, det bliver en god forårssæson for markarbejde,

og at vi ses til Generalforsamlingen den 7. marts. 

Formandsord

Formand 

Hans Gæmelke

Vintergækker og erantis viser de første tegn på forår.
Foto: Djursland Landboforening (CLU)
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En livslang drøm blev til virkelighed
Den 20. januar 2010 er ikke en dato, som Jacob Thomsen nogensinde kommer til at glemme. Det var den dag,
hvor han købte ejendommen på Skansevej 3 i Ørum Djurs – den dag, hvor hans store drøm gik i opfyldelse.

Han har sparet sammen hele sit liv. Faktisk siden

han kunne gå, vil han selv mene. Landmand Jacob

Thomsen kigger på kalenderen, som minder ham om,

at det netop er syv år siden, at han købte sin egen ejen-

dom med tilhørende bedrift.

”Jeg har altid drømt om at være landmand. Jeg har

sparet op til det hele mit liv”, fortæller den nu 33-årige

Jacob Thomsen, som den 20. januar 2010 blev selv-

stændig landmand i en alder af 26 år.

De første 1,4 mio. kr. til købet havde han selv nøjsomt

sparet op, siden han var bare 12 år. Han har altid været

sparsommelig og arbejdsom – også som helt lille, hvor

han som skoledreng arbejdede på en gård, hvor han

malkede, fodrede og som tiden gik, fik mere ansvar.

”Jeg har altid haft to jobs, også da jeg gik på landbrugs-

skole – pengene kommer jo ikke af sig selv, ” under-

streger den målrettede Jacob Thomsen og fortsætter:

Tekst og fotos af: Sabrina Brohus

”Det kan godt være, at jeg ikke tjente så meget, men

jeg havde ikke tid til at bruge dem”.

En rigtig bydreng
Jacob Thomsen er opvokset i Allingåbro i et byhus. Det

var hans bedstefar, som var landmand, der lagde kimen

til hans store interesse for landmandslivet. Der var da

også både plads til at spille håndbold og fodbold mellem

de to jobs, og da han som helt ung knægt på bare 16 år

kom på landbrugsskole, var der ikke så meget tvivl, om

det nu var det rette valg.

”Min lærer sagde til mig, at Jacob er ikke så god med

bøger og sån’, men landmand, det skal han nok blive,

fordi han tror på det”, fortæller Jacob Thomsen.

Den unge landmand var inden landbrugsskolen vant

til at passe køer. Det var også dem, han ville satse på,

når han blev færdiguddannet. Dengang var der ikke så

god økonomi i køer, og mange af de medstuderende

valgte derfor grisene, som deres fagområde.

Jacob Thomsen er opvokset i Allingåbro i et byhus. Det var hans bedstefar, som

var landmand, der lagde kimen til hans store interesse for landmandslivet.
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LANDMANDSPORTRÆT

”Jeg har altid gjort det, som de andre ikke gjorde”, for-

klarer Jacob Thomsen, som i 2004 kunne kalde sig fag-

lært landmand.

Han var udmærket klar over, at både arbejdsgangen og

det daglige liv med køerne ville blive noget helt andet

end hos kammeraterne, som valgte grisene, men det

var ikke noget, der bekymrede ham.

”Man er mere bundet af køer, men det har jeg intet

imod. Hvis jeg ikke skal arbejde, hva’ skal jeg så få

tiden til at gå med”, understreger Jacob Thomsen, som

mener, at man skal gøre det, man kan lide, hvis man

skal blive god til det.

Et liv uden bekymringer
Efter landbrugsskolen passede Jacob Thomsen køer i

Allingåbro i et par år, inden turen gik til Canada med

en flok venner. Her skulle de lære om landmandslivet

langt væk fra de vante rammer, og han skulle bo et

halvt år hos den familie, hvis gård han arbejdede på.

Han skulle så og høste, og han husker stadig tiden,

som et halvt år uden bekymringer.

”Vi var en helt flok ”knejter” afsted. Det var bare sjovt.

Hvis jeg ikke skulle være her, så ville jeg være derovre”.

Konen på gården sørgede godt for Jacob Thomsen, og

maden stod klar til ham, når han blev sulten. Livet var

frit og arealerne store, og der blev talt meget om de

unge drenge fra Danmark nede i byen, fortæller Jacob

Thomsen.

”I Canada mangler de unge mennesker, som gider at

gå op i landbruget. Så kom vi fra Danmark og brændte

for det, vi lavede. De syntes, vi var tossede, når vi stod

op klokken 04.30 for at så. Det var vi vant til, men det

havde de aldrig prøvet før”.

Efter rejsen til Canada var Jacob Thomsen i en kort

Her ligger
Skansevej 3, Ørum

På billedet ses en kødkvægskalv og en jerseykalv, som

begge har dækken på. Det har de for ikke at fryse. I mod-

sætning til en sortbroget kalv, som snildt kan veje 50 kg, så

kan en lille jerseykalv veje helt ned til 15 kg. 

Jacob Thomsen har intet ønske om at anskaffe sig en mal-

kerobot. Han kan godt lide at malke de 185 køer og finder

det afstressende. 



Jacob og Nataliia har to små børn på 4 og 1 år, som der

naturligvis også er plads til i stalden.
Jacob Thomsen købte i en alder af 26

år en ejendom på Skansevej 3 i Ørum

Djurs med 160 jerseykøer og 85 hek-

tar jord. I dag er han oppe på 185

køer, og regner med at nå de 200

inden foråret. 

En gang om ugen skal køerne

efter malkning gennem et klov-

bad, som skal sikre, at deres

klove forbliver sunde.
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overgang fodermester i Østbirk, inden han besluttede

sig for at få egen jord under fødderne.

En anden mands nød
Finanskrisen var for alvor sat ind. Jacob Thomsen havde

tre ejendomme i kikkerten, og ejendommen på Skan-

sevej 3 var en af dem. Gården var gået i betalings-

standsning, og Jacob Thomsen valgte med hjælp og

rådgivning fra Djursland Landboforening at give et bud

på ejendommen.

”Jeg var dengang, som nu, tilfreds med den rådgivning,

jeg får i Landboforeningen, som også er en nødvendig-

hed”, mener Jacob Thomsen.

Mælkeproducenterne var i knæ. De fleste mente, at

Jacob Thomsen var godt skør, når han valgte at købe

gård på netop dette tidspunkt.

”Det måtte de om. Jeg tror, man skal investere, når det

er skidt og tjene, når det er godt og tage små skridt”,

understreger Jacob Thomsen.

Da han overtog gården, trængte den til en kærlig hånd.

Hele 3500 kwm bygninger blev fjernet, og der blev gjort

rent. Samtidig fik han bygget en ny maskin- og foderhal

samt en kalvestald og en gyllebeholder. Derudover inve-

sterede han i et nyt udmugningsanlæg, som skulle bru-

ges til de 160 Jerseykøer, som fulgte med gården. Pro-

duktionsapparatet var nyt, og den store stald var efter

grundig rengøring i fin stand.

Næste generation
Selvom Jacob Thomsen er kendt for at arbejde meget,

så har der alligevel været tid til at finde kærligheden.

”Man må jo tage af sted, når tingene byder sig”, svarer

Jacob Thomsen på spørgsmålet, om han nogensinde

laver andet end at passe køer.

Han mødte den nu 30-årige Nataliia kort efter, han

købte gården på Skansevej. Hun er fra Ukraine, men

var i Danmark for at arbejde i landbruget. I dag har de

to børn sammen, Sofie på 4 år og lille Nicolai på 1 år,

og Natalie er medhjælpende hustru på gården.

”Jeg var heldig at finde en ligesindet. Det er vigtigt,

hvis man skal lave det her”, mener han. 

”Jeg har altid haft to jobs,
også da jeg gik på landbrugsskole

– pengene kommer jo ikke
af sig selv”.

Jacob Thomsen
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jektet, men det blev ikke til noget, og huset blev på

kort tid solgt.

”Vi skal bo, hvor køerne er”, svarer han prompte. Jacob

Thomsen har siden købet af ejendommen på Skansevej

opkøbt to ejendomme. 

Om banken vil, siger Jacob Thomsen med et smil, skal

han bo på Skansevej 3, til han ikke kan mere. Det er

hans livs investering, som han vil kæmpe for.

Fremtidsdrømme er der også for den unge landmand,

men de er beskedne og ligetil.

”Jeg ønsker at kunne lave mere mælk og at gøre det

lidt bedre hver dag”.

For det er ifølge Jacob Thomsen en livsstil at være land-

mand. Han er stort set altid på arbejde – næsten da.

Lige med undtagelse af den ene aften om ugen i vin-

terhalvåret, hvor han spiller badminton.

Efter børnene er kommet til, må han erkende, at han

ikke længere kan springe en nats søvn over, som han

tidligere kunne. 

”Jeg skal helst lige ned og vende på langs. Jeg er træt,

når jeg går i seng, men det er træt på den gode måde”,

fortæller han. 

I dag har Jacob Thomsen 185 jerseykøer, men han regner

med at runde de 200 inden foråret. Samtidig har han

oparbejdet et markareal på 120 hektar og forpagter

yderligere 5 hektar.

Malkerobot har han ingen af, og det skal han heller ikke

have. Han har derimod en medhjælper, som hjælper

ham med eftermiddagsmalkningen.

”Jeg kan godt lide at malke. Det er så dejligt afstres-

sende”.

Om banken vil
Kalenderen blæser ned fra vindueskarmen, fordi det

trækker. Af og til regner det ind i stuen, og Jacob Thom-

sen vil godt indrømme, at stuehuset har set væsentligt

bedre dage.

”Vores søn kom aldrig til at kravle, han løb fra starten,

fordi det er så koldt”, siger han med et smil. Og nyt

hus skal der til – på et tidspunkt – og han ved da også

præcis, hvordan det skal se ud. Det skal være i gam-

meldags stil med dannebrogsvinduer.

Jacob Thomsen fik dog for kort tid siden mulighed for

at flytte i en flot ejendom, som han netop havde købt

for at bruge jorden. Hustruen var varm fortaler for pro-

LANDMANDSPORTRÆT

”Jeg har altid drømt om
at være landmand. 

Jeg har sparet op til det hele mit liv”. 
Jacob Thomsen

FAKTA:

Den 26-årige Jacob Thomsen købte den 20.

januar 2010 ejendommen på Skansevej 3 i Ørum

Djurs.

Ved overtagelsen af gården var der 160 jersey-

køer og 85 hektar jord.

Efter overtagelsen har han opkøbt to ejendom-

me. På den ene har han raget bygningerne ned,

og den anden har han solgt.

I dag har Jacob Thomsen 185 køer, men regner

med at ramme 200 til foråret.

