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FORMANDSORDET

I år har høsten for mange af os været en temmelig

træls og våd omgang. Der var langt imellem de gode

høstdage, og de store mængder vand gjorde arbejdet i

marken besværlig. 

Det tegnede ellers godt. Når man kørte forbi de mange

marker, stod afgrøderne så flot. Heldigvis kan vi glæde

os over, at udbyttet for de fleste af os har været ganske

godt.

Vi håbede, ovenpå den våde sommer, på et tørt efterår.

Også her blev vi skuffede. Konklusionen blev derfor, at

vi pludselig skulle tage stilling til, om vi skulle så vårsæd

i stedet for vintersæd. Heller ikke en optimal situation.

Nu sænker freden sig i marken, og vi får lidt mere tid

til rådighed. De sidste par vintre har jeg besøgt en lang

række erfagrupper i foreningen. Det har været utroligt

givtigt for mig som formand at høre, hvad der rører sig,

og hvilke sager der ligger Jer på sinde. Vi kommer ofte

rigtig godt omkring emnerne på sådan et møde. Har I

mulighed for at samle en gruppe, som har lyst til at få

besøg af mig, så er I velkomne til at ringe. Så kommer

jeg med kagen til kaffen. 

Inden længe går vi vinteren i møde. Det betyder tid til

nye faglige inputs. Jeg håber, at vi ses til et eller flere

af foreningens mange spændende møder.  

Formandsord

Formand 

Hans Gæmelke

Våd og besværlig høst i Kolindsund den 22. september – under tunge drivende regnvejrsskyer.

Foto: Djursland Landboforening (CK) 
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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 - telefon 22 77 45 44

Bestil tid på vort værksted i Veggerslev
eller et besøg af vores servicevogne på telefon 2460 0050

landbrugs- & maskinservice
Veggerslev ApS

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

BAASTRUP®

Vi er
sprøjtesyns-virksomhed

TILSÆT SOJAMELASSE
I DIN GYLLE

Du kan lige nu lave aftale om sojamelasse
til vækstsæson 2017/2018
Sojamelasse indeholder både kvælstof, fosfor, kalium og svovl. 
Det skal iblandes gylle og vil blive leveret i modtagers gylletank.
Sojamelasse er på positivlisten over konventionelle gødningskilder, 
der må benyttes på økologiske landbrug. 
Produktet er tilgængeligt i Jylland og på Fyn.

Kontakt os og få mere at vide:
Christian Rydahl
M: 40 31 94 10
E: chry@hededanmark.dk 

ressourcegenanvendelse.dk

SOJAMELASSEN
INDEHOLDER:

N  5 kg/ton
P  2 kg/ton
K  10 kg/ton
S  11 kg/ton
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FREMTIDENS LANDMÆND

Arbejdsgruppen ”Fremtidens landmænd” har lyttet

til ønskerne fra forårets deltagere og starter efteråret

med en spændende tur til Landbrug & Fødevarer. 

Turen til Axelborg bliver bakket op af foreningens besty-

relse, som har besluttet, at deltagelsen er betalt af

foreningen. Programmet henvender sig til alle aktive

landmænd, som gerne vil opdateres på aktuelle politiske

og faglige emner. Detaljerne kan findes på hjemmesiden

og pladserne fordeles efter først til mølle.

Har du ideer eller ønsker til fremtidige emner, er du

altid velkommen til at drøfte disse med Hanne-Line

Revsbech eller Mikkel Juhl Nielsen, som sidder i for-

eningens bestyrelse.  

Axelborg for fremtidens landmænd
Djursland Landboforening inviterer alle aktive land-

mænd på tur til Landbrug & Fødevarer.

Torsdag den 16. november 2017
Programmet: 
www.landboforening.dk/aktiviteter

Deltagelse er betalt af foreningen. Da der er begræn-

set deltagerantal (max 50 prs.), opkræves der 400

kr. for en reserveret plads, som ikke bliver brugt.

Bindende tilmelding senest mandag den 30. oktober

kl.10.00 på tlf. 8791 2000 eller djursland@landbo-

forening.dk  eller online via www.landboforening.dk

Axelborg for fremtidens landmænd
Shitstorm, finansiering, forbrugertrends og CAP 2020 er emnerne, som interesserede kan høre mere om
torsdag den 16. november 2017 på Axelborg, hvor Djursland Landboforening inviterer alle aktive landmænd
på tur til Landbrug & Fødevarer. 

Koordinator 

Silke Lorenzen

Djursland Landboforening inviterer alle aktive landmænd på en spændende tur til Axelborg. 

Se programmet på landboforeningens hjemmeside. 

Foto: LandbrugsAvisen
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Jørgen rykkede tilbage til start
og genfandt en gammel drøm

Da Jørgen Schmidt solgte sit landbrug, genfandt han en gammel drøm, men der er en ting, som han savner
ved landbruget – den uvildige rådgivning.

Vi møder Jørgen Schmidt på ejendommen i Lime.

Det er også her, hvor hans forretning Lime Hegn holder

til. For seks år siden startede han hegnsfirmaet, men

før det var han landmand med en stor svinebesætning

blot en kilometer væk. Efter han er blevet deltidsland-

mand, er der særlig én ting, han tænker over.

”Landmændende er så heldige med, at de er omgivet

med så meget uvildig viden, som de kan trække på.

Også økonomisk er der en stor samling data og viden,

som de kan bruge. Det mangler jeg i min nuværende

branche”, forklarer Jørgen Schmidt, som udelukkende

havde grossisternes mening om produkterne, at støtte

sig op ad, da han kastede sig ud i hegns-eventyret.

Svinebondens endeligt
Jørgen Schmidt blev uddannet driftsleder tilbage i 1991.

Allerede året efter overtog han fødegården, hvor for-

ældrene havde haft kreaturer. Jørgen valgte at bygge

Af: Sabrina Brohus

Foto: Sabrina Brohus og familien Schmidt

en svineproduktion på ejendommen på 200 årssøer til

en start. Han udvidede løbende besætningen, købte

et par naboejendomme, og da Jørgen i 2008 valgte at

sælge ejendommen, havde han 550 årssøer og drev

180 ha, hvoraf noget var forpagtet.

”Beslutningen om at stoppe var ikke nem, og var et

sammenkog af en masse ting”, forklarer Jørgen Schmidt,

som årene før salget begyndte at bøvle med begge

knæ, besætningen fik Circovirus, som var svær at slå

ned, og han havde problemer med at finde kvalificeret

arbejdskraft.

”Det var meningen, at den sidste udvidelse i 2003 skulle

give os mere frihed, men det blev ikke opfyldt. Det er

den største beslutning, vi nogensinde har taget”, under-

streger Jørgen Schmidt.

Jørgen Schmidt betegner sig selv som en skovtursrytter. 

Han rider helst alene på hestene Blanca og Vigga.  
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LANDMANDSPORTRÆT

En ny drøm
Familien blev i fællesskab enige om, at de skulle gen-

finde de drømme, som de havde haft, før de blev svi-

neproducenter. Økonomikonsulenterne blev først kon-

taktet efter, de havde fået fat i en socialrådgiver, som

skulle hjælpe dem på rette vej.

”Vi ville lave en ny målsætning, hvor det ikke var øko-

nomien og effektivitet, som var i højsædet”, forklarer

Jørgen Schmidt.

Hvis Jørgen ikke skulle være svineproducent, havde han

altid godt kunne tænke sig at være landbrugstekniker

eller planteavlskonsulent, hvor han kunne dyrke sin

store interesse for planter og naturen. Hustruen Helle

havde altid gerne ville have en rideskole, hvor egnens

børn og unge kunne komme og lære at ride og omgås

hesten.

Det blev derfor målet. I 2008 begyndte Jørgen at læse

til jordbrugsteknolog med speciale i planter, og byggeriet

af den nye rideskole gik i gang.

Helles heste-himmel
Imens Jørgen langsomt vænnede sig til at sidde på sko-

lebænken, blev Helles drøm sideløbende til virkelighed.

Da Jørgen blev færdiguddannet i 2010 stod også Helles

rideskole klar til at tage imod børn og voksne med mod

på træning på hesteryg. I dag har Helle godt 30 elever

om ugen fordelt på eftermiddage og aftner. Ved siden

af passer hun sit deltidsjob på en dyreklinik.

”Jeg har redet, siden jeg var 10 år. Nu har jeg hestene

Blanca og Vigga, som jeg gerne tager en skovtur på,

fortæller Jørgen Schmidt, og tilføjer, at han faktisk også

havde en flot sort Oldenburg, men den har datteren

Henriette overtaget.

Her ligger
Lime

Jørgen Schmidt startede for seks år siden virksomheden Lime Hegn, som tilbyder salg og montering af hegn til private, det

offentlige og lodsejere. 

”Hvis du havde spurgt mig
to år inden, så var sælger

nok det sidste jeg skulle være”.

Jørgen Schmidt
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Intet at stå op til
Efter Jørgen blev færdig med sin uddannelse som jord-

brugsteknolog fik han et vikariat i Djursland Landbo-

forening. Han fik prøvet sig selv af som planteavls-

assistent indtil 2011, hvor vikariatet ophørte. Pludselig

skulle han i gang med noget, som han aldrig havde

prøvet før.

”Jeg havde intet at stå op til. Det var underligt og faktisk

ikke særlig rart”, lyder det fra Jørgen Schmidt.

En dag bliver han tippet om, at et hegnsfirma søgte

en forhandler i området. I sommeren 2011 takker Jørgen

ja til samarbejdsaftalen, hvor han var selvstændig med

forhandling af deres produkter i Østjylland. Her var

hovedopgaven at indhegne naturområder til afgræs-

ning.

”Hvis du havde spurgt mig to år inden, så var sælger

nok det sidste, jeg skulle være”, lyder det grinende fra

Jørgen Schmidt.

For Jørgen var det et nyt og spændende område, som

var møntet på naturpleje, hvor han kunne bruge sin

baggrund og ikke mindst interesse for planter og natur.

Det var også her han oplevede, at baggrunden som

landmand virkelig kom ham til gode. Han havde et

enormt netværk blandt landmænd og rådgivere, som

han benyttede sig af.

Et nyt liv 
Jørgen fik hurtigt gang i forretningen. Han var nu blevet

sælger og montør, hvilket var både spændende, men

også udfordrende for den tidligere landmand, som plud-

selig stod overfor at skulle lave opsøgende salgsarbej-

de.

”Når man har landbrug, så går man i sit eget lille kon-

gerige, men hold da op, hvor sker der meget i verden

lige pludselig”.

