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FORMANDSORDET

Vi er nu kommet om på den

anden side af Kommunalvalget 2017.

Jeg vil i den forbindelse gerne benyt-

te mig af lejligheden til at sige til-

lykke til alle nyvalgte byrådsmed-

lemmer fra både Syddjurs og

Norddjurs Kommune. Det glæder

mig også at se, at fem landmænd,

der også er medlem af Djursland

Landboforening, endte med at blive

valgt ind. 

Jeg håber på et fortsat godt sam-

arbejde med Teknik og Miljø udval-

gene i begge kommuner. Et samar-

bejde, som de sidste par år, har vist,

at det er muligt at finde løsninger,

som kan gavne alle parter.

Som Carsten Kløcher, chef for Plan-

teavl, kommer ind på i en artikel

senere i bladet, så har vi fortsat rig-

tig mange udfordringer i marken.

Aldrig har jeg oplevet et så vådt

efterår, og det vil naturligvis påvirke

høsten 2018. Heldigvis er produk-

tionsøkonomien på både kvæg- og

svinebrug forbedret væsentligt i

2017, og mon ikke også det vil fort-

sætte en rum tid ind i 2018. Jeg

håber, at de tjente penge hos svi-

neproducenterne og producenter af

mælk bliver brugt fornuftigt.

Tilbage i november var bestyrelsen

fra Djursland Landboforening og

undertegnede til delegeretmøde i

Herning. Det var et rigtig godt møde,

hvor landbruget fik stor opmærk-

somhed fra flere ministre og i sær-

deleshed af statsministeren, der

gav landbruget god politisk støtte.

Det var rigtig godt at se, at mini-

strene havde taget sig tid til at del-

tage i delegeretmøde.

Jeg vil gerne takke alle for den store

opbakning til Djursland Landbofor-

ening. Jeg håber, at I vil benytte jer

af de mange møder og kurser, som

løber af stablen i de kommende vin-

termåneder. Møderne er blandt

andet med til at give det sammen-

hold og netværk, som gør Djursland

Landboforening til en god landbo-

forening.

Formandsord

Formand 

Hans Gæmelke

Vårbygmark i april.

Foto: Djursland Landboforening (JF)

Bestyrelsen og ledelsen i 
Djursland Landboforening ønsker 
alle en rigtig glædelig jul samt 
et lykkebringende nytår.
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Der skal være plads til det gode liv
Peter Hjort Jensen kan fremvise flotte økonomiske resultater, og han har både evnerne og alderen til fortsat
at udvide bedriften. Men han har en anderledes strategi. Han vil have plads til det gode liv.

Der skal være plads til det gode

liv. Den sætning hænger ved efter

besøget hos Peter Hjort Jensen. Den

45-årige landmand klarer sig godt.

Han viser gode økonomiske resul-

tater, og i staldene bliver der pro-

duceret flotte og levedygtige små-

grise. Han har så sandelig alderen

og evnerne til at fortsætte med at

udvide bedriften, men det er ikke

Peter Hjort Jensens plan.

”Jeg er måske lidt anderledes end

de fleste. Jeg er glad for mit arbejde,

men det betyder også noget for mig,

at jeg har en fast hverdag med plads

til andet. Jeg har også andre inter-

esser”, forklarer Peter Hjort Jensen,

som med sine 650 søer producerer

34 smågrise per årsso.

Af: Sabrina Brohus

Fotos: Sabrina Brohus

at få frilandsgrise. Det var en nem

og billig måde at komme i gang, og

beslutningen var noget, som vakte

opsigt i nærområdet.

”Jeg er ikke økolog. Det var ikke der-

for, jeg valgte frilandsgrise. Jeg tror

ikke, at økologi er bedre end noget

andet, men der var stor sympati for

den produktionsform – også i lokal-

samfundet”, fortæller Peter Hjort

Jensen.

Peter medgiver, at det var hyggeligt

at kigge på de små hytter på mar-

ken, og i 2000 blev der sågar lavet

en børnebog, som fortalte om arbej-

det med frilandsgrisene. Men hyg-

gen forsvandt, så snart den barske

vinter satte ind. Når der var frost,

Goodwill i lokalsamfundet
Peter Hjort Jensen etablerede sig

som landmand i 1996, hvor han

købte Nybrogaard ved Grenaa. Går-

den ligger blot 4 km fra fødehjem-

met, som dengang blev drevet af

faderen og den ældre bror Mogens

Hjort Jensen. I dag er det udeluk-

kende broderen, der driver kvæg-

gården.

Gården blev købt i fri handel, og

med sig fik Peter 70 køer, som straks

kom over til faderens gård. Samtidig

blev det besluttet, at Mogens skulle

drive de knap 75 ha jord, som fulgte

med. Peter havde, og har stadig,

ingen interesse i markbrug, og har

altid ønsket at have fuld fokus på

sin svineproduktion. Drømmen var

Peter Hjort Jensen har, siden han var barn, spillet elorgel. 

I dag står der et stort sort flygel midt i stuen, og den musikalske 

landmand får klaverundervisning en gang om ugen. 
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LANDMANDSPORTRÆT

og vandet til dyrene frøs til is flere

gange om dagen, når sneen lagde

sig på strømtrådene, hvilket resul-

terede i løse grise, som skulle ind-

fanges, eller den mørke vinterpe-

riode, hvor man skulle lede efter

smågrisene i mørket, så man kunne

sørge for, at de ikke frøs.

”Vi kom til et punkt, hvor vi ikke

kunne udvikle os mere. Jeg havde

ikke den effektivitetsfremgang, som

jeg kunne se hos andre. Vi skulle

gøre noget”, fortæller Peter Hjort

Jensen, som efter 10 år med frilands-

grise besluttede sig for at bygge et

nyt so-anlæg med plads til 650 søer

i 2009.