Han ejer i dag 120 hektar jord og forpagter 5

hektar.

På markerne har han majs, græs og vårbyg,

som han bruger til foder men også til salg.

Han køber soyaskrå, rapskager og roepiller til

dyrene.

Han har en maskinstation til at klare det tunge

arbejde med gylle, sprøjtning og såning samt

grovfoder og kornhøsten.

BLÅ BOG:

Jacob Thomsen er 33 år og gift med Nataliia på

30 år. Hun er oprindeligt fra Ukraine, og er med-

hjælpende hustru på gården.

Sammen har de to børn – Sofie på 4 år og Nicolai

på 1 år.

Jacob Thomsen har en medhjælper ansat, som

hjælper til ved eftermiddagsmalkningen.
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                    Kaffe med lagkage

7.                  Valg af formand og 
                    bestyrelsesmedlemmer
                    På valg er:
                    Hans Gæmelke
                    (Valgmetode: Absolut flertal)

                    Valg af tre fritvalgte bestyrelses-
medlemmer

                    På valg er:
                    Esben Øvle Kristensen
                    Jørgen Ivar Mikkelsen
                    Hanne Line Revsbech
                    (Valgmetode: Prioriteringsmetoden)

                    Valg af to fritvalgte til 
                    Åbent Landbrug
                    På valg er:
                    Karen Revsbech
                    Birthe Koch
                    (Valgmetode: Prioriteringsmetoden)
                    
8.                 Øvrige valg
                    Valg af revisor
                    På valg er:
                    Mads Meldgaard, Ernst & Young

9.                 Eventuelt
                    

                    
Afsluttende indlæg: ”Mit job i verdens brændpunkter”
v/udenrigskorrespondent og nyhedsvært på DR, Steffen
Kretz.

Kl. 18.00    Foreningen er vært ved et stykke 
smørrebrød

              Der kræves tilmelding

Kl. 19.00    Generalforsamling

Dagsorden

1.                  Valg af stemmetællere og dirigent
                    Bestyrelsen foreslår konsulenter som

stemmetællere, og Jørgen Ivar Mikkelsen,
Grønfeld, indstilles som dirigent

2.                 Formandens beretning om forenin-
gens virksomhed i det forløbne år
samt arbejdsplaner for indeværende
år

                    Formand Hans Gæmelke

3.                 Forhandling om formandens 
                    beretning

4.                 Eventuel beretning fra 
udvalgsformænd

5.                 Fremlæggelse og godkendelse af det
reviderede regnskab for det sidst
afsluttede regnskabsår, herunder
redegørelse om rådgivningsvirksom-
heden

                    Sekretær og chefkonsulent Hans-Henrik
Dalsgaard

                    Regnskabet skal godkendes jfr. vedtæg-
ternes §31

6.                 Behandling af indkomne forslag
                    Bestyrelsen fremlægger forslag til ved-

tægtsændring af § 19 og 22. 
                    Formanden begrunder forslaget

Generalforsamlingen
i Djursland Landboforening
Tirsdag den 7. marts 2017 i Auning Idærts- og Kulturcenter
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Traditionen tro vil landboforeningen igen i år være

vært ved smørrebrød fra kl. 18.00, og igen vil der være

tilmelding. Vi skulle jo nødigt køre tør for smørrebrød.

Tilmelding kan ske på landboforeningens hjemmeside

eller ved direkte kontakt til landboforeningens sekre-

tariat, tlf. 8791 2000.

Indkaldelse til generalforsamlingen, dagsorden og land-

boforeningens årsregnskab 2016 udsendes til medlem-

merne sidst i februar måned. Dagsordenen til general-

forsamlingen ses også på modstående side samt på

landboforeningens hjemmeside. 

Foreningens udvalg vil inden generalforsamlingen have

afholdt deres respektive beretningsmøder, hvorfor der

på generalforsamlingen alene vil være valg til formand,

fritvalgte medlemmer til bestyrelsen, fritvalgte med-

lemmer til Åbent Landbrug og valg af revisor.

Under dagsordens punkt 6 ”Behandling af indkomne

forslag” fremlægger bestyrelsen forslag til en mindre

vedtægtsændring. Vedtægterne skal tilpasses den ledel-

sesmæssige organisation, som landboforeningen i dag

benytter, og det kræver en mindre tilpasning af for-

eningens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.

Formanden vil på generalforsamlingen begrunde denne

tilpasning af vedtægterne, og ligeledes vil vedtægts-

ændringen også fremgå af det udsendte regnskab og

dagsordenen. 

Der er ikke indkommet andre, ekstraordinære sager til

behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttes med et foredrag af

nyhedsvært og udenrigskorrespondent Steffen Kretz.

Vel mødt.  

Landboforeningens ordinære
generalforsamling 2017

Landboforeningens ordinære generalforsamling 2017 afholdes tirsdag den 7. marts kl. 19.00 i
Auning Idræts- og Kulturcenter.

FORENINGEN

Arkivfoto: Generalforsamlingen 2016.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)

Steffen Kretz holder foredrag på land-

boforeningens Generalforsamling. 

Chefkonsulent 

Hans-Henrik Dalsgaard



Fra den 1. august 2017 er det kun staldanlægget,

der skal godkendes i en egentlig tilladelse eller god-

kendelse. I praksis sker dette dog allerede fra den 1.

marts 2017. 

Kommunerne skal nemlig ikke stille vilkår vedrørende

udbringningsarealer efter 1. marts 2017. Det betyder,

at vi allerede i skrivende stund ikke længere indsender

oplysninger om arealer til kommunerne. Det betyder

også, at du på dit landbrug kan afsætte husdyrgødning

til naboen, uden at naboens arealer skal godkendes af

kommunen. Arealreguleringen overgår i stedet for til

generelle regler, som styres gennem bedriftens gød-

ningsregnskab. 

Dermed er der allerede nu sket en væsentlig forenkling

af ansøgnings- og godkendelsesprocessen.

Hvad er nyt?
Den politiske aftale omkring den nye regulering fast-

lægger, at der ikke skal ske ændringer af beskyttelses-

niveauet. Med andre ord gælder de samme krav for

ammoniak- og lugtudledning fra stalden samt de

samme udvaskningskrav fra markerne.

Tilgangen til produktionsomfang samt anvendelse af

organisk gødning bliver dog ændret markant.

Produktionsomfang
Ny forskning har medført, at man mener, at gulvarealet

er en mere korrekt parameter for omfang af lugt og

ammoniak fra stalden end årsproduktionen af dyr. I de

nye tilladelser og godkendelser får man derfor godkendt

et produktionsareal til en bestemt dyre- og staldtype.

For eksempel 2.000 m2 produktionsareal til slagtesvin

på delvist spaltegulv. Det betyder, at man må producere

lige så mange slagtesvin til en vilkårlig vægt, som kan

rummes indenfor dyrevelfærdskravene på det godkendte

areal.

Som følge heraf kan der derfor også kun opstå over-

produktion, hvis bedriften har taget et ikke-godkendt

produktionsareal i brug.  Man bliver først omfattet af

den nye type godkendelse, når man aktivt søger om

ændring eller udvidelse hos kommunen.

Vi kender ikke helt den beregningsmæssige konsekvens

af at overgå til ny model, for de landbrug der ligger

enten tæt på ammoniakfølsom natur eller naboer. Dog

beregnes lugt og ammoniak ud fra worst-case. Dvs.

der hvor hele anlægget er i brug. Det kan betyde, at

specielt de nabo- og naturnære brug med fordel kan

søge inden den 1. august 2017.

Udnyttelse og bortfald
Både regler omkring udnyttelse og bortfald lempes

betydeligt, og bidrager dermed til en større fleksibilitet.

I dag har man 2 år til at udnytte sin miljøgodkendelse.

Godkendelser givet efter den nye lov vil få en udnyt-

telsesfrist på 6 år, hvilket betyder, at man har væsentligt

længere tid til at realisere sit projekt.

I dag risikerer man at få nedskrevet sin produktionsret,

hvis man ikke har udnyttet den fuldt ud i minimum 1

ud af 3 år. Det vil stadig være tilfældet – men efter 1.

august 2017 anses en godkendelse for fuldt udnyttet,

når mindst 25 % af produktionsarealet udnyttes med

minimum 50 % af det mulige i forhold til dyrevelfærds-

kravene. Man kan derfor opretholde sin godkendelse

med væsentligt lavere produktion end hidtil.

Organisk gødning 
Arealreguleringen overgår fra den 1. august 2017 til

generelle regler. Samtidigt afskaffes begrebet dyreen-

heder, og erstattes af et loft på udbragt organisk kvæl-

stof på 170 kg N/ha (230 kg N/ha for undtagelsesbrug).

Dertil kommer et loft på fosfor, som afhænger af dyre-

typen.

Kvælstof
Da beskyttelsesniveauet skal være det samme, har

man besluttet, at man hvert år offentliggør et kort

med efterafgrødekrav for husdyrefterafgrøder, der viser

placering og procentsats for efterafgrøder. Kortet er

baseret på oplande til Natura 2000 områder, hvor der

har været en stigende anvendelse af organisk gødning.

Det betyder, at bedrifter, der udbringer mere end 80

kg N/ha i organisk gødning, skal udlægge en procentsats

efterafgrøder, som angivet på kortet. Bedrifter, der

udbringer mindre end 80 kg N/ha, skal udlægge den

Hvordan påvirker ny
husdyrregulering dit landbrug?

Vi ved nu noget mere om, hvordan den nye husdyrlov ender med at blive. Loven er blevet 1. behandlet i Fol-
ketinget den 12. januar og forventes vedtaget ultimo februar. Det ender forhåbentligt med at give større flek-
sibilitet for dit husdyrbrug.

10 •  www.landboforening.dk

Afdelingschef 

Rikke Skyum

Natur- og miljøkonsulent 

Mette Noe Bach
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halve procentsats. Af ovenstående kort fremgår, at det

på Djursland for 2017/2018 kun er bedrifter beliggende

i oplandet til Stubbe Sø, der skal udlægge husdyref-

terafgrøder. Kravet er her på 4,4 %.

Fosfor
Der er lavet en helt ny regulering af fosfor med generelle

fosforlofter for hele landet. Disse gælder fra 1. august

2017. Fosforlofterne inkluderer alt udbragt fosfor. Det

betyder, at især kvægbrug, der anvender startgødning

til majs, kan blive udfordrede.

Dertil kommer skærpede lofter for de dele af land-

brugsarealet, der afvander til fosforfølsomme søer. De

skærpede lofter gælder fra 1. august 2018 for gødnings-

typerne svin, fjerkræ og pelsdyr. 