Et par år efter opstarten bliver Jørgen opsagt af gros-

sisten grundet omstrukturering i forhandlernettet. Jør-

gen stod nu igen på egne ben. I starten var det svært,

”Det var meningen, at den sidste udvidelse i 2003
skulle give os mere frihed, men det blev ikke opfyldt. 

Salget af Bondeseje er den største
beslutning, som vi nogensinde har taget”. 

Jørgen Schmidt
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Selvom Jørgen Schmidt afviklede sit landbrug i 2008, så er

han stadig deltidslandmand. Han passer de små 10 ha., har

nogle amme-køer og så er der alle hestene på rideskolen,

som skal passes. 

Familien flyttede i 2009 ind i det nybyggede hus i Lime

efter salget af Bondeseje. 
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beskedne 10 ha og passe de tre ammekøer og hjælpe

til ved hestene. Han er stadig aktiv i Djursland Land-

boforenings Deltidsudvalg og håber på, at han med sin

viden og erfaring kan bidrage til fællesskabet. Han for-

klarer, at livet nu, ligesom da han var landmand, stadig

er udfordrende, men på en anden måde.

”Jeg er ikke nær så bundet af kapital, og jeg føler mig

ikke længere så sårbar. Det giver ro”.  

men heldigvis havde Jørgen vind i sejlene, og der var

travlt i virksomheden. Han havde ellers svoret, at han

aldrig mere skulle have ansatte, men det blev en nød-

vendighed.

”I dag har jeg de dygtigste voksne mennesker ansat,

som jeg har fundet gennem mit netværk som land-

mand”, siger han.

Jørgen savner ikke grisene, men holder stadig fast i, at

han er deltidslandmand, som stadig elsker at dyrke de

LANDMANDSPORTRÆT

BLÅ BOG:
50-årige Jørgen Schmidt er gift med Helle Møller

Schmidt.

Sammen har de datteren Henriette, som er 14 år

gammel.

Familien bor i Lime ved Mørke, hvor Jørgen Schmidts

virksomhed Lime Hegn også holder til.

Lime Hegn tilbyder salg og montering af blandt

andet landbrugs- og skovhegn. Lime Hegn arbejder

for både private, det offentlige og lodsejere.

På ejendommen har hustruen Helle en rideskole,

hvor egnens børn og unge kan få undervisning.

Jørgen Schmidt er uddannet driftsleder i 1991, og

1. januar 1992 overtog han fødegården.

Da han i 2008 solgte sit landbrug havde han 550

årssøer og drev 180 ha, hvoraf noget var forpag-

tet.

Jørgen Schmidt er uddannet Jordbrugsteknolog

med speciale i planter i 2010.

Han har været formand for svineproduktionsud-

valget i Djursland Landboforening, siddet med i

bestyrelsen i foreningen og sidder nu som næst-

formand i Deltidsudvalget.
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Tidligere blev marker og stalde

godkendt sammen, når kommunen

gav en miljøgodkendelse. Den nye

husdyrbrugslov, som trådte i kraft

den 1. august 2017, gjorde op med

denne praksis, så det fremover kun

er staldanlægget, der skal miljøgod-

kendes. Driften af markerne bliver

fremover reguleret efter de generelle

regler i gødningsregnskabet. 

Den gamle godkendelse 
gælder, indtil man får en ny 
Det vil fortsat være den nuværende,

gamle, miljøgodkendelse, som gæl-

der, indtil man får en ny godken-

delse efter de nye regler. Man skal

derfor fortsat holde sig til den god-

kendte produktionsramme, som

blev givet i den gamle miljøgodken-

delse. Står der for eksempel 3.000

slagtesvin (30-110 kg) i den gælden-

de miljøgodkendelse, har man fort-

sat lov til denne produktion i netop

de stalde, som blev godkendt den-

gang. Det er ikke tilladt at øge af-

gangsvægten for slagtesvinene eller

ydelsen for køerne - uden først at

søge om en godkendelse efter de

nye regler. Alle ændringer i dyrehold

og bygninger er derfor omfattet af

den nye godkendelsesordning. 

Staldenes produktionsareal 
bliver godkendt  
I det øjeblik man får godkendt sin

ejendom efter de nye regler, bliver

det såkaldte produktionsareal akti-

veret.  Man får nu godkendelse til

et areal med en bestemt dyretype

på et bestemt gulv – for eksempel

2.500 m2 slagtesvin på drænet gulv

– og herefter vil det ikke længere

have betydning, om dyrenes

afgangsvægt stiger. Det giver plads

til produktivitetsforbedringer, uden

tilpasninger i miljøgodkendelsen.

Fremover vil det i stedet være dyre-

velfærdsreglerne, altså hvor mange

dyr der må være i staldene, som bli-

ver den nye overligger for produk-

tionen. 

Flere produktionstyper i 
én godkendelse
De nye regler gør det muligt at ind-

bygge flere frihedsgrader i sin god-

kendelse end tidligere. Har man for

eksempel ammekøer på dybstrøel-

se, kan der på én gang gives tilla-

delse til alle typer kvæg, heste, får,

geder og opdræt på dybstrøelse. På

svinesiden er der også en række af

disse såkaldte flexgrupper, for

eksempel slagtesvin og smågrise

på 50-75 % fast gulv. Fælles for flex-

grupperne er, at produktionen med

den højeste udledning vil danne

grundlag for kommunens vurdering

af BAT, ammoniak og lugt. Det vil

derfor være en afvejning i hver

enkelt sag, om fleksibiliteten måske

er for dyrt købt.   

De gamle mark-krav fra 
miljøgodkendelserne er væk 
Alle vilkår til markerne fra de gamle

miljøgodkendelser faldt væk pr. 1.

august 2017. Det har for eksempel

været krav til ekstra efterafgrøder

eller særlige afgrøder på bestemte

marker. Disse vilkår er nu erstattet

af de generelle regler for udbringning

af husdyrgødning, så alle bedrifter,

der udbringer husdyrgødning nu i

stedet er omfattet af de nye lofter

for fosfor og kvælstof. 

Seks år til at udnytte nye 
– og gamle - godkendelser
Efter de nye regler har man seks år

til at udnytte sin miljøgodkendelse,

hvilket er noget mere lempeligt end

tidligere, hvor man som regel kun

havde to års udnyttelsesfrist. Ud-

nyttelsesfristen på seks år gælder

både for de nye godkendelser - og

Husdyrgodkendelser i ny udgave 
De nye regler for miljøgodkendelser er nu trådt i kraft, og vi håber, at de vil bane vejen for mere langtidsholdbare
godkendelser, som ikke skal ændres så ofte som tidligere. Produktionsareal bliver et nyt centralt begreb,
som får afgørende betydning for retten til at producere på en ejendom fremover. 

Natur- og miljøkonsulent 

Mette Noe Bach

Tabel 1. Dyrehold undtaget for godkendelse 

Samlet produktionsareal Dyretype Gulvtype

Under 100 m2                                       Alle                                                         Alle – også mobile læskure

Under 175 m2                                         Ammekøer, heste, geder, får           Dybstrøelse

Under 200 m2                                       Heste                                                     -

Under 300 m2                                       Ammekvæg, heste, geder, får         Dybstrøelse 

                                                                                                                                  (vinteropstaldning 1. oktober – 15. maj)
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for godkendelser givet før 1. august

2017, som ikke er bortfaldet efter

de hidtil gældende regler. For de nye

godkendelser vil fuldt udnyttet

svare til 50 % produktion på mindst

25 % af det godkendte produktions-

areal og for gamle godkendelser skal

der produceres mindst 25 % af det

godkendte, for at man udnytter sin

godkendelse fuldt ud.  

Mindre dyrehold er undtaget   
Man har valgt at sætte en nedre

grænse på 100 m2 produktionsareal

for godkendelse efter den nye lov.

Det er derfor blevet lettere at etab-

lere eller ændre et dyrehold, som

har adgang til et mindre staldareal.

Tabel 1 viser grænserne for produk-

tionsareal omfattet af godkendel-

sespligt. Som det ses, er grænsen

lidt højere for besætninger, som

udfører naturpleje – og har man et

afgræsningsdyrehold, som er ude-

gående hele året, uden brug af stal-

de eller læskure, er dyreholdet slet

ikke omfattet af godkendelsespligt. 

Selv om et dyrehold ikke kræver

godkendelse efter den nye husdyr-

lov, har man alligevel pligt til at

underrette kommunen, når der sker

ændringer i det staldareal, hvor der

går dyr. Dels fordi der findes en

FAKTA
Produktionsarealet i en stald omfatter de områder, hvor dyrene kan

afsætte gødning og har adgang til i en længere periode. 

Arealer, som regnes med i produktionsarealet: 
• Stiarealer, også bufferstier og sygestier mv. 

• Boksarealer, også sygebokse og separationsbokse mv.

• Burarealer

• Udendørs opholdsarealer med fast bund eller befæstet areal, for

eksempel løbegårde, kalvehytter, faste læskure, verandaer

• Arealer med malkerobotter

Arealer, som ikke regnes med i produktionsarealet: 
• Service- og gangarealer, hvor dyrene kun opholder sig ved flytning

og lignende

• Stiadskillelser, nakkebomme, foderautomater, krybber og foderbor-

de

• Ridebaner og arealer, hvor dyrene bindes op i mindre end to timer

(heste)

• Udleveringsrum (svin)

• Malkeområde og opsamlingsarealer, hvor dyrene kun har adgang i

forbindelse med malkning (malkekøer). 

Efter de nye regler har man seks år til at udnytte sin miljøgodkendelse.

Foto: Thomas Olesen

LAND, MILJØ & ERHVERV

række afstandskrav for stalde, og

dels fordi kommunen har pligt til at

føre tilsyn med husdyrbrug.  
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er realkreditlk ddkl

86

85
89

85

86

Tjele
Randers

Langå

Århus

Odder

Horsens

Ebeltoft

GrenaaAuning

Skagen

Them

Silkeborg

Anholt

Samsø

Mariager

DLR Kredit - når der skal realkredit 
til at realisere drømmen
Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit 

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

Område 86
Frede Lundgaard 
Madsen
Søndergade 66
8883 Gjern
24 22 99 53
flm@dlr.dk 

Område 89
Martin 
Vestergaard
Lindegårdsvej 62
8930 Randers NØ
24 22 99 31
mve@dlr.dk 

www.dlr.dk

BLADGØDNING

MANGLER DINE AFGRØDER  
NÆRINGSSTOFFER?
Med PROFI bladgødninger kan du tilføre de nødvendige  
mikronærings stoffer og sikre dit udbyttepotentiale. 