De fosforfølsomme søer er ikke endeligt fastlagt, men

Miljøstyrelsens beregninger medtager ca. 25 % af land-

brugsarealet, og udgøres af oplande til de søer, der i

vandområdeplanerne har fået opgjort en belastning og

et indsatsbehov. Søoplandene kan ses på kortet øverst

til højre. 

Man skal desuden være opmærksom på, at man ikke

længere må beregne tildeling af fosfor på markniveau

over en 3-årig periode. Man kan dog godt tildele 1/3 af

bedriftens marker 90 kg P/ha, såfremt resten (2/3) af

bedriftens arealer ikke tilføres fosfor i samme planår.

Arealvilkår bortfalder den 1. august 2017
Overgang til de generelle regler medfører, at eksisterende

arealvilkår bortfalder den 1. august 2017. Det vil for

eksempel sige, at bedrifter der i dag har vilkår om plan-

teavlsniveau og dermed 15 % ekstra efterafgrøder, ikke

vil have et efterafgrødekrav relateret til deres husdyr-

produktion i 2017/2018, medmindre de afvander til

Stubbe Sø.

     Hvordan påvirkes dit landbrug?
     Du kan nemmere afsætte og modtage husdyr-

gødning.

     Du risikerer ikke så nemt overproduktion.

     Du må udbringe op til 170 kg organisk kvælstof

pr. ha.

     Du får begrænsning på din fosfortildeling. 

     Dine arealvilkår bortfalder og erstattes af generelle

regler.

Oplande, hvor der er krav om husdyrefterafgrøder

2017/2018.

Oplande til søer med indsatsbehov i vandområdeplan. 

Her stilles der krav om skærpede lofter for fosfor.

(foreløbigt kort).

Fortsætter næste side.



Fakta:

Ind med ny husdyrlov – ud med dyreenheder
Marker og dyr bliver fremover adskilt – så kun staldanlæggene skal

igennem en miljøgodkendelse, hvilket forhåbentlig betyder forenk-

linger, både for husdyrproducenterne og de planteavlere, som mod-

tager husdyrgødning.

Husdyrproducenter kan fremover afsætte gødning til naboen uden

en særskilt arealgodkendelse fra kommunen. Samtidig afskaffes

dyrenhederne og erstattes af lofter for kvælstof og fosfor.

Overliggeren for en husdyrproduktion i en stald vil nu ikke længere

være slagtesvinenes afgangsvægt eller køernes ydelse, men det pro-

duktionsareal, hvor der går dyr. En stald bliver fremover godkendt til

et vist areal med en bestemt dyre- og gulvtype. Det skal give plads

til effektivitetsforbedringer, uden at der skal ændres i miljøgodken-

delsen. 

Hvis du vil vide mere:
Vi indbyder til et informations-

møde om de nye regler for mil-

jøgodkendelser på husdyrejen-

domme. Mødet afholdes tirs-

dag den 14. marts 2017 kl. 13-

15 på Landbocentret i Følle. På

mødet vil vi fortælle om de

nye regler for brug af husdyr-

gødning og om de miljøgod-

kendelser, som gives efter den

1. august i år. 

Tilmelding til mødet kan ske

via hjemmesiden eller til sek-

retariatet på 8791 2000 senest

fredag den 10. marts, og prisen

for at deltage for medlemmer

er 100 kr. ex moms.
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Kristina , 17 år, Glesborg

Kristina vil tage speciale i husdyr, hendes 
store drøm er at blive dyrepasser med 
smådyr. Hun er opvokset på en gård.

Sie, 16 år, Aarhus

Sie vil tage speciale i husdyr, da hun brænder 
for dyrevelfærd. Hun har flere gange hjulpet 
til på en svinefarm i Vestjylland og vil gerne 
være dyrepasser.

Jens, 17 år, Sindal

Jens vil tage speciale i planter, og brænder for 
bæredygtighed og landbrug. Jens er opvokset 
på landet og har erfaring inden for kvægbrug.

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

Louise, 17 år, Randers

Louise vil tage speciale i husdyr, hun vil gerne 
være veterinærsygeplejske og landmand og har 
tidligere arbjedet på dyrehospitalet i Randers. Hun 
elsker at bruge sin fritid på landet og i naturen. 

Rasmus, 17 år, Bjerre

Rasmus vil gerne tage speciale i planter, han 
er opvokset på en gård med en økologisk 
malkekvægsbesætning og biodynamisk 
kornproduktion. Rasmus vil gerne være 
teknolog eller agro biolog.

Elias, 16 år, Lønstrup

Elias vil tage speciale i husdyr. Han har 
erfaring med dyr da han er opvokset i landlige 
omgivelser, med kød og malkekvæg. A 
-menneske med stort A. Drømmer om at blive 
gartner, 186 høj.
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Djursland Landboforening har valgt at tilbyde 20 %

rabat på årets regning til rådgivningstimer til planteavl,

hvis man er medlem af foreningen og opfylder Natur-

Erhvervstyrelsens kriterier for støtte til Unge nyeta-

blerede landbrugere. Rabatten gives de første to år og

gælder fra 1. januar 2017. For at opnå rabatten skal man

have minimum 1 årligt markbesøg på bedrifter mindre

end 100 ha og 2 årlige markbesøg på bedrifter større

end 100 ha.

NaturErhvervstyrelsen har udmeldt, at unge landbrugere

skal hjælpes i gang og har derfor indført en særlig støt-

teordning for nyetablerede landbrugere. For at søge

støtten under ordningen skal man højst være 40 år i

ansøgningsåret og være førstegangsetableret inden

for de seneste 5 år. Opfylder man disse kriterier, kan

de unge landbrugere få et årligt tillæg til grundbeta-

Nyt fra planteavl
Djursland Landboforening har valgt at støtte de unge landmænd ved at give dem rabatter på rådgivnings-
regningen.

lingsordningen på ca. 580 kr. pr. ha for op til 90 ha.

Støtten kan fås de første fem år som nyetableret land-

bruger, så hvis virksomheden er fire år i 2016, kan man

derfor kun få støtte ét år.

Ordningen er en del af EU’s landbrugsreform for årene

2015-2019.

     Sæson for papirarbejde
     I skrivende stund er der fuld knald på papirar-

bejdet på kontoret i Planteavl, hvor blandt andet

gødningsregnskaber, EU-ansøgninger og de nye

målrettede efterafgrøder er ved at komme på

plads. Det skal dog ikke afholde dig for at ringe

og invitere os med en tur i marken.

14 •  www.landboforening.dk

Chef for Planteavl 

Carsten Kløcher

LYNGFELDT 
NU OG I FREMTIDEN

Din lokale mand på 
Djursland

Rasmus Olesgaard
Mobil 30 21 25 99

ro@lyngfeldt.dk

SALG • SERVICE
RESERVEDELE • GROUNDCARE
UDLEJNING • FINANSIERING
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Er marken i god form?
Mange starter det nye år med at

melde sig ind i motionsklubber og

fitnesscentre for at træne op til et

marathon-løb eller for at komme i

god fysisk form. Samtidig lægger

flere af os kosten om for at spise

mere sundt. Noget lignende kunne

flere marker rundt omkring godt

have brug for – altså at komme i

lidt bedre form. Ikke mindst marker,

hvor der lige om lidt skal såes vår-

byg, har brug for at være i hopla,

inden startskuddet til den nye

vækstsæson lyder. På den lange

bane handler det om, at jorden er

optimalt drænet, og at marken ”fod-

res” med organisk materiale, som

f.eks. efterafgrøder, og at jordpak-

ning så vidt muligt undgås. Mens

det på kort sigt især er håndværket

omkring etableringen, der er vigtig.

Er marken i god form
til vårafgrøden?

Foråret står for døren, og det gode håndværk i forbindelse med forårsarbejdet i marken skal findes frem.
Vårbyg skal have den bedst mulige start, da sæsonen er kort, og der er ingen grund til at spænde ben for
udbyttet fra start. 

Hvis grundformen ikke er på plads

ved sæsonstart, så kan løbet om de

rigtig gode udbytter være kørt. 

Det gode håndværk
Vi har før haft en kampagne med

fokus på etablering af vårbyg, kaldet

VårbygSåpatrulje, som i alt sin

enkelthed gik ud på at vurdere mark-

arbejdet før, under og efter såning.

Selvom kampagnen ikke kører læng-

ere, så er budskabet stadig aktuelt.

Det gælder om at være selvkritisk

og vurdere kvaliteten af arbejdet på

forhold, såsom pløjning/stubbear-

bejdning før såning, hvor jævn mar-

ken er, og om såbedet ellers er i

orden. Især sådybden kan drille, men

det er heldigvis noget, som kan til-

passes. Husk, at der gemmer sig en

god timeløn i at hoppe ud af fører-

huset på traktoren for at kontrollere

sådybden ind i mellem. Forsøgene

viser nemlig, at det kan koste udbyt-

te, hvis kernerne placeres bare få

cm for dybt. 

Såtidspunkt og omsåning
Såtidspunktet har stor betydning

for udbyttet, og en ny forsøgsserie

har netop belyst, at vårbyg, som bli-

ver sået senere end medio april, har

et betydeligt lavere udbytte end vår-

byg, sået sidst i februar til midt i

april. Højeste udbytte blev i forsøgs-

serien opnået ved såning i midten

af marts. Det betyder også, at hvis

vintersæden skal omsåes, grundet

udvintring eller for dårlig fremspiring

i efteråret, så skal beslutningen

altså tages i det helt tidlige forår.

Dog skal man ikke køre i marken,

før jorden er tjenlig. 

Planteavlskonsulent

Michael Erlang-Nielsen

Det veletablerede såbed er afgørende for en god start på vårafgrøden.

Foto: Djursland Landboforening (JF)
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Område 85
Ole Moesgaard 
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ØKONOMI OG REGNSKAB
Chef for Økonomi

Henrik Larsen

Regnskabssæsonen er i fuld gang
Så blev det endnu engang tid til at tage hul på en ny regnskabssæson med afslutning af kalenderregnskaberne
for 2016. Vi har i Økonomi og Regnskab nogle nye fokuspunkter i forbindelse med gennemgang og afslutning
af regnskaberne.

Årsrapporterne er som beskrevet i medlemsbladet

for oktober 2016 blevet tilpasset den nye årsregnskabs-

lov med virkning fra 1.1.2016. Det betyder eksempelvis

nye principper for værdiansættelse af bygninger og

inventar, ny måde at beregne udskudt skat på samt

nye analyser med blandt andet konsolidering i det

interne regnskab. Derudover har årsrapporterne ved

samme lejlighed fået et stort løft i layoutet, så det er

nogle mere læsevenlige udskrifter, vi vil præsentere i

løbet af foråret. 

I skatteregnskaberne er der ikke så store ændringer,

men disse udskrifter har fået samme layout forbedring

som årsrapporterne. Der er dog enkelte områder, som

vi vil dyrke lidt mere på den skattemæssige side i løbet

af foråret. 

2017 er sidste år med den forhøjede afskrivningssaldo

på 115 %. Hvis man i 2017 sælger det inventar, som

står på den forhøjede saldo, skal man reducere saldoen

med yderligere 15 % ved salget. Pr. 1.1.2018 smelter

den forhøjede saldo og den almindelige saldo sammen,

hvorefter der ikke længere skal ske yderligere reduktion

ved salg. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at skub-

be påtænkte maskinhandler fra 2017 og ind i foråret

2018. Det vil vi selvfølgeligt gennemgå med hver enkelt

kunde i forbindelse med aflæggelse af skatteregnska-

bet.

De ændringer, vi fik i 2014 omkring sikkerhedsstillelser

i virksomhedsskatteordningen, har også en overgangs-

ordning, som udløber med indkomståret 2017. Hvis

man pr. 11.6.2014 havde negativ indskudskonto samt

private sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for

over 500 tkr., så kunne man ikke længere spare op i

virksomhedsordningen. Der var dog en overgangsregel,

der gjorde opsparing mulig alligevel, hvis man inden

1.1.2018 kunne nå at fjerne disse sikkerhedsstillelser

og bringe indskudskontoen i nul eller plus. Derudover

er der i mellemtiden kommet yderligere tilpasning til

reglerne i virksomhedsskatteordningen, så vi vil i foråret

lægge vægt på at forklare forholdene i virksomheds-

skatteordningen til alle, som kan være berørte af disse

regelændringer. Der er ligeledes kommet en ny mulighed

for at lave omvalg på regnskaberne tilbage til 2013,

hvilket vi i hvert enkelt tilfælde vil tage en snak om

fordele og ulemper ved.

Som noget nyt i år har vi valgt at introducere digital

underskrift på regnskaberne. Det vil sige, at når regn-

skaberne er afsluttet, vil der fra Økonomi og Regnskab

blive fremsendt en mail med de færdige regnskaber,

som skal underskrives med det personlige NemId. Her-

efter vil mailen helt automatisk gå tilbage til os, hvor

økonomikonsulenten så sætter sin digitale underskrift

i regnskabet. Slutteligt vil det færdigt underskrevne

eksemplar blive sendt til kunden og evt. bank m.m. Vi

har tidligere ikke haft så stort fokus på at få under-

skrevet regnskaberne, men med denne løsning vil det

gå forholdsvis nemt og hurtigt at få denne proces klaret.

Det vil samtidigt højne troværdigheden af regnskaberne,

da man nu med et underskrevet regnskab ikke længere

er i tvivl om, at det er det endelige regnskab, man sidder

med. 

Vi er godt klar over, at en del af regnskaberne for 2016

vil have negative resultater, men håber alligevel på en

god regnskabssæson, hvor vi med vores rådgivning kan

være med til at gøre en forskel ude på de enkelte bedrif-

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

Erhvervsbanken på Djursland 

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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Summax er fremtidens løsning
I stedet for bilag på bordet og printede fakturaer så er Summax, som er et elektronisk bogføringsprogram,
fremtiden. Det mener Anne-Mette Hougaard fra Djursland Landboforening.

Djursland Landboforening opfordrer deres medlem-

mer til at overveje en ekstra gang, om Summax, som

er et elektronisk bogføringssystem, kunne være noget

for dem.

”Vi tror på, at Summax på sigt er den mest effektive

løsning, formentlig mest for dem med noget volume i

omsætningen”, mener Anne-Mette Hougaard, som er

afdelingsleder i Økonomi hos Djursland Landboforening.

Med Summax kan landmanden modtage fakturaen

elektronisk, godkende og betale den – nemt og hurtigt.

I samme ombæring bliver den også bogført i Ø90.

Djursland Landboforening har brugt Summax de sidste

tre år, og står naturligvis klar med råd og vejledning til

nye, såvel som eksisterende medlemmer, som ønsker

at bruge programmet.

”Det indsendte bliver naturligvis stadig kontrolleret,

og vi hjælper gerne nye i gang i opstartsfasen”, fortæller

Jette Hansen, som er økonomiassistent i Djursland

Landboforening.

Opstartsfasen
Summax er for de, der har mod og lyst til at sætte sig

ind i et nyt system.

”Det vil være en ny arbejdsrutine, som lige skal indar-

bejdes, men vi tror på, at det på sigt er nemmere for

den enkelte landmand”, forklarer Anne-Mette Hougaard. 

Samtidig bliver det med Summax langt hurtigere at

trække de nødvendige data til eksempelvis banken,

som i højere grad kræver dokumentation. Ligeledes

kan man lave en kontinuerlig bogføring hele året, som

kan give flere fordele for den enkelte landmand.

”På den måde kan man hurtigt få det fulde overblik

uden for megen ventetid. Det betyder, at landmanden

ved budgetafvigelser straks kan handle”, siger hun.

Nemt at bruge
Susanne Ejlersen, som er medejer af Midtdjurs Kloak-

service og kunde hos Djursland Landboforening, fik for

tre år siden Summax, og det har hun ikke et øjeblik

fortrudt.

ØKONOMI OG REGNSKAB

”Det vil jeg simpelthen ikke undvære. Det er så nemt

og dejligt at bruge”, fortæller Susanne Ejlersen.

Hun forklarer selv, at hun ikke ligefrem er computer

geni, og hun frygtede lidt, hvordan opstarten ville blive.

”Det var nemt, og det kørte bare. Det har sparet mig

for så meget tid på kontoret”, understreger hun.

Hun indrømmer gerne, at hun havde opstartsvanske-

ligheder, men det mener hun, at der vil være med alle

nye programmer. Men hun fortæller, at det var småting

i forhold til den gevinst, hun har opnået.

”Det bliver en anbefaling herfra. Og det gode er at lige

meget hvad, så er der både back-up hos Landboforening,

men også online hele døgnet”, fortæller Susanne Ejler-

sen.

    Fakta

• DLBR Summax er et økonomiprogram til din

bedrift udviklet af Seges i samarbejde med DLBR.

• Med Summax e-faktura vil du ikke fysisk komme

i kontakt med en række af dine bilag.

• Automatisk overførsel af kontoudtog fra banken

til Ø90.

• Du har mulighed for at betale direkte fra e-fak-

tura.

• Du kan med Summax få: Bankconnect, E-faktura

og E-arkiv. Vælg en løsning – eller kombinér alle

tre.

• Du får Summax E-arkiv, hvor det er muligt at

have alle regnskabsdata, foderplaner, sprøjte-

journaler osv. liggende et centralt sted tilgæn-

geligt via landmand.dk eller efaktura.dlbr.dk.

Arkivet er åbent 24/7, så du uafhængigt af andre

kan finde frem til dine dokumenter.

• Bilagene gemmes i minimum fem år i virksom-

hedens E-arkiv.

Af journalist Sabrina Brohus



Afdelingsleder

Anne-Mette Hougaard

”Det har stort set været den samme gruppe, der har

været med igennem hele forløbet”, siger Jens Loff, som

glæder sig over de positive tilbagemeldinger, som del-

tagerne har givet. ”Det betyder, at vi vil arbejde på at

tilbyde arrangementer igen til efteråret”, tilføjer han.  

Hanne Line Revsbech håber, at arrangementerne i efter-

året 2017 kan tiltrække endnu flere landmænd i mål-

gruppen; yngre landmænd, som enten har etableret

sig eller skal etableres.

”Vi ønsker at skabe et attraktivt netværk, hvor man

kan få og dele viden med hinanden. Vi har allerede

snakket om flere forskellige emner, og forventer også

at arrangere en tur til Axelborg for lige præcis denne

målgruppe”, siger Hanne Line Revsbech.

Emnerne, som gruppen for fremtidens landmænd, alle-

rede har oppe at vende, spænder over dyrevelfærd,

praktisk ledelse og hvordan, man skaber sig et overblik

i tilskudsjunglen – samt alt derimellem. 

”Sidder der nogen derude med gode idéer til spændende

foredrag, så skriv eller ring endelig ind til os (jl@land-

boforening.dk, 8791 2086)” lyder opfordringen fra Jens

Loff. 

Møderække for
”fremtidens landmænd”

Møderækken for fremtidens landmænd blev afsluttet den 10. januar med et oplæg af Peter Nyegaard Nissen
fra Landbrug & Fødevarer og Kristian Østergaard fra De frie forsikringsmæglere. 
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Peter Nyegaard Nissen holder indlæg på temamøde for

fremtidens landmænd.

Foto: Djursland Landboforening (SB)

Invitation til workshop 
”Sæt strategi på dagsordenen 
- fra vision til handling”
Tirsdag den 21. marts kl. 9.30 – 15.00 på Seges,
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N

Som opfølgning på vores temarække henvendt

til fremtidens landmænd inviterer Djursland Land-

boforening i samarbejde med Seges til en spæn-

dende workshop i Aarhus. 

I en vekselvirkning mellem diskussionsoplæg ved

Seges’ eksperter og frugtbare diskussioner med

hinanden får du input til de tre spørgsmål, du

som minimum skal kende svaret på for at få suc-

ces med din strategi:

• Hvorfor er strategi relevant for dig?

• Hvordan udvikler du en strategi?

• Hvordan får du din strategi ud at virke blandt

medarbejderne?

Pris
250 kr. ekskl. moms pr. person, inkl. bespisning

og rundvisning på Agro Food Park, som arbejder

på at blive det førende innovations- og vækst-

center for fødevarer i Danmark.  

Tilmelding senest den 1. marts efter først-til-

mølle på tlf. 8791 2000 eller via www.landbofor-

ening.dk/aktiviteter 

Der er begrænset antal pladser. 

Der arbejdes fortsat videre med at lave en erfagruppe

af yngre landmænd. Sidder der nogen med ønske om

at deltage i en sådan på Økonomi- og Ledelsesområdet,

bedes de kontakte Silke Lorenzen, enten via mail eller

tlf. (sl@landboforening.dk, 8791 2042). 



Kommunikationsansvarlig

Sabrina Brohus

www.landboforening.dk  •  21

FORENINGEN

Mor, du lugter af gris
De første tre måneder som kommunikationsansvarlig i Djursland Landboforening er fløjet afsted. 
Jeg har allerede ved flere lejligheder brugt mine gummistøvler, som nu har fået fast plads i bagagerummet.

Det er torsdag eftermiddag i den

første uge på mit nye job. Jeg er på

vej hjem til familien. Et forældremøde

er i sigte, og selvom turen hjem fra

Djursland tager lidt over en time, så

er den herlige duft af gris ikke helt

forduftet. Den største udbryder ved

min ankomst: ”Mor, du lugter af gris”.