Om PROFI bladgødninger: 
 Højkoncenterede – mere næring pr. liter
 Kan blandes med alle gængse planteværnsmidler
 Fungerer godt som supplement til gødskning med makronæringsstoffer
 Mulighed for skræddersyede løsninger

Læs mere om PROFI mikronæringsstoffer på dlg.dk/profi eller  
kontakt DLG Østjylland for mere information eller bestilling.

NYHED
KUN I DLG

A
17
13
5

DLG Østjylland, Rapsgade 1, 8900 Randers C, Tlf. 3368 6300
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Minivådområder skal 
rense drænvand

Du kan snart søge om 100 % tilskud til etablering af minivådområder – der er afsat 50 millioner kr. i 2018,
som dækker gravearbejde, brønd, rør, evt. pumpe, planter samt en mindre engangserstatning for det udlagte
areal. 
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Afdelingschef 

Rikke Skyum LAND, MILJØ & ERHVERV

Figuren viser en skitse af 

et minivådområde. 

Af: Lars Nørregaard, Grafisk Design.

De grønne områder markerer de steder, hvor der kan søges

om tilskud til minivådområder i 2018. Kortet kan findes på

www.oplandskonsulenterne.dk under minivådområder.

Hvad er et minivådområde?
Et minivådområde er vandhuller på række, der renser

drænvand for en del af det overskydende fosfor og

kvælstof.  Minivådområdet anlægges ved, at der afbry-

des et drænsystem, hvor drænvandet passerer vand-

hullerne og derefter igen løber i drænsystemet eller ud

i åen.

Ud over at få fjernet en del af de overskydende nærings-

stoffer vil man altid se en mere effektiv afvanding af

det drænede areal, fordi der skabes frit udløb fra drænet

ind i minivådområdet.

Hvor kan jeg få tilskud?
Minivådområderne skal bidrage til at opfylde miljømålet

i vandområdeplanerne. Der gives derfor kun tilskud til

minivådområder i de oplande, hvortil der er fastsat et

indsatsbehov.  I vores lokalområde gælder det for oplan-

det til Randers Fjord, og altså ikke for arealer, der afvan-

der til Kattegat eller Aarhus Bugt.

Miljøstyrelsen har lavet et udpegningskort, som gælder

for den første ansøgningsrunde, der forventes at åbne

den 1. februar 2018. Ud over krav om indsatsbehov, er

kortet lavet ud fra, at der er en beregnet effekt på min.

300 kg N/ha minivådområde, samt at arealet ikke er

direkte opland til et lavbundsareal. De mørkegrønne

områder prioriteres først. I de lysegrønne områder kan

der kun søges, hvis der er tilstrækkeligt kvælstof i

udtagne vandprøver.

Hvordan placeres et minvådområde?
Minivådområdet renser som sagt drænvand. For at

kunne opnå tilskud skal drænoplandet være på mini-

mum 20 ha. Selve minivådområdet skal være på mellem

1 og 1,5 % af drænoplandet. Dvs. at et drænopland på

50 ha kræver et minivådområde på 0,5 ha.

For at der skal flyttes så lidt jord som muligt, anlægges

området ofte i en lavning i marken. 

Tilskud til minivådområder skal søges af en oplands-

konsulent – oplandsrådgivning er gratis.  Hvis du vil

vide mere, kan du enten kontakte Rikke Skyum eller

læse mere på www.oplandskonsulenterne.dk   
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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

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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Chef for Planteavl 

Carsten Kløcher

Generelt er der høstet gode ud-

bytter, især på sandjord, hvor vækst-

sæsonens megen nedbør bare er

kommet tilpas. Anderledes ser det

ud på den stive og på den lave jord,

hvor det mange steder blev for

meget med al den regn undervejs i

sæsonen, og hvor udbytterne ikke

helt kunne leve op til de ellers pæne

afgrøder, der stod på markerne.

Vintersædssåningen er først for

alvor kommet i gang her ultimo sep-

tember, og selv om det måske er

godt med sen såning, hvor vi har

store græsproblemer – så er det

ærgerligt, at alle de resterende mar-

ker, - vel ca. 90% også bliver sået

sent. For sen såning giver altid et

lidt lavere udbytte end såning til

tiden medio september. Samtidig

må vi nok erkende, at en del marker

slet ikke bliver sået i efteråret. Og

med stor sandsynlighed bliver de

tilmed først sået sent næste forår,

hvis det våde vejr fortsætter.

Hvad kan vi gøre for bedre at være

rustet til næste våde høst/efterår?

Det er nemmere at stille spørgsmå-

let end at komme med svaret – men

har du en tanke – så del den med

mig. Så prøver vi at sætte emnet

på dagsordenen til et af vores mø-

der.

Efterafgrøder - slådatoer 
Som sædvanlig blev fristen for efter-

afgrødesåning først forlænget i sid-

ste øjeblik, og det var jo næsten nok

til, at alt kunne nås! Jeg kan kun

opfordre til, at man gør sig mere

uafhængig af, om man nu kan få

sået efterafgrøderne. Gør mere brug

af brak og de nye markbræmmer til

at få klaret dit MFO krav – således

at efterafgrødekravet kan klares

med brug af efterafgrødebanken,

indkøb af efterafgrøder, kvotetræk

osv. – og dermed uden støttetræk.

Kravet om, at brakken og græsset

senest skal være slået den 15. sep-

tember, har været meget problema-

tisk på de lave arealer. Alt for mange

kommer uforskyldt i klemme, når

nu der ikke kan løbe mere vand i

åerne, end der kan. Der burde kunne

laves et lidt mere pragmatisk sy-

stem, for eksempel med slåning på

lidt andre tidspunkter (for eksempel

1. august-31. marts), eller at slå-

ningskravet ligesom tidligere kun

skulle opfyldes hvert andet år.

Et par andre trælse sager
Nu kommer alle problemer jo ikke

kun oppefra, i form af regn og sty-

relser! Desværre slås vi også med

meget andet. Der er næsten snegle

alle vegne. Selvom du ikke plejer at

have problemer, skal du huske at

se efter i dine marker. Vores primære

efterafgrøde, olieræddike, er færdig

på grund af kålbrok og kan ikke læn-

gere bruges i rapssædskifter. Des-

værre er det ikke længere kun et

akademisk eller et Sønderjysk pro-

blem – vi er desværre også ramt af

kålbrok. Se artikel næste side.

Møder
Lige nu planlægger vi indholdet i

vores efterårsmøder, som kommer

til at finde sted den 9. og 15. novem-

ber samt den 20. januar, hvor vi har

Planteseminar. Skriv datoerne op,

og hold øje med hjemmesiden for

program og mere information.  

Nyt fra Planteavlskontoret
Endnu en høst med en masse regn og vel nærmest rekord i antal regnvejrsdage. Det har været en lang og
besværlig høstsæson, hvor der her ved deadline ultimo september stadig mangler at blive høstet lidt korn og
indsamlet en del halm.

Græsslæt ved Nimtofte den 6. oktober

2017.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Billederne af raps og olieræddike på næste side taler

for sig selv, og, ja, det er kålbrok, som kan ses på rød-

derne. Læg især mærke til hvor små rapsplanterne er.

De mindste planter vi har fundet i marken med synlige

symptomer på kålbrok har bare to små løvblade. Læg

også mærke til, at vi har fundet kålbrok i olieræddike.

Planterne på billederne er dels spildplanter, som er

trukket op af jorden i en rapsstubmark og dels olie-

ræddiker fra en mark med efterafgrøder. 

Pas på sædskifte og raps-spildplanter
Kålbrok breder sig for tiden til flere og flere arealer, og

meget tyder på, at helt små raps-spildplanter er med

Kålbrok i spildraps og olieræddiker
Hvis man vil bevare eller genskabe en sund jord, der er fri for kålbrok, så skal olieræddike og andre korsblomstrede
efterafgrøder helt undlades på arealer, hvor der dyrkes raps. Og raps skal ikke sås oftere end hvert 6. år.

til at holde smitten i jorden i live. Er marken først infi-

ceret med kålbrok, så skal den holdes total fri for raps

og andre plantearter, der kan opformere eller vedlige-

holde smitten, i op til 20 år. Er marken derimod fri for

kålbrok, så er det vigtigt, at den forbliver det. Det gøres

ved at holde minimum fem frie år i sædskiftet mellem

rapsdyrkningen. Det kan selvfølgelig være nemt nok

at planlægge sig ud af, ved at så raps hvert 6. år, men

da spildraps og korsblomstrede efterafgrøder også

tæller med i de fem års pause, så bliver det straks kom-

pliceret. Især spildraps er svært at undgå i sædskifter,

hvor der indgår efterafgrøder, da spildrapsen næsten

altid vil spire frem. 

Planteavlskonsulenterne

Michael Erlang-Nielsen

Charlotte L. Udsen
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Kålbrok i olieræddiker
Olieræddike har længe været holdt hellig, når det gælder

kålbrok, da betydningen for opformering har været vur-

deret som begrænset – indtil nu. Først kom der mel-

dinger fra Tyskland, om at der blev fundet kålbrok på

rødderne af olieræddike. Så blev der fundet et tilfælde

i Sønderjylland, og nu kan vi så afsløre, at vi også har

fundet tydelige kålbrokangreb i olieræddiker på Djurs-

land - se billedet. 

Anbefalingen lyder derfor på, at olieræddike og andre

korsblomstrede arter, som for eksempel gul sennep,

så vidt muligt undgås i sædskifter med raps. Men selv-

om man ikke dyrker raps, så skal man undgå at inficere

jorden med kålbroksporer, da det muligvis kan forringe

værdien af jorden, hvis den skal overtages af en anden

landmand, som har tænkt sig at dyrke raps. For øje-

blikket afprøves nye alternative efterafgrødearter, som

forhåbentlig ikke vedligeholder kålbrok. 

Kålbrok i spandevis
Vi har her på landbocentret i Følle hen over sensom-

meren og efteråret lavet en lille undersøgelse med fire

arter, nemlig raps, olieræddike, gul sennep og ager sen-

nep, som alle kan få kålbrok. Hver art blev sået i hver

sin spand med jord, som var taget fra en mark, hvor

der tidligere har været konstateret kålbrok. Chancen

for at finde kålbrok på vores planter vil altså være til

stede.  Allerede tre uger efter såning fandt vi de første

symptomer på kålbrok i gul sennep, ugen efter var der

”gevinst” i agersennep, og ugen efter igen fandt vi kål-

brok på rapsen. 

Nu manglede vi kun olieræddiken, som har været meget

omdiskuteret i forhold til kålbrok. Men ca. seks uger

efter såning af vores forsøg, fandt vi desværre også

kålbrok på rødderne af olieræddiken. Undersøgelsen

viste altså, at det var muligt at dyrke kålbrok i spande,

som et alternativ til at tjekke afgrøderne i marken. Det

var desuden tankevækkende at se, hvor hurtigt kålbrok

udviklede sig i de fire arter set i forhold til, hvor lang

tid spildplanter og efterafgrøder står i marken.  