Jeg noterer bemærkningen og tager

til forældremødet. Læreren undskyl-

der, at rummet lugter en anelse inde-

lukket efter de mange besøg, hvor-

efter mit afkom igen er hurtig på

aftrækkeren: ”Det er bare min mor,

som lugter af gris”.

Og ganske rigtigt lugtede jeg en hel

del af gris den dag. Jeg havde nemlig

været så heldig at komme på besøg

i Rodskov Svineproduktion for at lave

mit første landmandsportræt. Efter

to timer var jeg fyldt op med en

masse ny viden, ”a-ha” oplevelser

og ikke mindst et hav af billeder af

søde pattegrise.

Jeg er, siden min ansættelse den 1.

november 2016, blevet taget rigtig

godt imod her i huset -  men i sær-

deleshed også af jer medlemmer. Jeg

har haft fornøjelsen af at møde nogle

af jer, men det bliver forhåbentlig til

mange flere i det kommende år. For

det er det, det hele handler om. 

Jeg vil rigtig gerne fortælle jeres

historie. Fortælle om alle facetterne

af landmandslivet og forhåbentlig

også udbrede landbrugets budskaber,

så det ikke nødvendigvis kun rammer

os selv. Derfor er mit ønske også, at

I medlemmer kontakter mig, hvis I

har noget, som I mener, der skal skri-

ves om, eller måske endda har et

godt tip. Døren til mit kontor er åben,

og det er telefonen også.

Håbet er for fremtiden, at Djursland

Landboforening bliver endnu mere

synlig for jer og ikke mindst for vores

omkringliggende område og medier.

Derfor ønsker vi at lave nyheder,

omtaler og ikke mindst portrætter

og historier, som fortæller den gode

historie om landbruget. Vi håber der-

for på, at I vil abonnere på vores

nyhedsbrev, som udkommer hver

torsdag. Her kan I få det sidste nye

serveret i indbakken, men der er

naturligvis meget mere nyt at hente

på hjemmesiden. Så har I mulighed

for at følge med i, hvad vi laver. 

Desuden har Djursland Landbofor-

ening også en Facebookside, som vi

gerne vil slå et slag for. Skulle I blive

kontaktet af pressen og er i tvivl om,

hvordan I håndterer det, så er I også

mere end velkommen til at kontakte

os.

I dette medlemsblad har jeg haft for-

nøjelsen af at besøge Jacob Thomsen.

Det er faktisk mit andet besøg ved

en mælkeproducent, så jeg følte mig

lidt på hjemmebane. 

God læsning 

– vi ses forhåbentlig derude.

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



22 •  www.landboforening.dk

Svinekonsulent LMO

Nikolaj Stidsen

Hver gang der flyttes grise fra

farestalden til klimastalden er der

en pulje af grise, som er væsentligt

mindre end gennemsnittet. Disse

grise kan sjældent klare sig på

samme vilkår som de øvrige, men

hvis der etableres nogle forhold som

tilgodeser dem, vil de klare rigtig

godt.

Håndtering af de
mindste fravænningsgrise

De mindste grise vil ofte have behov

for 2-3 grader mere under overdæk-

ningen for ikke at fryse. Der er flere

metoder, hvorved man kan skabe

et godt nærmiljø, og løsningerne

varierer meget i kvalitet og pris.

Metoder til at øge temperaturen for

de mindste grise:

• Etablering af overdækning.

• Strøelse i rigelige mængder under

overdækningen, gerne afgrænset

med et halmbræt.

• Ekstra forhæng fra overdæknin-

gen.

• Hundehulsplade, som det kendes

fra farestalden.

• Varmelampe i overdækningen.

Når vi nu har sikret et optimalt nær-

miljø, skal vi også sikre en god

væske og foderoptagelse, hvilket

kan være en udfordring for de mind-

ste grise. Herunder er listet nogle

af de tiltag, man kan prøve for at

lokke grisene til truget:

• Langtrug med vand/mælk, gerne

med lidt foder i bunden, så der bli-

ver lidt opblødt foder.

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!

Lad smågrisene gå længere på start-

blandingen – 8-10 dage!

Foto: LMO Svin



www.landboforening.dk  •  23

SVIN 

• Fodring min. 3 gange dagligt,

meget gerne flere.

• Sikre at alle grise kommer ud af

hulen ved fodring/vand tildeling.

• Kald på grisene med en smaskelyd

ved fodring, (det lyder tosset men

det virker).

• Tilsætte +10 % ekstra mælkepul-

ver i foderet.

Flere besætninger har anskaffet sig

en automatisk fodermaskine, som

kan fodre mange gange i døgnet og

tildele væske samtidig, hvilket letter

arbejdet en del.

Når grisene er kommet godt i gang,

er det vigtigt, at man i den efter-

følgende fodringsstrategi husker at

lade dem skifte foder senere end

de øvrige i stalden. Der kan nemt

være behov for 8-10 dage ekstra

med startblandingen til de aller-

mindste – brug vægten.

Med en god start øges chancerne

betragteligt for, at også de mindste

grise bliver succesgrise

En spand strøelse
Herunder ses en nem og billig løsning på tildeling af strøelse i klimastalden, uden at halmen forsvinder for

hurtigt eller ligger og bliver beskidt.

Når spanden hænges op i en kæde, er det nemt at regulere højden, så den passer til grisene.

Øg temperaturen hos de mindste med 

ekstra halm og overdækning.

Fotos: LMO Svin

Fotos: LMO Svin
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VI GIVER DIG 
KVALITET TIL EN PRIS

- DER HOLDER

Byggeri med indbygget erfaring
Du får vores mangeårige erfaring med

landbrugsbyggeri, når du vælger os. Vore

erfarne og pålidelige håndværkere løser

effektivt dit behov, uanset om det 

handler om staldbyggeri, ladebyggeri 

eller opførelse af et nyt stuehus. 

Få et uforpligtende tilbud/overslag. 

Ring og få en nærmere aftale.

BETON- MURER- KLOAK- & TØMRERARBEJDE
DIAMANTBORING & -SKÆRING

Nyhed 2017: Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn
som reducerer marktrykket

Såning af vårsæd med gødningsplacering

Flytning af gylle med to lastbiler

Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

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
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Kvægbrugskonsulent LMO

Steen Wessel

Hestebønner - som proteinkilde
i kvægbesætninger

Hestebønner kan bruges som proteinkilde til vores

kvægbesætninger – som alternativ til sojaskrå. Det vil

langt hen ad vejen være prisen, som bliver afgørende

for, hvornår og hvor mange hestebønner, som kan blive

aktuelle at anvende. 

Hestebønner, som ikke er toastede, har 30 procent pro-

tein med lavt AAT værdi (absorberbar aminosyre i tar-

men) og høj PBV (proteinbalance i vommen). De kan

bruges som proteinkilde til kvier og goldkøer, mens der

til malkekøerne skal anvendes toastede hestebønner

for at opnå en høj AAT værdi. Ved brug af større mæng-

der hestebønner, vil der normalt blive behov for en øget

fedttildeling; dette kan være den største begrænsning

i økologiske foderrationer.

I produktion af Non GM mælk til Arla vil hestebønner

være et rigtigt godt alternativ til brug af Non GM (ikke

genmodificeret) sojaskrå i foderrationen. 

Hestebønner indeholder en del stivelse med en for-

holdsvis høj energiværdi. Stivelsesmængden vil påvirke

mængden af majs og korn, når der optimeres en foder-

ration til de malkende køer. Det er derfor ikke udeluk-

kende proteinindholdet, der skal ses på, når de enkelte

fodermidler vurderes i forhold til hinanden. 

Beregn dit behov for hestebønner
Kontakt din kvægkonsulent og få hjælp til at beregne

værdien af hestebønner i foderrationen.

KVÆG 

Hestebønner er et godt alternativ til sojaskrå.

Foto: Djursland Landboforening (JF)

Gram pr.          Sojaskrå            Rapskager         Rapsskrå           Solsikkeskrå .     Hestebønner        Hestebønner

kg ts                                             10 %                                                 afs                                                           - Toasted

Råfedt             24                       122                       43                       28                           19                            19

Råprotein       528                     333                      389                     408                        302                         302

AAT                  228                     112                       145                      130                         109                          192

PBV                  239                     157                       180                      228                        148                          46

NEL 20*          8,53                    7,30                     6,63                    6,65                       7,87                         7,82

Indhold pr. gram pr. kg tørstof.

* NEL 20 = foderets netto energiværdi til laktation ved et foderniveau på 20 kg tørstof.

Hestebønner til malkekoen
Koens krav til protein afhænger af grovfodersam-

mensætningen. Bemærk, at et stigende ydelses-

krav til koen giver øget behov for AAT i protein-

foderet. 

Høj majs andel = høj mængde protein i tilskuds-

foder.

• Lavere krav til AAT indholdet.

• Typisk behov for ekstra PBV (her kan bruges

foderurea som proteinkilde).

Stor græs andel = mindre krav til mængde af pro-

tein.

• Øget krav til AAT mængde i proteinfoder.

• Mindre krav til PBV.
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Det skal bemærkes, at Landbrugets

Rådgivningscenter har medvirket til

Farmtest af gitterspær både i 2002

og 2006, og konklusionen i begge

tilfælde var, at ud af 31 undersøgte

staldbygninger, var der alvorlige

mangler på ca. 48 %.

Stålrammer
For stålspærs vedkommende er det

manglende kipningsafstivning ved

rammehjørner og i spærhoved (rigel)

samt fejlkonstruktion af ramme-

hjørnerne, der angives som primær

årsag til kollaps. Der er også tilfælde

af underdimensionering.

Selv om kipning af stålspær blev

kendt i løbet af 1970’erne, viser det

sig stadigvæk i dag, at der er en del

usikkerhed forbundet med emnet.

Kipning betyder, at spærprofilet

vælter, og da oversiden er fastholdt

af åse eller løsholte, er det under-

siden/indersiden, der slår ud, og

spæret kollapser. Dette forhindres

ved at svejse en kropsforstærkning

på siden af spærkroppen, samt

lægge et kipningsbeslag mellem ås

og åsebeslag. Længden af kipnings-

beslaget afhænger af kipningsmo-

mentets størrelse, og momentet

skal via kipningsbeslaget overføres

til åsene. Jo tættere kipningsbesla-

get sidder ved rammehjørnet, des

kraftigere ås skal der benyttes.  I

landbrugets Byggeblad om åsedi-

mensioner kan åsenes kapacitet

vedrørende kipningskræfter fra

spærene aflæses, men kipnings-

kræfterne skal oplyses af spærfa-

brikanten.

Til forskel fra træspærene er der

ikke stemplet på stålspærene, hvor

der skal kipningsafstives. Spærle-

verandøren skal medlevere kip-

ningsbeslagene, men det er tøm-

rerne, der skal montere disse. 

Det er vigtigt, at man får tilsendt

Er din tagkonstruktion stabil?
Ovenpå omfattende snetryksskader i 2009 og 2010 har Erhvervs- og Byggestyrelsen i august 2010 ladet Dansk
Standard undersøge årsagen til kollaps. Der var ca. 5000 snetrykskader, og erstatningerne løb op i ca. 800
mio. kr. Der er indsamlet oplysninger på ca. 300 skader, og deraf er 11 undersøgt nærmere.

Ingeniør 

Finn Pinholt

Korrekt udformet rammehjørne, hvor flangekræfterne hidhørende fra hjørne-

momentet ''kan udlignes om hjørnet'' mellem rigel og ben, således at der kan

oppnås fuld momentkapacitet.

Rammehjørne, hvor momentkapaciteten er markant reduceret, idet træk i

yderflangerne på ramme ben og rigle, kun i begrænset omfang kan føres om

hjørnet. (svigtårsag type 2).

Rammehjørne med helt utilstrækkelig moment kapacitet. 

Svigt i disse hjørner, fremstår typisk som “overrivning" af kropsstålet, hvor

kræfter forsøger et føre et træk fra yderflange rigel til yderflange ben (svigtårs-

ag type 2).

Som bygningstyper er udvalgt

blandt andet gitterspær, stålspær

og limtræskonstruktioner, og anven-

delsen af disse har været både

maskinhuse, stalde, ridehaller og

boliger. Der er primært fokuseret på

nyere bygninger fra 1970 og op til

2008, sammenholdt med de på ska-

destidspunktet gældende normer.

Hovedkonklusionen i rapporten, for

gitterspærs vedkommende, er

manglende eller utilstrækkelig

afstivning af gitterstænger.

Trægitterspær
Når træspærene leveres fra spær-

fabrikken, er der anvist på gitter-

stængerne med et sort stempel,

hvor disse kræver ekstra afstivning.

Selve afstivningen er anvist i for

eksempel Træinformationspjecer til-

bage fra 1983 (TRÆ 28). I takt med

at spærene er vokset i spændvidde,

er anvisninger løbende blevet til-

passet, senest i 2009.

Anvisning 1983:
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spærberegninger og tegninger fra

spærfabrikken. Heri kan man hente

de oplysninger, der er nødvendige

for placering af kipningsbeslag og

dimensionering af åse og løsholte.

Man kan dog ikke forvente, at hånd-

værkerne kan gennemskue de sta-

tiske beregninger fra spærfabrikken

og dermed anvise størrelse af ås.

Normrevision
Som konsekvens af undersøgelsen

har man ændret i lastnormen ved-

rørende snelast, gældende fra

01.03.2013.

Sneens terrænværdi er øget fra 90

til 100 kg/m2 (+11%).

Der er indført en ny lastkombination

for sne, afhængig af bygningens ret-

ning. Hvis bygningens facade er

vendt mod NNØ til SØ, skal der reg-

nes med op til 50 % ekstra sne på

læsiden af tagfladen og ingen sne

på vindsiden, da man antager, at

sne fra vindsiden blæser over og

lægger sig på læsiden. Det er spe-

cielt stålspærene ømfindtlige over-

for.

Det er derfor vigtigt, at spærfabrik-

ken kender bygningens orientering

i forhold til nord. 

Hvad så i dag?
Er der så sket en forbedring siden

2010? Muligvis..., men der styrter

stadigvæk bygninger af ovennævnte

typer sammen. Siden 2010 er der

supermarkeder, der har oplevet byg-

ningskollaps af trægitterspær, og

senest i 2016 er der kollapset nogle

stålspær i en idrætshal, så der er

stadigvæk al mulig grund til at være

opmærksom på stabiliteten af disse

konstruktionstyper.

Ansvar
Bygherren er i den sidste ende altid

ansvarlig overfor myndighederne

vedrørende bygningernes stabilitet.

I forbindelse med en byggetilladelse

bliver bygherren i forbindelse med

færdigmeldingen normalt bedt om

at underskrive og indsende en tek-

nisk erklæring. Heri erklærer byg-

herren, eller hans rådgiver, at byg-

ningen er opført i henhold til byg-

gelovens bestemmelser og Byg-

ningsreglementets regler. 

Da stabiliteten af både træspær og

stålrammer er afhængig af både

spærleverandør og montører (typisk

tømrer), er det vigtigt, at bygherren

enten selv kontrollerer eller søger

sagkyndig hjælp til at sikre sig byg-

ningernes stabilitet. 

For yderligere spørgsmål, kontakt

Finn Pinholt, Ingeniør MAI,

Kildemateriale:

SBI-anvisning 187.

TRÆ 28 

Dansk Standard, Undersøgelse af

årsager til tagkollaps 2010

BYGGERI & TEKNIK

”Kippet” spærben. Kropsforstærknin-

gen burde have været placeret ud for

midterste løsholt og her skulle ligele-

des have været placeret et kipnings-

beslag/forstærket løsholt.

Stald under bygning.

Foto: Byggeri og Tekning I/S
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Koordinator 

Christina L. Bentzen

Der er blevet mange forskellige måder, at starte

landbrugsuddannelsen på, men kort ridset op for prak-

tikpladsstedet, så er de mest gængse indgange i land-

bruget:

• Elever fra 9. eller 10. klasse starter med Grundforløb

1 + 2 på landbrugsskolen = 1 år og søger praktikplads

fra ca. 15. juni/1. august. 

• Kender praktikpladsstedet eleven, evt. skoledreng på

stedet, kan praktikken starte 1. august efter, at 9.

eller 10 kl. er afsluttet, og så starter eleven med 20

ugers praktik og skal derefter på Grundforløb 2, som

er retningen for de grønne uddannelser. (Grundforløb

1 undlades).

• Er det over 1 år siden, at eleven afsluttede 9. eller 10.

klasse, springer de Grundforløb 1 over og starter direkte

på Grundforløb 2. Denne målgruppe søger praktik-

pladser fra både 1. januar og 15. juni, da Grundforløb

2 kører to gange om året.

Én uddannelsesaftale behøver ikke at dække hele

uddannelsen (ca. 4 år). Der kan laves korte aftaler, som

skal være til og med et hovedforløb. Dermed kommer

eleven ud på to forskellige praktikpladser.

Alle elever skal have lavet en uddannelsesplan fra land-

brugsskolen, inden de laver uddannelsesaftale eller

faktisk, inden de søger elevstillingen, som viser det

planlagte forløb for, hvornår skoleophold og praktik lig-

ger. Det er en vigtig parameter for praktikpladsstedet i

forhold til indgåelse af uddannelsesaftale, så planlæg-

ning af medarbejderressourcer på bedriften kan blive

optimal.   

Skemaet til højre viser uddannelsesforløbet for de for-

skellige indgange. 

Kontakt LandboUngdom for hjælp til udarbejdelse af

uddannelsesaftale og vejledning i aflønning. Vi er også

behjælpelige med rådgivning i ovenstående, men det

er landbrugsskolerne, som afklarer eleven og lægger

uddannelsesplanen. En uddannelsesplan er dog ikke

endelig, da skoleopholdene starter flere gange om året

og dermed kan tilpasses praktikpladsstedet, så kontakt

skolen for dialog.

Du kan finde din nye elev på www.Jobstafet.dk , som

er landets største jobformidling inden for landbrugs-

branchen.

Husk at blive godkendt til elever, inden der indgås en

uddannelsesaftale. 

Ansøgningsskema er på www.judd.dk Jordbrugets

Uddannelser.

Vejen til faglært landmand

Vinterstemning ved Nødager.

Foto: Djursland Landboforening (SB)
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Hver måned er mellem 3,5-4 millioner danskere akti-

ve på Facebook. Facebook er hurtigt blevet Danmarks

største medie og dækker alle alders- og befolknings-

grupper i samfundet. Fra lav til høj og fra land til by.

For nogen er det endda deres primære nyhedsmedie.

Det betyder også, at vi som landmænd kan bruge plat-

formen til alt fra at skabe synlighed for os selv, for

erhvervet og styrke netværk i vores lokalsamfund til

at drive politiske sager og tippe de lokale og regionale

medier. 

Hvad man som bedrift eller forening gerne vil opnå

med at være på Facebook er naturligvis op til den enkel-

te, men det starter med, at vi investerer lidt tid i at

komme godt i gang. En god Facebook-side tager tid at

Landbruget på Facebook:
Kom godt i gang på Danmarks

største sociale medie!
Ved du, hvor stort et oplag BT har? Avisen har et noget skrantende oplag på rundt regnet 40.000 aviser om
dagen. Til sammenligning når vi med et godt opslag på Martin Merrilds Facebook-side ud til op mod 85.000
danskere – og vi bestemmer selv alt fra vinkel til budskab. Facebook er oplagt for landbruget at investere tid
i, og 2017 skal gerne være året, hvor vi for alvor mobiliserer på platformen. Derfor får du her en lille god
historie fra Horsens samt 5 tips til at komme godt i gang.

få bygget op, men vi ser allerede nu gode resultater

hos dem, der er i gang. En af disse er Go-gris I/S fra

Evasminde, der ligger i Østbirk ved Horsens.

Gylle-opslag giver gode tilbagemeldinger – og bedre
naboskab
Go-gris startede sin Facebook-side allerede i 2013 og

har små 2000 fans på siden i dag. Deres bedste opslag

når mellem 12.000-21.000 mennesker, og det giver både

synlighed for bedriften, hjælper med rekrutteringen af

nye medarbejdere og styrker forholdet til de lokale,

hvor mange af dem er tilflyttere fra de større byer og

dermed ikke har en stor tilknytning til landbruget i for-

vejen. En situation, som de fleste af os godt ved kan

skabe lidt gnidninger, men for eksempel laver Go-gris

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

Head of Social i Landbrug & Fødevarer 

Tina Mellergaard Jensen, 



svarlige for siden. Det er lettest, når det ligger lidt i

fingrene i forvejen – men få også selv oprettet en

profil, så du kan følge med. Alle likes tæller.

4.Hvis I er helt nye og først skal til at i gang på Facebook,

kan det derfor være en god ide at lægge blødt ud

med for eksempel en aftale om at lave to opslag om

ugen og så skalere op, efterhånden som I bliver for-

trolige med platformen.

5.Lav en aftale i din forening om, at I hjælper hinanden

med at like og dele indhold. På den måde er der altid

lidt aktivitet, som så kan lokke andre til.
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FACEBOOK

opslag, hvor de fortæller om dyrene, inviterer på trak-

torture og reklamerer for ’pluk en blomst’ initiativer. 