Små rapsspildplanter med tydelige symptomer på kålbrok i

en mark efter høst af vinterraps. Raps skal højst dyrkes

hvert 6. år

Foto: Djursland Landboforening (CLU)

Kålbrok på olieræddike, som er sået efter høst af hvede i

august 2017. Planterne er fundet i en lavning i marken. 

Foto: Djursland Landboforening (CLU)

PLANTEAVL
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Efterårsmøde med fokus på energi
Afdelingen Økonomi og regnskab har valgt at sætte fokus på energi i landbruget på det årlige efterårsmøde
den 28. november.

På efterårsmødet tirsdag den 28.

november bliver der i Økonomi og

regnskab sat fuld fokus på energi.

Først vil Panasonic holde et indlæg

omkring varmepumper i landbruget

og mulighederne for energioptime-

ring. Dernæst vil Gunnar Schmidt

fra Byggeri og Teknik, fortælle om

tilskudsmuligheder og andre for-

hold, som man skal tage hensyn til,

når man investerer i energispare-

teknik.

Afslutningsvis vil en af Økonomi og

regnskabs konsulenter forklare om-

kring reglerne for skat, moms og

afgifter på energi, som forbruges til

både erhverv og privat.

På mødet vil der være et kort indlæg

med aktuelt nyt omkring økonomi,

herunder blandt andet mulig ny

arbejdsmarkedsreform og nye regler

for pensionsindskud.

Mødet afholdes på landbocentret i

Følle fra kl. 17.00 til 20.30, og der

vil undervejs i mødet blive serveret

aftensmad med øl/vand til. Mødet

er gratis og for alle interesserede,

men kræver tilmelding til sekreta-

riatet senest torsdag den 23. no-

vember 2017.  

Chef for Økonomi

Henrik larsen
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ØKONOMI OG REGNSKAB

Landbruget kan høste
store energibesparelser 

Landbruget kan spare 95 mio. kr. og mindske CO2-udledningen med mere end 26.000 ton pr. år ved at skifte
til moderne staldbelysning og -ventilation. Derfor skal en kampagne nu hjælpe med at høste potentialet og
forbedre landmændenes bundlinje.

Energistyrelsen lancerede den 1. oktober ”Energi-

høsten”, der sætter fokus på besparelsespotentialet

ved at skifte til moderne staldbelysning og -ventilation.

En analyserapport fra Energistyrelsen viser nemlig, at

der kan spares knap 55 mio. kr. om året ved at skifte

til LED-belysning og over 40 mio. kr. ved at udskifte

ældre staldventilation til ny i staldene. Det samlede

potentiale for staldbelysning og -ventilation kan betyde

en årlig reduktion af CO2-udledningen fra landbruget

på mere end 26.000 ton.

Energistyrelsen samarbejder med Landbrug & Fødevarer

og landboforeninger rundt om i landet under kampag-

nen. Energistyrelsen har til formålet udviklet en bereg-

ner, der kan vise energisparepotentiale og muligheder

for tilskud i forbindelse med udskiftning af belysning

og ventilation.  

Fakta
• Fire ud af fem dyrehold står under traditionel

staldbelysning med lysstofrør, mens halvdelen

af danske svinestalde ventileres af ældre ven-

tilationsanlæg. Det samme gælder for hver tredje

kvægbedrift. 

• Indsatsen kan bidrage til at sænke Danmarks

samlede CO2-udledning. Størstedelen af land-

brugets CO2-udledning kommer fra produktion

af kvæg og svin samt produktion af dyrefoder.

• Reduktionen af CO2-udledning beregnes ud fra

standardværdien for emission ved elforbrug, som

er baseret på Energistyrelsens basisfremskrivning

2017.  

Det kan betale sig

at energioptimere.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Driftsresultat på Djursland 2016
Driftsresultatet for året 2016 er nu blevet udarbejdet og vil kort blive kommenteret nedenfor. Selvom der er
en stor forskel på antallet af bedrifter fra Djursland i forhold til landsgennemsnittet, angiver det stadig
trenden fint.

Driftsøkonomikonsulenterne 

Erik Bendix Jensen og Jens Loff

Djursland vs. Landsgennemsnittet 2016
Landbrugene på Djursland klarer sig generelt som for-

ventet og følger overordnet landsgennemsnittet med

såvel positive som negative afvigelser i produktionen.

Mælke- og smågriseproducenterne klarede sig bedst

også relativt. Planteavlerne følger godt efter og når

mindst landsgennemsnittet. 

Slagtesvineproducenterne og den integrerede svine-

produktion er ved sammenligningen marigalt udfordret

ved økonomien på DB niveauet, men indhenter det

igen til en sammenlignelig og et ens slutresultat for-

holdsmæssigt, ved at udvise en stærk styring af kapa-

citetsomkostningerne og finansieringsudgifterne gene-

relt. Se figur 1.

Produktionstype
Bedriftsantal, størrelse i areal, samt antal af dyr, m.v.

for de enkelte søjler er angivet i tabellerne. 

Mælkeproduktion
Mælkeproducenternes resultat på Djursland har i 2016

formået at klare sig bedre end landsgennemsnittet,

når man ser på bedriftsniveau, også ved en bedrifts-

størrelse der er med 48 færre årskøer.

Det er summen af alle faktorer ved såvel stald som

mark, der gør, at Djursland er ca. + 110 t.kr. foran lands-

gennemsnittet på såvel ”resultat af primær drift” som

”årets resultat før skat”. Årsagen er, forholdsmæssigt

på Djursland, at mælkeproduktionen afviger positivt

hhv. planteavlen marginalt negativt på DB-niveauet.

Højere ydelse på + 448 kg EKM/årsko og pris på +0,02

kr./kg EKM, samt bruttoudbyttet af kvæg gør den

væsentligste forskel. 

Kapacitetsomkostningerne og renteudgifterne på lands-

gennemsnittet er større end Djursland på bedriftsni-

veauet, men relativt er hhv. kapacitetsomkostningerne

og renteudgifterne større og mindre på Djursland. Den

kombination, sammen med et relativt bedre DB for

Djursland, gør, at årets resultat før skat er bedre. Se

tabel 1.

Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsko eller pr. ha (eget

areal) er i gennemsnit for Djursland og landsgennem-

snittet -147 t.kr. og -136 t.kr. hhv. -172 t.kr. og -210 t.kr.  

Planteavlsbedrifterne
Planteavlsbedrifterne har overordnet klaret sig på niveau

med landsgennemsnittet i 2016, selvom planteavls-

brugerne på Djursland i gennemsnit er 21 ha større.

Landsgennemsnittet er faktisk +105 t.kr. bedre på brut-

toudbyttet end Djursland. Men større maskinstations-

indtægter på +952 t.kr. end landsgennemsnittet gør,

at Djursland DB er bedre med +612 t.kr.
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Figur 1: Resultat for primær drift Tabel 1: Driftsresultat - Malkekvæg (1.000 kr.) 

                                                           Djursland           Landsgns. 

                                                            Landbof.                  Øvrige

Antal                                                              21                  1.548 

Antal årskøer                                              157                     205 

Kg. EK mælk pr. ko                             10.658                 10.210 

Areal ha                                                       186                       181 

Dækningsbidrag                                    2.721                  3.075 

Kontante kapacitetsomk.                  -1.621                -2.034 

Resultat af primær drift                       440                      332 

Finansiering i alt                                     -786                 -1.037 

Resultat før regulering og skat            264                        79 

Årets resultat før skat                            234                       121 
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Kapacitetsomkostningerne (kontante) er større med -

625 t.kr. på Djursland (for eksempel energi, vedligehold

og løn), hvilket skal ses i sammenhæng med maskin-

stationsindtægterne. 

”Resultat af primær drift” bliver således +7 t.kr. højere

for landsgennemsnittet. En lavere finansieringsudgift

gør, at ”resultat før regulering og skat” bliver +54 t.kr.

bedre for Djursland.

Grundet gevinst af immaterielle aktiver og værdipapirer,

ender landsgennemsnittet med et bedre ” årets resultat

før skat” end Djursland på +84 t.kr. Se tabel 2. 

Gældsbelastningen (al gæld) pr. ha (eget areal) er i gen-

nemsnit for Djursland hhv. landsgennemsnit -156 t.kr.

og -143 t.kr.   

Sohold produktion
Gennemsnitsbedriften er større med 233 årssøer, og

der produceres 265 flere slagtesvin end på Djursland,

samt et omdriftsareal på niveau +/- 4 ha. Tilsammen

gør ovennævnte forhold, at gennemsnitsbedriftens

dækningsbidrag er +1.665 t.kr. bedre ift. Djursland. På

enhedsniveauet og relativt er dækningsbidraget pr.

årsso +48 kr. og pr. ha +571 kr. bedre på Djursland. Øvrig

afvigelse er fra forskelle i andre indtægter.

Djursland har naturligt lavere kapacitetsomkostninger

end landsgennemsnittet grundet besætningsstørrelse,

hvor omkostningen pr. enhed er lidt højere for Djursland. 

På grund af størrelsesforholdet mellem landsgennem-

snittet og Djursland, bliver ”resultat af primær drift”

+643 t.kr. i landsgennemsnittets favør på bedriftsniveau.

Forholdsmæssigt er afvigelsen under 300 kr. pr årsso i

Djurslands favør. Dvs. årets resultat af primær drift er

på et overordnet ens niveau.  

Djursland har lavere finansieringsudgifter end lands-

gennemsnittet. Men det ændrer ikke på forhol-

det, at ”årets resultat før skat” er +430 t.kr. bedre for

landsgennemsnittet end Djursland, men relativt (pr. 

årsso) er Djursland 371 kr. bedre end gennemsnittet.

Se Tabel 3.

Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsso eller pr. ha (eget

areal) er i gennemsnit for Djursland og landsgennem-

snittet -65 t.kr. og -53 t.kr. hhv. -226 t.kr. og -246 t.kr.  

Slagtesvineproduktion
Dækningsbidraget for landsgennemsnittet er +441 t.kr.

bedre end Djursland, som også har flere producerede

slagtesvin på 849 stk., men et mindre areal på 31 ha.

Disse to forhold opvejer økonomisk hinanden med +/-

ift. respektive DB niveauer. Den primære årsag til, at

DB på bedriftsniveau er lavere for Djursland, er, at DB

pr slagtesvin afviger negativt med -51 kr. ift. landsgen-

nemsnittet. 122 kr. pr. produceret slagtesvin mod 173

kr. pr. produceret slagtesvin på DB niveau! Heri indgår

også besætningsforskydningen etc.