Men det er ikke kun rent glade nyheder, som Go-gris

bruger siden til. 

Hvert forår laver de for eksempel et opslag, hvor de

advarer naboerne, når de skal til at køre gylle ud, og på

den måde vender de en situation, som naboerne ellers

godt kan synes er træls til i stedet for at blive til en

lang kommentartråd på deres Facebook-side med glade

udmeldinger og positive smileys. 

Og den bedste nyhed er, at mange af de gode ting, som

Go-gris laver på Facebook er lige til at lade sig inspirere

af og kopiere til sin egen gård-side. Kombiner dette

med de 5 tips nedenfor, og så er du hurtigt selv på vej

til en god side.

Fem tips til at komme godt i gang:
1. Lav en lille drejebog på max 1 A4-side, som I kan

hænge op, og som kan hjælpe jer med at komme i

gang. Her kan I skrive aftaler ned om, hvem I gerne

vil tale med på siden, hvor ofte i lægger noget på,

hvem, der har adgang osv.

2. Billeder og små optagelser fra bedrifterne virker rigtig

godt på Facebook og meget gerne med personer eller

husdyr på. Ekstratip: Læg mobilen vandret, når du

tager billedet. Det giver det bedste resultat.

3.Hvis I har yngre medarbejdere eller nogen, som i for-

vejen bruger Facebook, så brug dem som hovedan-

Måneskinsmorgen ved Følle.

Foto: Djursland Landboforening (JF)
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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

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

5
2

6
1
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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
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LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP
PR-koordinator

Karen Just

Landbrugsmessen Gl. Estrup 2017
– sæt X i kalenderen 

Lørdag den 27. og søndag den 28. maj går det løs igen, og messens bestyrelse og vores mange frivillige
medhjælpere er allerede gået i gang med planlægningen af årets landbrugsmesse. 

Hos børnene drejer sig ikke så meget

om at have det flotteste dyr, men

derimod om, at ejerne udviser inter-

esse for dyrets velbefindende og

kendskab til pasningen. Alle børn,

der deltager, vil få en lille gave af

arrangørerne, ligesom der vil være

spændende præmier til de børn, der

får tildelt ærespræmie af dommer-

ne. 

Maskiner, tematelt, underholdning
og kræmmermarked – og meget
mere
Som sædvanligt bliver der nok at se

på for store og små, landmænd og

byboere. Messen åbnes lørdag for-

middag af Kristian Pihl Lorentzen,

der er trafikordfører for Venstre, og

så går det ellers slag i slag med præ-

sentation af dyrene i ringen, akti-

viteter og smagsprøver i telte og

stande rundt omkring på pladsen. 

Få flere informationer i 
løbet af foråret
I næste nummer af bladet vil vi

komme nærmere ind på flere af de

mange forskellige aktiviteter, den

kommende messe byder på. I mel-

lemtiden kan du følge os på Face-

book og på vores hjemmeside:

http://landbrugsmessen.dk, der

opdateres i takt med, at de mange

aftaler falder på plads. 

Reservation af stand
Det er muligt allerede nu at tilken-

degive sin deltagelse eller reservere

en stand på mail: messen@gl-

estrup.dk, eller til Bodil Jensen tlf.

8795 1520 / 2085 1919, hvor du kan

få flere oplysninger om messen og

priserne på standene.

Vil du være frivillig?
Har du lyst til at hjælpe med de

praktiske opgaver enten før, under

eller efter messen, tager vi meget

gerne imod din hjælp. 

Kontakt venligst Minna Andersen,

tlf. 2045 1423.

Arkivfoto fra Landbrugsmessen 2016.

Foto: Karen Just

Sidste år fejrede vi messens 20

års jubilæum i strålende solskin.

Mere end 20.000 mennesker besøg-

te messen, der var præget af en

festlig stemning, glade gæster og

velplejede dyr.

Vi arbejder på at gentage denne suc-

ces i år, hvor messen ligger i Kr. Him-

melfartsferien, og hvor udstillere og

gæster derfor har et par ekstra fri-

dage i forbindelse med messen. 

Øget fokus på børnedyrskuet
Børnene er en vigtig del af Land-

brugsmessen, og vi har derfor i år

valgt at sætte ekstra fokus på bør-

nedyrskuet. Der har tidligere været

stor søgning til børnedyrskuet, men

vi har desværre oplevet en betydelig

nedgang i tilmeldingen de senere

år – en udvikling vi nu arbejder på

at vende. I løbet af foråret vil vi

blandt andet henvende os direkte

til områdets børneinstitutioner for

at vække interessen hos børnene

og deres forældre. 
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Djursland Landboforening har siden august 2014

haft glæde af Majbritt Kroer Svendsen i den Juridiske

Afdeling på Føllevej 5 som advokatsekretær. Hun er

langt fra en novice indenfor faget. Hun kan i år sige, at

hun samlet set har 25 års erfaring i branchen. 

Efter 22 år hos et advokatfirma i Ebeltoft, valgte Majbritt

Kroer Svendsen at søge nye udfordringer. Hun var glad

for at være i virksomheden, men forandring fryder som

bekendt, og skulle hun prøve noget nyt, måtte det være

nu, forklarer Majbritt Kroer Svendsen.

”Jeg var noget spændt på at se, hvordan det nu ville

blive herude, men jeg kan kun sige, at jeg fra første

dag har været rigtig godt tilpas, ” fortæller den 47-årige

Majbritt Kroer Svendsen.

Jeg er havnet på rette hylde
I 25 år har Majbritt Kroer Svendsen arbejdet som advokatsekretær. Hun kan med sikkerhed sige, 
at hun er havnet på den rette hylde.

Af journalist Sabrina Brohus

”Jeg blev mødt med stor åbenhed og en god og afslappet

stemning. Det er bare rigtig godt”.

Trekløveren
Majbritt Kroer Svendsen er det nødvendige bindeled i

Juridisk Afdeling, som hun til dagligt sidder i. Hun er

sekretær for Kitte Borup, som er chef for jura, og for

Tine Birgitte Juhl, som er ejendomsmægler. Kitte Borup

og Tine Birgitte Juhl har den personlige kontakt til folk

udenfor huset, og en del af det praktiske arbejde bliver

sendt videre til Majbritt Kroer Svendsen, som sørger

for, at den videre proces forløber gnidningsfrit.

”Vi har en rigtig god trekløver her”, påpeger hun og for-

tæller, at det gode samarbejde findes overalt i huset.

Handel maskiner nu
- og vær klar til sæsonstart

Østjyllands største lager af LELY maskiner og reservedele
Vi er netop blevet full-line LEMKEN forhandler

Vi er lagerførende af nye og brugte maskiner - klar til levering

Salgsafdelingen: Mads - 22 77 45 44, Vilhelm - 22 33 57 44

Bestil tid på vort værksted i Veggerslev,
eller et besøg af vores servicevogne på tlf: 2460 0050

landbrugs- & maskinservice
Veggerslev ApS

Veggerslevvej 75 - 8500 Grenaa - info@vlms.dk - www.vlms.dk

BAASTRUP®

Vi er
sprøjtesyns-virksomhed
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I dag bor Majbritt Kroer Svendsen i Trustrup på hus-

bondens fødegård. Her driver han, ved siden af sit dag-

lige arbejde, hobbylandbrug. Sammen har de to voksne

børn.

Selvom Majbritt Kroer Svendsen som bare 17-årig valgte

sin retning i erhvervslivet, så er der ingen tvivl om, at

hun dengang valgte rigtigt.

” Jeg er havnet på rette hylde. Ellers ville jeg ikke være

så glad for det hver dag”, understreger hun.

Advokatsekretær Majbritt Kroer Svendsen har været

ansat i Djursland Landboforening siden august 2014.

MEDARBEJDERPORTRÆT

Fakta:

Majbritt Kroer Svendsen er 47 år gammel.

Hun bor i Trustrup med min mand på hans føde-

gård.

Hendes husbond er hobbylandmand.

Parret har sammen 2 børn. En dreng på 20 år og

en pige på 23 år.

Advokatsekretær Majbritt

Kroer Svendsen har været

ansat i Djursland Landbo-

forening siden august

2014.

”I forbindelse med landbrugshandler har Juridisk Afde-

ling også et godt samarbejde med både Planteavlsaf-

delingen og Regnskabsafdelingen, og det er noget, som

letter processen i det daglige arbejde”, fortæller Majbritt

Kroer Svendsen.

Til dagligt sidder Majbritt Kroer Svendsen eksempelvis

og tinglyser skøder og servitutter samt sagsekspederer

i handler og sager med eksempelvis ægtepagt, forpagt-

ningskontrakter og testamenter. Hun er sekretær for

de sager, som Kitte Borup og Tine Birgitte Juhl måtte

have, og opgaverne er mange og forskellige.

”Jeg har fået rigtig mange udfordringer herude, mange

flere end jeg havde turdet håbe på. Der er rigtig mange

sjove opgaver, men så er der også rutinearbejdet, men

det kan jeg også godt lide. Sådan er jeg bare som men-

neske! ”, siger Majbritt Kroer Svendsen.  

Arbejdsferier på landet
Majbritt Kroer Svendsen er opvokset på landet og husker

tydeligt ferierne på bedsteforældrenes gård som hyg-

gelige, men hvor man altid blev sat til at lave noget.

På gården fik hun lov til at plukke stikkelsbær og ribs,

udstene kirsebær, fodre høns, flytte vandingsanlæg og

hjælpe med at køre hø og halm ind. 

Som ung pige arbejdede hun efter skoletid på en gård

med køer, hvor hun malkede og hakkede roer.
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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

Afgørelse:

Nej, det gjorde retten ikke.

Hustruen kunne derfor kræve fæl-

lesboet delt ved Skifterettens

hjælp, da der blandt andet mang-

lede angivelse og aftale om for-

hold som udlægsværdien af fast

ejendom, omfanget af særeje,

værdiansættelse af M’s virksom-

hed, værdiansættelse af biler og

motorcykler, værdiansættelse af

aktier, deling af kapitalpensioner,

herunder passivering af latent

afgift, og behandling af

restskat/overskydende skat –

som skulle have været nævnt i

aftalen. Der forelå i øvrigt ikke

passivitet fra H’s side, da der var

konflikter mellem parterne efter

skilsmissen om børnene.

Hver part skulle betale egne advo-

katomkostninger til retssagerne

ved både byret og landsret – hvor-

efter sagen skulle fortsætte ved

Skifteretten. Juridisk afdeling
anbefaler også, at man søger juri-

disk bistand til bodeling, og at et

sådant dokument betegnes

”Bodelingsaftale”, hvor begge par-

ter samtidigt bør erklære, at boet

er endeligt opgjort og delt, her-

under præcist hvordan.