De samlede kapacitetsomkostninger og afskrivninger

er lavere i Djurslands favør. Det er kombinationen af

både lavere omkostninger pr enhed og bedriftsstruk-

turen for landsgennemsnittet, der gør, at forskellen i

”resultat af primær drift” indsnævres til +114 t.kr. til

fordel for landsgennemsnit. 

De samlede finansieringsomkostninger er mindre med

+134 t.kr. på Djursland. Større private indtægter på

landsgennemsnit betyder, at ”resultat før regulering

Tabel 2: Driftsresultat - Planter (1.000 kr.)

                                                           Djursland           Landsgns. 

                                                            Landbof.                  Øvrige

Antal                                                              22                    1.135 

Areal ha                                                      258                      237 

Dækningsbidrag                                    2.691                  2.079 

Kontante kapacitetsomk.                -1.884                 -1.259 

Resultat af primære drift                     290                      297 

Afkoblet EU støtte                                  508                      534 

Finansering i alt                                     -745                    -816 

Resultat før regulering og skat            422                     368 

Årets resultat før skat                            397                      481 

Tabel 3: Sohold (1.000 kr.)

                                                           Djursland           Landsgns. 

                                                            Landbof.                  Øvrige

Antal                                                              12                      553 

Årssøer                                                       469                      702 

Antal slagtesvin prod.                         2.355                  2.620 

Fravænnede gr. Pr. årsso                       31,2                     31,9 

Areal ha                                                      198                      194 

Dækningsbidrag                                   4.476                    6.141 

Kontante kapacitetsomk.                -2.070                -2.824 

Resultat af primær drift                    1.693                   2.336 

Finansiering i alt                                 -1.044                 -1.345 

Resultat før regulering og skat         1.362                   1.685 

Årets resultat før skat                         1.390                  1.820 
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og skat” er lavere med -138 t.kr. for Djursland. Regule-

ringerne er relativt på samme niveau. Det betyder, at

”årets resultat før skat” for Djursland bliver -170 t.kr.

lavere end landsgennemsnittet. Se Tabel 4. 

Gældsbelastningen (al gæld) pr. slagtesvin eller pr. ha

(eget areal) er i gennemsnit for Djursland og landsgen-

nemsnittet -2.614 t.kr. og -2.424 t.kr. hhv. -164 t.kr. og

-181 t.kr.

Integreret svineproduktion
Vær opmærksom på at resultatet for Djursland i denne

gruppe alene udgør gennemsnit for fem bedrifter.

Gennemsnitligt har den integrerede sohold- og slag-

tesvineproduktion på Djursland 43 årssøer og 794 slag-

tesvin færre end landsgennemsnittet.  Effektivitets-

niveauet er på 2,7 fravænnede grise mindre pr. årsso

på Djursland. Arealet udgør 75 ha mere end landsgen-

nemsnittet. 

DB på Djursland er -554 t.kr. mindre end landsgennem-

snittet. Årsagen hertil er primært svineproduktionen.

Færre søer, færre antal fravænnede grise pr årsso betyder

– forholdsmæssigt opgjort - mindre DB pr. årsso ved

færre årssøer for Djursland. Det tilsammen trækker det

samlede DB mere ned, end det, planteproduktionen

”trækker op” grundet flere ha, ved et lidt lavere DB pr

22 •  www.landboforening.dk

ha for Djursland. Derfor bliver et større DB fra marken

”spist op” af et dårligere udbytte (produktionsresultat)

i stalden.

”Resultat af primær drift” er for Djursland -242 t.kr.

mindre end landsgennemsnittet, hvilket skyldes, at

kontante kapacitetsomkostninger og afskrivninger er

lavere for Djursland end landsgennemsnittet, grundet

bedriftssammensætningen og kun i mindre grad de

relative forskelle pr enhed. 

Djursland ender således med et ”lille” bedre ”resultat

før regulering og skat” på +15 t.kr.  i forhold til lands-

gennemsnittet. Overordnet sker det både grundet rela-

tivt lavere finansieringsomkostninger og større EU-til-

skud.

”Årets resultat før skat” er for Djursland – 98 t.kr. i for-

hold til landsgennemsnittet.  Det er et større positivt

beløb ved reguleringer af værdipapirer, der gør forskellen.

Se Tabel 5.

Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsso eller pr. ha (eget

areal) er i gennemsnit for Djursland og landsgennem-

snittet -99 t.kr. og -92 t.kr. hhv.  -202 t.kr. og -207 t.kr.

ØKONOMI OG REGNSKAB

Tabel 4: Slagtesvin (1.000 kr.)

                                                           Djursland           Landsgns. 

                                                            Landbof.                  Øvrige

Antal                                                              23                      577 

Sl. Svin prod                                          9.866                 10.715 

Areal ha                                                       219                      188 

Dækningsbidrag                                   2.635                  3.076 

Kontante kapacitetsomk.                 -1.240                 -1.469 

Resultat af primær drift                       830                      944 

Finansiering i alt                                     -815                    -949 

Resultat før regulering og skat           584                      722 

Årets resultat før skat                           686                     856 

Tabel 5: Integreret (1.000 kr.) 

                                                           Djursland           Landsgns. 

                                                            Landbof.                  Øvrige

Antal                                                               5                      221 

Årssøer                                                        378                      421 

Antal fravænnede gr. Pr. årsso            27,6                    30,3 

Sl. Svin prod.                                          9.225                 10.019 

Areal ha                                                      333                      258 

Dækningsbidrag                                    5.179                  5.734 

Kontante kapacitetsomk.                -2.668                 -2.789 

Resultat af primær drift                    1.674                   1.916 

Afkoblet EU støtte                                   631                      519 

Finanseiring i alt                                   -1.199                 -1.454 

Resultat før regulering og skat         1.306                   1.299 

Årets resultat før skat                         1.320                   1.418 
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Giv dit realkreditlån
lidt opmærksomhed 

Der er igen lav rente ved de fast forrentede lån, også selvom nye obligationsserier netop er åbnet. I Aarhus og
København sker der evt. begrænsninger i brugen af afdragsfrie- og variable forrentede realkreditlån ved bolig-
ejendomme for at undgå en overophedning af boligmarkedet.

Flere forhold er aktuelle indenfor

realkreditbelåningen i skrivende

stund, hvor nye obligationsserier

med udløb i 2030, 2040 og 2050 er

åbnet. 

Omlægning til fastforrentet lån?
Aktuelt i disse år sker der en større

omlægning af 30 årige realkreditlån,

hvor de med 10 årig afdragsfrihed

udløber. Lånene fortsætter, alt an-

det lige, som 20 årige lån med

afdrag, og i den forbindelse kan det

overvejes, om de(t) eller en andel

heraf bør omlægges til et 20 årigt

fastforrentet lån til en rente på 1,5

% point (kursen på obligationerne

er aktuel mellem 99 og 100). 

Kursdannelsen på de nye obliga-

tionsserier er allerede så gunstige,

at det generelt kan overvejes ved

ny lånoptagelse eller omlægning af

eksisterende realkreditlån at ”låse”

en andel af gælden med fast rente. 

Vær opmærksom på, at der er uæn-

dret og om end mere fokus på likvi-

ditets-flowet og skabelse af til-

strækkelig likviditet, når den enkelte

bedrifts økonomi vurderes af kre-

ditgiverne (realkreditinstitutter og

banker). Det gør for eksempel, at

forlængelse med nye afdragsfri lån,

som 30 årige, kan være udfordren-

de.

Det er selvfølgelig de individuelle

omstændigheder, der afgør mulig-

hederne og dermed konsekvensen

i forhold til effekten på likviditeten

og formuen. 

Nye regler for belåning af bolig
Jf. finanstilsynets regler vil der blive

begrænsninger, hvis den samlede

gæld (alt gæld, dvs. realkreditlån,

banklån, kk, forbrugslån etc.) udgør

et større beløb end bruttoindkom-

sten ganget med en faktor 3 til 4,

afhængig af kommune. 

Begrænsningerne er, at der ikke kan

opnås afdragsfrie- eller flekslån

(variabel forrentede lån), men det

skal være fastforrentede lån med

afdrag. Det vil især få betydning ved

førstegangskøbene, men vil også

gælde ved udvidelse af belåningen

eller omlægning/konverteringer af

eksisterende lån.  

Reglerne kan få indflydelse i de

situationer, hvor kombinationen er

et mindre landbrug, der primært tje-

ner som bolig, og hvis det samtidig,

af det enkelte realkreditinstitut, bli-

ver ”betragtet” som boligejendom.

Hertil situationen, hvis der tillige

overvejes et ”forældrekøb” af bolig. 

Restriktioner i optagelse af realkre-

ditlån med baggrund i den enkelte

låntagers økonomi er ”iscenesat”

for at imødekomme evt. overophed-

ning af boligpriserne i Aarhus og

kommunerne i Storkøbenhavn. Må-

let er at undgå en gentagelse af

finanskrisen i nullerne, hvor prisfald

på fast ejendom betød en insolvent

situation, eller tæt på, for mange

økonomier. 

De endelige regler på området af-

venter erhvervsminister Brian Mik-

kelsens godkendelse.  

Driftsøkonomikonsulent 

Erik Bendix Jensen ØKONOMI OG REGNSKAB

er er uæn-

s på likvi-

se af til-

en enkelte

es af kre-

tutter og

empel, at

agsfri lån,

dfordren-

74 2017 Medlemsblad.qxp_landbotest  16/10/2017  12.25  Side 23



24 •  www.landboforening.dk

Snitning af majs og græs

Plukkebord til majs monteret på snitter eller mejetærsker

Flytning af gylle med lastbil

Alt forefaldende entreprenør- og maskinstationsarbejde udføres

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

Hegnsklipning og
rabatklipning
udføres...
Ring og hør mere
Få et uforpligtnede tilbud

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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Ny kendelse fra Vestre Landsret
om pant i betalingsrettigheder

En ny afgørelse fastslår, hvilken sikringsakt, der skal foretages, hvis en kreditor ønsker at få pantsikkerhed i
betalingsrettigheder. Afgørelsen medfører pt., at mange kreditorer i dag står med en falsk tryghed, fordi
deres pant ikke er sikret behørigt. 

JURIDISK AFDELING
Afdelingschef, jurist 

Kitte Borup

Vi har i juridisk afdeling fået flere henvendelser

omkring denne nye afgørelse, og vi synes derfor gerne,

at vi vil rydde et par misforståelser af vejen for dig som

landmand. 

Kendelsen omhandler nemlig kun pant i selve beta-

lingsrettigheden, som er et løsøreaktiv. På samme

måde som biler, maskiner m.v. er det, fordi de repræ-

senterer en værdi. Denne type sikkerhed bruger land-

mænd som regel ikke. 

Som bekendt er der til betalingsrettigheder knyttet

mulighed for at søge EU-støtte iht. Grundbetalings-

ordningen – hvis man samtidigt aktivt driver støtte-

berettiget jord. Denne støtte udbetales som udgangs-

punkt til den, som ansøger om det ved Styrelsen. 

Man kan imidlertid notere transport i selve støtteud-

betalingen, således at støtten i stedet udbetales til en

anden end ansøgeren – nemlig til transporthaveren.

Medens pantsætningen af selve betalingsrettigheden

som løsøreaktiv oftest foretages af pengeinstitutter i

forbindelse med landmandens låneengagementer, så

bruges selve støtteudbetalingen som sikkerhed af land-

mændene imellem. For eksempel i forbindelse med en

hel eller delvis sikkerhed for betaling af en forpagtnings-

afgift. Den notering af transport sker gennem denun-

tiation (meddelelse) til Landbrugsstyrelsen. Dette gælder

fortsat, og det ændrer den nye afgørelse ikke på.

Det nye ved Vestre Landsrets kendelse er således kun,

at en kreditor/pengeinstitut skal foretage en anden

type sikringsakt end tidligere, for at få sikkerhed i beta-

lingsrettigheden, og for derigennem at kunne tvangs-

realisere værdien i forbindelse med evt. misligholdelse

og fortrinsstilling ved konkurs. Sikringsakten er nu ting-

lysning i Personbogen efter Tinglysningslovens regler.

Dette sker praktisk ved tinglysning af et ejerpantebrev

med pant i betalingsrettighederne samt betaling af en

dertilhørende tinglysningsafgift, udregnet efter sik-

ringsbeløbet. 

Notering af transport i selve støtteudbetalingen i

december er stadig gratis ved direktoratet.

Den nu fastlagte (korrekte) fremgangsmåde er udover

at bryde med hidtidig praksis også i modstrid med

Landbrugsstyrelsens egne offentlige retningslinjer og

anvisninger. Styrelsen har nemlig indtil nu anvist, at

sikring kunne ske via en pantsætningserklæring og

registrering i Styrelsens register. 

Afgørelsen har ikke betydning for den landmand, som

bruger transport som sikkerhed i selve støtteudbeta-

lingen, for eksempel overfor en nabo i det daglige. 

Retstilstanden kan naturligvis ændres igen, hvis der

vedtages en lovændring, eller hvis Højesteret får lejlighed

til at tage stilling til samme spørgsmål og måtte have

en anden opfattelse.

Er du i tvivl om praktikken eller din status som trans-
porthaver i støtteudbetalingen, så kontakt juridisk
afdeling og få hjælp og rådgivning.
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Få en god snak med en af 
vores 15 erhvervsrådgivere
Auning: 8630 3230   •   Grenaa: 8630 3875

Erhvervsbanken på Djursland 

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

HELE BEDRIFTEN PÅ ÉN FORSIKRING
Også derfor er vi landbrugets foretrukne forsikringsselskab. 
Ring og få en aftale med Exam. Assurandør Michael Frandsen
Telefon 44 74 12 14
Mobil  29 44 68 61
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Kommunalvalget er lige om hjørnet 
- husk at stemme personligt

Som de fleste af Jer ved, står vi

overfor et kommende kommunal-

valg til november. 

Jeg mener, at det er rigtig vigtigt for

landbruget på Djursland, at vi får

valgt nogle kandidater ind, som kan

varetage landbrugets interesser.

Hvis I har et emne, som I ønsker at

få belyst eller diskuteret både før

og efter valget, så opfordrer jeg Jer

til at kontakte den kandidat, som

kan bringe spørgsmålet videre.

Der kunne eksempelvis være nogen

af Jer, som har en mening om, at

Syddjurs Kommune ønsker at pri-

vatisere en række vandløbsstræk-

ninger i kommunen. 

På opstillingslisterne kan I selv følge

med i, hvilke kandidater, der stiller

op i jeres område. Vi har også en

række medlemmer i foreningen,

som stiller op. De vil i den kommen-

de tid få tilbuddet om at blive præ-

senteret på foreningens hjemme-

side.

Min opfordring vil være, at I vælger

at stemme personligt på en kandi-

ser vi, når vi for eksempel taler om

vandløbsvedligeholdelse, udpegning

af beskyttede diger eller sagsbe-

handlingstider generelt.

Djursland Landboforening vil sørge

for, at samtlige kandidater i områ-

det, uanset parti, får tilsendt kon-

krete tal på, hvor stor betydning

landbruget har i kommunerne.

Til sidst opfordrer jeg til at deltage

i de lokale vælgermøder, som i den

kommende tid vil blive afholdt.  

FORENINGEN
Formand 

Hans Gæmelke

dat, som ved noget om landbruget.

På den måde sikrer I, at der bliver

valgt netop den person, som vil prio-

ritere og varetage vores interesser. 

Men det er ikke kun de kommende

byrådsmedlemmer, som vi skal

stemme om. I samme ombæring er

der også valg til regionsrådet. Her

er opfordringen den samme. Stem

på en kandidat, som er lokal for-

ankret på Djursland. Din stemme er

vigtig. Det er i den sidste ende de

kommunale myndigheder, som

kommer til at gøre en forskel. Det

Opstillede kandidater til KV2017 med medlemskab 
i Djursland Landboforening
•  Claus Wistoft - Syddjurs Kommune, Venstre

•  Jørgen Ivar Mikkelsen- Syddjurs Kommune, Venstre

•  Gunnar Sørensen - Syddjurs Kommune, Venstre

•  Riber Hog Anthonsen - Syddjurs Kommune, Venstre

•  Jørgen Brøgger - Syddjurs Kommune, Konservativ

•  Carsten Bech - Syddjurs Kommune, Radikale

•  Anita Ibsen - Syddjurs Kommune, Venstre

•  Harald Grønlund - Norddjurs Kommune, Borgerlisten 

•  Cay Wulff Sørensen - Norddjurs Kommune, Venstre

•  Jens Bagger - Norddjurs Kommune, Venstre

•  Carlo Christensen - Norddjurs Kommune,Liberal Alliance

•  Lars Sørensen- Norddjurs Kommune, Venstre

Foto: Kim Tolstrup
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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

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

VITAMIN- OG  
MINERALBLANDINGER
Vilomix hjælper dagligt både danske og 
udenlandske husdyrproducenter med 
at forbedre deres resultater i bedriften. 
Vi tilbyder tilpassede vitamin- og 
mineralblandinger, rådgivning og service 
med fokus på optimering, trivsel og 
overskud. 

Kontakt os på tlf. 8887 5200 allerede i dag.

Standard- og  
tilpassede løsninger

Til svin, kvæg,  
fjerkræ, mink  

og aqua.

www.vilomix.dk
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Helle Jensen Hansted, 

svinekonsulent, LMO

Regn regn og atter regn...
Dette års våde høstvejr har betydet, at det har været en udfordring at få høstet kornet og lagt det på lageret
til tørring inden næste regnbyge. Derfor ses der rundt omkring bunker af korn, som stadig ligger på markerne,
hvor kornet er begyndt at spire igen. 

Man er nødt til at gå ud og både se, lugte og mærke på

kornet. Hvis man er i tvivl, om kornet indeholder toxiner,

kan man få det analyseret. Det er vigtigt, at man ikke

fodrer grisene med muggent foder. Når man kender

indholdet og niveauet af toxiner i kornet, kan man

lægge en strategi for, om det skal kasseres, eller om

det kan bruges fortyndet op med korn af god kvalitet. 

Et andet alternativ er at tilsætte toxinbinder til foderet

i en periode. Der findes flere forskellige produkter på

markedet, som koster ca. 4 kr. pr. 100 kg færdigblandet

foder.  

I vådt korn skal man være ekstra opmærksom på

forekomsten af toxiner. Nogle lagerskimmelsvampe

har ekstra gode vækstbetingelser, når kornet er fugtigt,

og der er flere dage, hvor temperaturen kommer langt

ned. Det er specielt lagersvampe, der danner Ocratoxin,

som giver mugnyrer, man skal være opmærksom på.

Udfordringen er, at mugnyrer først begynder, at kunne

ses på slagteriet seks uger efter, man er begyndt at

fodre grisene med det. Så ofte, når det bliver konstateret

på slagteriet, så har grisene allerede spist beviset.

Udover mugnyrer giver Ocratoxin også nedsat ædelyst

og mindre tilvækst.

Hvis kornet ligger i en pyramideformet bunke, er skaden

ikke så stor som, hvis der er en fordybning oven i stak-

ken. Det øverste lag vil blive tæt, og vandet vil løbe

ned af siderne, så kornet under det øverste lag er relativt

tørt. Hvis der er en fordybning, hvor vandet kan samle

sig, så vil det løbe ned igennem stakken og forringe

kvaliteten væsentligt. Når kornet skal væk fra marken,

er det ikke en fordel at få suget stakken på marken

væk, da det hele så bliver blandet. Det optimale ville

være, at fjerne det med en grab og placere det øverste

spirede lag for sig selv, så man kan bruge det først -

gerne fortyndet op med korn af god kvalitet.

Kan det reddes? Ja, det kan godt bruges til foderpro-

duktion, selvom det er begyndt at spire igen. Det første

man er nødt til at gøre er, at begrænse skaden ved at

få kørt kornet ind, så det kan blive tørret. I 2007 testede

Seges, hvad det betød rent ernæringsmæssigt, at hve-

den havde spiret. Forsøget viste, at der var sket et

betydeligt tørstoftab men kun små ændringer i sam-

mensætningen af næringsstoffer. 

SVIN 

I vådt korn skal man være ekstra opmærksom på

forekomsten af toxiner.

Foto: Djursland Landboforening (PWJ)
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Djursland Landboforenings økonomiafdeling blev 1.

oktober beriget med en ny regnskabsassistent. Iva

Thomsen kommer fra en lignende stilling i LMO i Søften,

og har i det sidste halve år udelukkende arbejdet med

regnskabsprogrammet Summax.

”Summax er bare godt. Her har du altid dine bilag på

dig. Rigtig mange landmænd synes, at de mange papir-

bilag er uoverskuelige, og at de roder på bordet. Med

Summax er der intet rod. Det slipper de helt for”, for-

tæller Iva Thomsen, som håber på at hun kan bidrage

med, at flere af foreningens medlemmer får øjnene op

for programmet og kan se de mange fordele, som hun

mener, der er.