Er fællesboet delt eller ej?
Overskriften var et spørgsmålet i en sag netop afgjort ved Østre Landsret, efter at et ægtepar fra Sjælland
var blevet skilt i 2011.

Parret havde ved indgåelsen af ægteskabet oprettet

en ægtepagt om delvist særeje og delvist fælleseje.

Efter skilsmissen udtog hver deres egne særejer-

aktiver, men den del, der var fælles, skulle deles i

mellem dem. Fællesboet omfattede blandt andet

parrets bolig og andre aktiver som biler, motorcykler,

bankindeståender, kapitalpensioner, mandens

erhvervsvirksomhed og overskydende skatter. 

De gik hver især til advokater, og der blev arbejdet

på aftale om en bodeling, herunder overdragelse af

den fælles bolig til manden. På et tidspunkt mente

manden, at det var for dyrt og for besværligt at

bruge advokater, og han ville lave bodelingen selv,

så de kun skulle have hjælp af advokaterne til ting-

lysningsmæssigt at få overdraget den faste ejen-

dom.

Manden blev derefter tinglyst som eneejer af huset,

og han overtog gælden i huset som enedebitor. Par-

terne udfærdigede i samme forbindelse på egen

hånd et ”Tillæg til overdragelsesaftale” om huset,

hvor de skrev, at boet i øvrigt var delt på den måde,

at hustruen udtog en af motorcyklerne og et (større)

pengebeløb, som manden skulle betale til hende.

De skrev begge to under på tillægget. Begge advo-

kater havde rådgivet parterne om, at de burde få

juridisk rådgivnig til bodelingsaftalen, som ikke var

helt ukompliceret på grund af aktivernes sammen-

sætning. 

Efter at Statsforvaltningen havde truffet beslutning

vedrørende de fælles børn, påstod hustruen, at fæl-

lesboet alligevel ikke var delt. Hun gjorde også gæl-

dende, at hun havde været stresset omkring skils-

missen, og var blevet presset af manden, som hun

var bange for, til at underskrive nogle papirer udover

selve hussalget.

Tror du, at Retten mente, at bodelingsaftalen, som

begge parter havde skrevet under på, var endelig?



www.landboforening.dk  •  37

TID & STED

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30
Emne:          Årsmøde i Økologiudvalget – med

beretning ved formand Mikkel Juhl

Nielsen og valg til udvalget. På valg

er: Mikkel Juhl Nielsen, Anne-Mette

Christiansen og Hans Hjort. Indlæg

v/Martin Beck, ansat hos Almende

Aps som specialist i jordsundhed og

jordfrugtbarhed.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Økologiudvalget

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 13.00 – 16.30
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 vedrørende kurset også kan ret-

tes: Vagn Theilgaard, tlf. 3064 5155,

vt@dmoge.dk. 

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 21. februar på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk 

                       (husk at oplyse cpr. nr. ved tilmel-

ding)

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 21. februar 2017 kl. 19.00
Emne:          Infomøde om sikring og lukning af

overførsler - ifm. etablering af let-

banestrækningen Ryomgård - Gre-

naa. Projektleder ved Banedanmark,

Terese Fuglsang, vil redegøre for pro-

cessen, og jurist Kitte Borup fortæl-

ler om mulighederne for sagkyndig

bistand ifm. eksproprieringsproces-

sen og erstatningsudmåling ved æn-

dringer i vej- og adgangsforhold.

Mødested:  Landbocentret i Følle 

Tilmelding: Senest den 17. februar på 

                       tlf 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk 

Pris:              Gratis 

Arrangør:     Djursland Landboforening

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.30
Emne:          Foredrag v/journalist og program-

medarbejder ved TV2 Midt-Vest Per
Hansen – ”Blandt originaler og andet

godtfolk”.

Mødested:  Fausing Forsamlingshus

Tilmelding: Senest den 15. februar på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Pris:              50 kr. pr. deltager

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 13.30
Emne:          Foredrag v/lærer på Feldballe Fri-

skole Thomas Kjerstin – om en 31

dages ekspedition tværs over ind-

landsisen i 2014.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 21. februar på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Pris:              75 kr. pr. deltager

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Seniorudvalget

Arrangementer Aktivitetskalender og vigtige datoer – Se løbende opdatering
af foreningens arrangementer på www.landboforening.dk
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JORD PÅ KONTORETTID & STED
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00
Emne:          Virksomhedsbesøg hos Falck i

Hornslet – med rundvisning og

demonstration.

Mødested:  Falcksvej 1, 8543 Hornslet

Tilmelding: Senest den 14. marts på 

                       tlf. 6086 4833 eller mail til 

                       anettehovesen@icloud.com

Pris:              Medlemmer gratis. 

                       Ikke-medlemmer 50 kr.

Arrangør:     Familie & Samfund

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.30
Emne:          Foredrag v/sognepræst og maler

Ejvind Nielsen – ”Fra roerækkerne

til Ravnsbjerg Kirke”

Mødested:  Fausing Forsamlingshus

Tilmelding: Senest den 14. marts på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Pris:              50 kr. pr. deltager

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Onsdag den 5. april 2017 kl. 8.30 – ca. 16.30
Emne:          Tur til Grenaa og Sostrup – med

besøg hos Frederiksen A/S Møbel-

inventarsnedkeri og rundvisning,

middag og kaffe på Sostrup Slot.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Tidligst den 27. februar og senest

den 6. marts på tlf. 8791 2000 eller

via www.landboforening.dk

Pris:              725 kr. pr. deltager. 

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       - Seniorudvalget

Fredag den 7. april 2017 kl. 18.30
Emne:          Fællesspisning og underholdning
Mødested:  Fausing Forsamlingshus

Tilmelding: Senest den 30. marts på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Pris:              150 kr. pr. deltager. 

                       Drikkevarer kan købes

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 18.00/19.00
Emne:          Djursland Landboforenings Gene-

ralforsamling – med spisning kl.

18.00 og generalforsamling kl. 19.00. 

Mødested:  Auning Idræts- og Kulturcenter, 

                       Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning

Tilmelding: Til spisning nødvendig på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Arrangør:     Djursland Landboforening

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 13.00 – 15.00
Emne:          Infomøde om de nye regler for mil-

jøgodkendelser på husdyrejendom-
me – Læs mere side 10-12

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 10. marts på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Pris:              100 kr. ex moms pr. deltager 

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Land, miljø & erhverv

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 13.30
Emne:          Foredrag v/forstander Rødding Høj-

skole Mads Rykind-Eriksen – om

opbrudskultur – Danmarks kolossale

forandringer de sidste 200 år.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 14. marts på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Pris:              75 kr. pr. deltager

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Seniorudvalget

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 9.30 – 15.00
Emne:          Workshop: ”Sæt strategi på dags-

ordenen – fra vision til handling”.
Opfølgning på temarækken hen-

vendt til ”fremtidens landmænd”.

Læs mere side 20

Mødested:  Seges, Agro Food Park 15, 

                       Skejby, 8200 Aarhus N

Tilmelding: Senest den 1. marts på 

                       tlf. 8791 2000 via 

                       www.landboforening.dk 

Pris:              250 kr. ex moms inkl. bespisning og

rundvisning

Arrangør:     Djursland Landboforening

                       i samarbejde med Seges
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Tirsdag den 2. maj til torsdag den 4. maj 2017
Emne:          Tur til Nordfyn, Hotel Ansgar, Oden-

se – med besøg på Hørvævs- og Sko-

damuseet, Fjord og Bælt med sæler

og marsvin, Johannes Larsen, Dit-

levdal, Bison Farm mm.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Tidligst den 6. marts og senest den

16. marts på tlf. 8791 2000 eller via

www.landboforening.dk

Pris:              3.625 kr. pr. deltager. 

                       Enkeltværelsestillæg 500 kr. 

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       - Seniorudvalget

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, rund-

visning og forplejning

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Tirsdag den 6. til lørdag den 10. juni 2017
Emne:          5-dages rejse til Karlskrona – ”Det

gamle danske land”
Mødested:  Allingåbro Hallen kl. 6.00

Tilmelding: Senest den 30. marts på 

                       tlf. 8648 1245 

                       (Først til mølle princippet)

Pris:              4.850 kr. pr. deltager. 

                       Enkeltværelsestillæg: 1.020 kr.

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Søndag den 11. juni til søndag den 18. juni 2017
Emne:          Tur til Wien – Budapest. Program

kan afhentes på landbocentret.

Mødested:  Landbocentret i Følle

Tilmelding: Tidligst den 28. marts og senest den

6. april på tlf. 8791 2000 eller via

www.landboforening.dk

Pris:              6.995 kr. pr. deltager. 

                       Enkeltværelsestillæg 1.700 kr. 

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       - Seniorudvalget

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

Jette Hansen assistent 8791 2025 2144 8243 jh@landboforening.dk

Lene Fisker assistent 8791 2090 2465 7832 lef@landboforening.dk
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FORENINGEN ORIENTERER

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

Vinterlandskab ved Smouen

Foto: Djursland Landboforening (JF)
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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

Januardag ved Mygind.

Foto: Djursland Landboforening (CLU)
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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/forretningsområder/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 - Randers
Mette Risager - koordinator

Laksetorvet, 8900 Randers C

Tlf. 4033 3930

E-mail: mr@lagranders.dk

www-landsbyenranders.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

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

Hans Hjort, Auningvej 37, 8544 Mørke 8699 7151 hjort7151@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:
Anders Overgaard, Frederiksdalvej 6, 8570 Trustrup 8633 9260 2345 5805 frederiksdal@mail.tele.dk

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

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

Anders Hørup, Kærbyvej 14, Nødager, 8560 Kolind 8639 2141 4016 7859 nodagergaard@mail.tele.dk

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

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

Næstformand:
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel 8637 2830 4045 6281 ctstiilbjerg@gmail.com

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

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

Peder Olesgaard, Hesselager 12, 8500 Grenaa 8633 1929 2078 5706 peder.olesgaard@dadlnet.dk

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

Hans Hjort, Auningvej 37, 8544 Mørke 8699 7151 hjort7151@dlgpost.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

Peder Olesgaard, Hesselager 12, 8500 Grenaa 8633 1929 2078 5706 peder.olesgaard@dadlnet.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:
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

Anders Overgaard, Frederiksdalsvej 6, 8570 Trustrup 8633 9260 2345 5805 frederiksdal@mail.tele.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:
Anders Overgaard
Frederiksdalsvej 6

8570 Trustrup
Tlf. 8633 9260

Mobil: 2345 5805
frederiksdal@mail.tele.dk

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:
Asger Sørensen
Kaløvej 32, Eskerod
8543 Hornslet
Tlf. 8699 2236
Mobil: 2440 1680
eskerodovergaard@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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