Alle kan bruge Summax, mener Iva Thomsen, også

dem uden PC. Men det er vigtigt, at man får sat i system,

hvornår man går på kontoret og får tømt sin online

postkasse og får sendt bilag videre.

Iva vil have Summax
på dagsordenen

Økonomiafdelingen i Djursland Landboforening har fået et nyt ansigt. 51-årige Iva Thomsen startede 1. oktober
som regnskabsassistent.

Af journalist Sabrina Brohus

”Vi har naturligvis opstartshjælp ude ved landmanden,

men de er også velkomne her. Fremtiden er en verden

uden papir, det er jeg sikker på”, siger hun.

Helt tæt på
Iva Thomsen er oprindeligt uddannet i Århus/Hadsten

Landboforening. De fusionerede som bekendt med

LMO, og Iva Thomsen fulgte med. Hun har arbejdet

som farmsekretær, hvor hun kørte ud og bogførte direkte

ude ved kunden, og det er hun rigtig glad for, at hun

fortsætter med.

”Det er nemt at klare alt ude ved kunden, og at man

med egne øjne ser de bygninger, som vi eksempelvis

taler om”, mener hun.

Iva Thomsen har altid været særligt glad for det nære

miljø, hvor man kan få et tæt forhold til kunderne,

derfor er hun glad for at være startet i Djursland Land-

boforening, som netop opfylder de to kriterier.

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

- Rendegraver
- Gravemaskiner fra 1 - 28 ton
- Entreprenørvogn

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

Uforpligtigendetilbud gives!
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”Her i byen har vi kroen, som vi samles om. Den har

givet et godt landsbyliv, og det betyder virkelig noget”,

fortæller hun.

Fritiden bruger Iva Thomsen på at spille badminton og

løbe, og så kører hun rundt med drengene, som begge

spiller handicapfodbold- og håndbold.   

MEDARBEJDERPORTRÆT

Iva Thomsen startede 1. oktober som regnskabsassistent hos Djursland Landboforening.

Hun håber på, at hun kan få flere af medlemmerne til at bruge Summax, som hun er begejstret for. 

Foto: Sabrina Brohus, Djursland Landboforening.

”Jeg er glad for at være kommet tilbage i et miljø, hvor

alle kender alle”, siger hun.

Fra Tjekkiet til Ørsted
Iva Thomsen er oprindeligt fra Tjekkiet. Her læste hun

økonomi på en landbohøjskole, men da hun kom til

Danmark i 1991, valgte hun at søge ind på Handelshøj-

skolen for at lære det danske sprog og dansk økono-

mi.

”Jeg skulle jo lære om dansk samfundsøkonomi, som

er noget helt andet end i Tjekkiet”, forklarer hun. 

De mange nye begreber, og ikke mindst et stort og

kompliceret skattesystem, gav Iva Thomsen kamp til

stregen, men hun gav ikke op, for hendes store interesse

var, og er stadig, tal og økonomi.

Iva Thomsen er gift med Henning. Sammen har de en

datter på 25 år, som bor i Aarhus, og to sønner på hen-

holdsvis 21 og 17 år, som stadig bor hjemme. Familien

bor i Ørsted, som de altid har gjort, og det er de meget

glade for.

”Vi har naturligvis opstartshjælp
ude ved landmanden, men de

er også velkomne her.
Fremtiden er en verden uden

papir, det er jeg sikker på”. 

Iva Thomsen, regnskabsassistent,
Djursland Landboforening.
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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

Tror du at landmanden fik ret?

Ja, det gjorde han. Miljø- og Fødevareklagenævnet

afgav overraskende en enstemmig afgørelse om en

ophævelse af påbuddet overfor landmanden. Dette

med den enkle begrundelse, at kommunen er ”bred-

ejer” i lovens forstand når det er offentlig vej, og

at kommunen derfor havde forpligtigelsen til udbed-

ring af skade og vedligehold af røret på det pågæl-

dende stykke under vejen.

Nævnet udtalte også, at det i øvrigt var uden betyd-

ning at der længe havde været en modsat admini-

strativ praksis, samt at det var uden betydning, at

vejen var anlagt før rørlægningen af vandløbet.

Landmanden kunne således heller ikke anses for

at have ”lånt” arealet af kommunen for at kunne

aflede vandet.  

Juridisk afdeling bemærker, at det ved afgørelsen

er fastslået, at når en kommune ejer arealer, har

den rettigheder og pligter som alle andre lodsejere.

Afgørelsen er overraskende, fordi den bryder med

en lang modsat praksis, og afgørelsen må få betyd-

ning for en hel del sager om vandløb, der er anlagt

efter krydsende veje.

Kan du gætte hvem der skal udbedre skaden?

det var bredejerens ledning, og at det i den forbin-

delse var underordnet at kommunen ejede selve

vejarealet.  

Landmanden påstod, at når kommunen ejede det

areal, hvor bruddet var sket, var kommunen ”bred-

ejer” i lovens enkleste forstand og skulle derfor selv

udbedre skaden. 

Kommunen kunne henvise til, og fremlægge bevis

for en fast praksis i kommunerne omkring vedlige-

holdelse af dræn under veje. Kommunen kunne

også henvise til en indhentet udtalelse fra ombuds-

manden og til en tidligere afgørelse fra Natur- og

Miljøklagenævnet, der alle dokumenterede en fast

praksis for, at det ikke er vejejeren, der har ansvaret

for vedligeholdelse af dræn under veje. 

I forbindelse med et brud på et rørlagt vandløb var

en kommune og en landmand i Østjylland uenige

om, hvem der skulle betale for udbedring af skaden.

Vandløbet var privat, men løb under en offentlig

vej.

Kommunen havde udstedt et påbud til landmanden

om, at han skulle udbedre skaden fordi han var

”bredejer” i Vandløbslovens forstand. Som lodsejer

af de tilstødende arealer mente kommunen, at han

havde ansvaret for vedligeholdelse og udskiftning

af drænene.

Skaden var sket under selve vejen, og vejen blev

ustabil, ligesom der var skade på vejens belægning.

Kommunen gav som begrundelse for påbuddet, at
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Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 13.30
Emne:             Foredrag ved sognepræst Henrik Oest

– ”I morgen er den første dag i resten

af mit liv”.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Senest den 24. oktober på 

                        tlf. 8791 2000 eller via 

                        www.landboforening.dk

Pris:                75 kr. pr. deltager

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        - Seniorudvalget

Mandag den 30. og tirsdag den 31. oktober 2017
Emne:             Uddannelsesforløb: 
                         Ledelse i praksis – Modul 1.

                        Med din personlige udviklingsplan i

hånden arbejder du dig igennem

uddannelsforløbet, som består af i alt

4 moduler. For yderligere oplysninger,

kontakt afdelingsleder Carsten Søren-

sen, cs@landboforening.dk eller tlf.

4049 8331.

Mødested:    Kurserne afholdes i Hobro og Aars

Pris:                15.940 kr. ex moms. inkl. DiSC per-

sonprofil med individuel feedback

samt forplejning alle dage

Arrangør:       Djursland Landboforening, 

                        Agri Nord og LandboThy

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

Sprøjtecertifikat/bevis 
- (kursusnr. 461301DL44/1-17).

                        Et sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før

det igen skal opdateres. Kurset foregår

i AMU-regi, og der kan efterfølgende

søges VEU-godtgørelse, hvis man er

berettiget.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Med medarbejdersignatur på 

www.efteruddannelse.dk  – indtast

kursusnr. 461301DL44/1-17– eller kon-

takt Irene Kjær Madsen på tlf. 8791

2083 eller kontakt Dalum Landbrugs-

skole, Majken Helsgaard på tlf. 6313

2711.

Pris:                750 kr. ex moms inkl. kursusmateriale

og forplejning

Arrangør:       Djursland Landboforening i samarbej-

de med Dalum Landbrugsskole

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 10.00
Emne:             Efterafgrøder uden brok – demon-

stration af alternativer til olieræddike.

Besøg vores demomark med efteraf-

grøder.

Mødested:    I indkørslen til Hovedvejen 34, 8586

Ørum Djurs

Tilmelding:   Ingen, mødet er gratis og der bydes

på kaffe

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        – Udvalget for Planter og Natur

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.30 – 16.00
Emne:             Kursus i håndtering og transport af

farligt gods – transport af dieselolie

til maskiner i marken i tank på værk-

stedsbil kræver et ADR kap 1.3 kursus.

Kurset henvender sig til ejere og med-

arbejdere, der arbejder med de pågæl-

dende arbejdsområder i virksomhe-

den.  I kurset indgår også grundlæg-

gende kendskab til regler omkring til-

syn af ildslukker på ADR-køretøjer

samt regler omkring surring af lasten,

der transporteres. Der udstedes
uddannelsesbevis efter kurset. ADR-

kurset afholdes af DM&E Arbejdsmiljø,

hvortil spørgsmål vedr. kurset også

kan rettes: Vagn Theilgaard, tlf. 7640

8375, vt@dmoge.dk. 

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   På tlf. 8791 2000 eller via www.land-

boforening.dk 

(husk at oplyse fødselsdag/år ved

tilmelding)

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

kursusomkostninger og –materiale,

uddannelsesbevis samt kaffe og kage.

Arrangør:       Djursland Landboforening i samar-

bejde med DM&E Arbejdsmiljø

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 13.00
Emne:             Øko-efterafgrøder uden brok –

demonstration af alternativer til de

kendte efterafgrødearter. Besøg vores

demomark med efterafgrøder.

Mødested:    I indkørslen til Hovedvejen 34, 8586

Ørum Djurs – herefter til Løvenholm,

tæt på Østenfjeldvej 1, 8963 Auning.

Tilmelding:   Ingen, mødet er gratis og der bydes

på kaffe

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        – Økologi

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

TID & STED
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TID & STED

Onsdag den 8. november 2017 kl. 19.30
Emne:            Rejseforedrag v/fotograf, film- og

videoproducent Leif Stubkjær – ”Hvor

verden sprækker – om Island”

Mødested:    Fausing Forsamlingshus

Tilmelding:   Senest den 1. november på 

                        tlf. 8791 2000 eller via 

                        www.landboforening.dk

Pris:                50 kr. pr. deltager

Arrangør:       Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 9. november 2017 kl. 19.00 – 21.30
Emne:             Planteavlsmøde – med aktuelle

emner. Nærmere program følger på

www.landboforening.dk primo

november. Samme møde afholdes

onsdag den 15. november kl. 13.00 –

også i Følle.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Senest den 8. november kl. 12 på 

                        tlf. 8791 2000 eller via 

                        www.landboforening.dk

Pris:                200 kr. ex. moms for aktive medlem-

mer

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        – Udvalget for Planter og Natur

Onsdag den 15. november 2017 kl. 13.00 – 15.30
Emne:             Planteavlsmøde – med aktuelle

emner. Nærmere program følger på

www.landboforening.dk primo no-

vember. Samme møde afholdes tors-

dag den 9. november kl. 19.00 – også

i Følle.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Senest den 14. november kl. 12 på tlf.

8791 2000 eller via 

www.landboforening.dk

Pris:                200 kr. ex. moms for aktive medlem-

mer

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        – Udvalget for Planter og Natur

Onsdag den 1. november 2017 kl. 17.00 – 20.30
Emne:             Fyraftensmøde for svineproducenter

– med aftensmad. Fravænning uden

zink v/dyrlæge Ida Friis Overgaard og

landmand Peter Sørensen, Fannerup.

Overbelægning v/svinekonsulent

Anders Peter Andersen.

Mødested:    Føllevej 5, 8410 Rønde

Pris:                Gratis – men af hensyn til forplejning

kræves tilmelding senest den 26.

oktober på tlf. 8791 2000 eller via

www.landboforening.dk

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        - Svineproduktionsudvalget

Torsdag den 2. november 2017 kl. 8.30 – 16.00
Emne:             Opfølgningskursus til 
                         Sprøjtecertifikat/bevis 
                         - (kursusnr. 461301DL44/2-17). Et

sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før

det igen skal opdateres. Kurset foregår

i AMU-regi, og der kan efterfølgende

søges VEU-godtgørelse, hvis man er

berettiget.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Med medarbejdersignatur på

www.efteruddannelse.dk – indtast

kursusnr. 461301DL44/2-17– eller

kontakt Irene Kjær Madsen på tlf.

8791 2083 eller kontakt Dalum

Landbrugsskole, Majken Helsgaard

på tlf. 6313 2711.

Pris:                750 kr. ex moms inkl. kursusmateriale

og forplejning

Arrangør:       Djursland Landboforening i samarbej-

de med Dalum Landbrugsskole

Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.30 – 22.00
Emne:             Efterårsmøde for mælkeproducenter

– aktuelt nyt fra lokale kvæg-, plan-

te-, miljø og økonomikonsulenter. Læs

mere på www.landboforening.dk/akti-

viteter

Mødested:    Landbocentret i Følle

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        - Kvægbrugsudvalget
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Torsdag den 16. november 2017 kl. 5.40 – 20.45
Emne:             Tur til Axelborg for ”Fremtidens land-

mænd” – aktive medlemmer af Djurs-

land Landboforening inviteres på tur

til Landbrug & Fødevarer. 

Mødested:    Landbocentret i Følle 

                        – afgang kl. 5.40

Tilmelding:   Bindende tilmelding senest den 30.

oktober kl. 10 på tlf. 8791 2000 eller

via www.landboforening.dk. 

                        Max deltagerantal 50 prs.

Pris:                Gratis. Der opkræves 400 kr. for en

reserveret plads, som ikke benyttes.

Arrangør:       Djursland Landboforening

Torsdag den 16. november 2017 kl. 13.30
Emne:             Foredrag ved tidligere kvægbrugs-

konsulent Keld Christensen – ”Et liv

med kvægavl og folkene i det”.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Senest den 14. november 

                        på 8791 2000 eller via 

                        www.landboforening.dk

Pris:                75 kr. pr. deltager

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        – Seniorudvalget

Onsdag den 22. november 2017 kl. 19.00
Emne:             Hestens sundhed
                         Oplæg om homø-opati til heste

v/Charlotte Eicke, homøopat med spe-

ciale i behandling af heste. Forstå

årsagen til hestes sygdomme og uba-

lancer.

                        Oplæg om giftige planter og græs-

marker v/økologi- og planteavlskon-

sulent Henrik Østergaard Nielsen.

Kend, forebyg og bekæmp udbredel-

sen af de giftige planter på græsmar-

ker og i folde.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Senest den 20. november på 

                        tlf. 8791 2000 eller via 

                        www.landboforening.dk

Pris:                100 kr. inkl. moms, kaffe og brød

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        – Deltidsudvalget

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 17.00 – 20.30
Emne:             Energi i landbruget – efterårsmøde

med fokus på mulighederne for ener-

gioptimering i landbruget. Læs mere

om mødet på side 18.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Senest den 23. november på 

                        tlf. 8791 2000 eller via 

                        www.landboforening.dk

Pris:                Gratis - der serveres aftensmad med

øl/vand

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        – Økonomi og regnskab

Torsdag den 7. december 2017 kl. 13.30
Emne:             Julemøde v/sognepræst Morten Skov-

sted, Hjortshøj

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Senest den 5. december på 

                        tlf. 8791 2000 eller via 

                        www.landboforening.dk

Pris:                75 kr. pr. deltager inkl. gløgg, æble-

skiver, kaffe og småkager

Arrangør:       Djursland Landboforening 

                        – Seniorudvalget

Torsdag den 7. december 2017 kl. 19.30
Emne:            Foredrag/julehygge ved Kirsten

Frandsen og Helge Qvist Frandsen.

Mødested:    Fausing Forsamlingshus

Tilmelding:   Senest den 29. november på 

                        tlf. 8791 2000 eller via 

                        www.landboforening.dk

Pris:                50 kr. pr. deltager inkl. gløgg, æble-

skiver og kaffe

Arrangør:       Rougsø-Sønderhald Seniorklub

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

Jubilæer
25 år 
Regnskabsassistent Liselotte Madsen kan fejre 25 års jubilæum

fredag den 1. december 2017. 

Jubilæet markeres med en reception på dagen fra kl. 12.00-14.00.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iva Thomsen assistent 8791 2013 2945 6376 ivt@landboforening.dk

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

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

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

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

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

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

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

Pløjemark ved Fårup.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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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

Iva Thomsen assistent 8791 2013 2945 6376 ivt@landboforening.dk

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

Anne-Mette Hougaard afdelingsleder 8791 2012 2481 6501 amh@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

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

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 koordinator 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
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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

Helle Jensen Hansted konsulent 2146 8692 hjh@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

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
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Borup Advokater
Føllevej 5, 8410 Rønde

Tlf. 7020 8791

Kitte Borup, advokat

E-mail: kib@borupadvokater.dk

www.borupadvokater.dk

Djurs Revison
Føllevej 5, 8410 Rønde

Tlf. 8648 1466

Peter Engvang, reg. revisor

E-mail: pee@djursrevision.dk

Anita Nielsen, revisorassistent

Tlf.: 8791 2024

E-mail: an@djursrevision.dk

www.djursrevision.dk

Djurs Bioenergi amba
c/o Carsten Wolff Hansen - projektleder

Sekshøjvej 3, 8500 Grenaa

Tlf. 2482 9601

E-mail: cwh@djursbioenergi.dk

Lars Jakobsen - formand

Rødeledvej 23, Rimsø, 8500 Grenaa

Tlf. 4044 6808

www.djursbioenergi.dk

Familie og Samfund, Djursland
Bente Sejersen Nielsen - formand

Broagervej 8, 8961 Allingåbro

Tlf. 8648 0083

E-mail: bsn@primanet.dk

www.familieogsamfund.dk/djursland

Frilandsgrønsager, bær, frugt
Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Tlf. 8740 6600

www.gartneriraadgivningen.dk

Havebrugsudvalget - Landbrug & Fødevarer
Formand Inger Bach

Borrevej 24, Nøddelund, 8550 Bjerrringbro

Tlf. 8668 2421

Mobil: 2637 8021

Fax: 8668 2321

E-mail: dyrebakken@get2net.dk

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

Tlf. 8740 5000

www.seges.dk/fagområder/heste

Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30, 1780 København V

Tlf. 3395 8000

E-mail: mail@lbst.dk

www.lbst.dk

Landbrugsmessen Gl. Estrup
Silke Lorenzen

Tlf. 8791 2042/2119 4428

E-mail: messen@landboforening.dk

www.landbrugsmessen.dk

Lokal Aktions Gruppe/Djursland
Helle Breindahl - koordinator

Hovedgaden 77, 8410 Rønde

Tlf. 8639 6001/2055 3305

E-mail:koordinator@lag-djursland.dk

www.lag-djursland.dk

Lokal Aktions Gruppe/Farvskov
Mette Risager - koordinator

Laksetorvet, 8900 Randers C

Tlf. 6079 5313

E-mail: mr@lagranders-farvskov.dk

www.lagranders-farvskov.dk

Læplantning
Sune Glitrup - konsulent, HedeDanmark

Lerbakken 64, 8410 Rønde

Tlf. 2048 7808

E-mail: sg@hededanmark.dk

www.hededanmark.dk

VHE Service Østjylland
Annette Brændgaard - forretningsfører

Workinn huset 

Haraldsvej 60C, 1., 8960 Randers SØ

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, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs 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 hkj@dlgtele.dk

Jens Andersen, Teglmosevej 7, Dagstrup, 8544 Mørke 8637 6095 4074 6695 teglmose@moerkesnet.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Henning Jørgensen, Bøjenvej 1, Ring, 8963 Auning 8649 2168 4044 1175 hkj@dlgtele.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rougsø-Sønderhald Seniorklub
Formand:
Aase Jørgensen, Søndergade 87, 8961 Allingåbro 3023 6319 aajse41gl1@gmail.com

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

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

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

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

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

Estruplundvej 51, Ingerslev
8950 Ørsted

Tlf.: 8648 5186
Mobil: 4029 4111

hans@lundballegaard.dk

Fritvalgt:
Hanne Line Revsbech

Voer Færgevej 68
8950 Ørsted

Mobil: 2849 8847
lykkegaardenis@gmail.com

Fritvalgt: 
Esben Øvle Kristensen

Damkærvej 18, Homå
8500 Grenaa

Mobil:2094 1200
esben@homaas.net

Fritvalgt:
Jørgen Ivar Mikkelsen
Molsvej 108, Grønfeld

8400 Ebeltoft
Tlf.: 8636 5343

Mobil:5192 5343
fammik.mols@gmail.com

Økonomiudvalg:
Erik R. Jensen

Voer Gade 1, Voer
8950 Ørsted

Tlf. 8648 8579
Mobil: 4058 8579

faiskaer@gmail.com

Udvalget for
Planter og natur:

Peter Poulsen
Sygehusvej 36

8950 Ørsted
Tlf.: 8648 8061

Mobil: 4017 8061
peter@baekskovgaard.dk

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

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

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

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

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

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

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

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

FORENINGEN ORIENTERER
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Sorteret magasinpost

Høstmarked på Torvet i Grenaa den 30. september

Fotos: Djursland Landboforening (SL)
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