En anderledes strategi
Med sine 45 år falder Peter under

kategorien ”ung landmand”. Han

har potentiale og alderen til fortsat

at udvide sin bedrift, men det er

ikke hans plan. Han har en ander-

ledes strategi.

”Det lyder måske mærkeligt, at jeg

allerede nu tænker på, hvordan jeg

kommer ud af erhvervet, men det

er jo sådan, det er”, fortæller han.

Peter har valgt en vedligeholdelses-

strategi. Han forklarer, at han i ste-

det for at investere har valgt at foku-

sere på at betale af på sin gæld.

Han understreger, at han bevidst

har tilrettelagt sin produktion, så

han, ifølge ham selv, kan leve det

gode liv.

”Vores liv skal ikke bruges på at for-

følge en voldsom vækststategi. Hvis

vi har regnet rigtigt, så kan jeg godt

leve af min produktion de næste 20

år.  Så er den slidt ned, og så må

den næste beslutte, hvad der skal

ske”, mener han.

Ingen regel uden undtagelser. Peters

søn læser lige nu på EUX landmand

og har passet grise i et år. Hvis søn-

nen ønsker at hellige sig land-

mandslivet, så ville det være noget,

som kunne ændre strategien, erken-

der Peter Hjort Jensen.

Her ligger
Nybrogaard

Peter Hjort Jensen byggede i 2009 et

nyt soanlæg og udvidede til 650 søer.

Han producerer i dag 21.000 smågrise,

som primært bliver solgt som UK

grise. 

”Jeg får undervisning en gang
om ugen. Jeg vil ikke kalde
mig musiker, men jeg er en

glad amatør”. 
Peter Hjort Jensen.



Peter Hjort Jensen viser gode økonomiske resultater, og i

staldene bliver der produceret flotte og levedygtige smågri-

se. 

Som et led i fortsat at optimere sin besætning, har Peter

Hjort Jensen fået sat små kameraer op over grisestierne.

Billederne fra kameraet skal dokumentere grisenes samle-

de vækst, og give Peter Hjort Jensen en fornemmelse af, om

han har den optimale fodring. 
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”Han er ung, og meget kan ske. Han

skal ikke gøre det for vores skyld.

Han skal gøre det, fordi han ikke

kan lade være – lige som vi gjorde.

Uanset hvad, så gør den nuværende

strategi kun virksomheden solid og

omsættelig”, mener han.

Plads til mere af det gode
Peter Hjort Jensen fungerer til dag-

ligt selv som driftsleder. Han har en

fodermester og en medhjælper, og

de tre har arbejdet sammen de sid-

ste 10 år. Og netop det gode sam-

arbejde er årsagen til, at han viser

gode resultatet i staldene.

”Jeg tror, det betyder noget, at jeg

selv er i stalden hver dag. Vi skal

ikke i marken, men kan have fuld

fokus på grisene. Vi er det samme

hold, og dyrene bliver passet ens

hver dag”, understreger Peter Hjort

Jensen.

Det er vigtigt for Peter, at han har

en fastlagt arbejdsdag. Derfor møder

han og kollegaerne ind klokken 7.00

hver dag og stempler ud igen klok-

ken 15.00. Han er glad for livet som

landmand, men fast besluttet på,

at livet indeholder andet end pas-

ning af grise.

For Peter elsker musik. Han er ikke

sikker på, hvor det kommer fra, men

han har, siden han var barn, spillet

elorgel. Han holdt en lang pause

med at spille, men da den ældste

datter startede med at spille klaver,

besluttede han sig for at tage det

op igen.

”Vores liv skal ikke bruges
på at forfølge en voldsom

vækststategi. Hvis vi har regnet
rigtigt, så kan jeg godt leve af min

produktion de næste 20 år.
Så er den slidt ned, og så må den

næste beslutte, hvad der skal ske”. 
Peter Hjort Jensen.



Peter Hjort Jensen og hustruen Mari-

anne er meget glade for at være i

haven. Her ses Peters urtehave, som

er placeret i store praktiske højbede,

hvor sneglene ikke kan fortære som-

merens søde jordbær. 
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”Jeg får det ud af det, at jeg får lov

at være med til at præge tingene

og se, at de beslutninger vi tager,

får tingene til at udvikle sig i den

rigtige retning. Vi kan tillade os at

lave langsigtede løsninger, fordi for-

eningen ikke stopper, bare fordi vi

gør”, fortæller han.

I dag er den yngste af de tre brødre,

Jens Hjort Jensen, også blevet land-

mand. Jens og Mogens har et tæt

samarbejde, og driver fortsat Peters

arealer. Peter har ikke et direkte

samarbejde med sine to brødre, men

de er tætte sparringspartnere. Til

samtlige familiemiddage er der som

regel landbrug på dagsordenen.

”Det er fedt, og det giver tryghed,

at de kender min hverdag, og jeg

deres. De er nogle rigtig gode spar-

ringspartnere”.

I dag står der et stort sort flygel i

stuen. Landmanden har tabt hjertet

til den klassiske musik, og selvom

han kæmper med nodelæren, så er

det besværet værd. 

”Jeg får undervisning en gang om

ugen. Jeg vil ikke kalde mig musiker,

men jeg er en glad amatør”, lyder

det fra Peter Hjort Jensen, som svin-

ger mellem favoritnumrene, men

lige nu har kastet kærligheden på

Schumann.

Opflasket foreningsmand
Vel er landbruget et foreningser-

hverv, men som sønner af Knud Erik

Jensen, tidligere fuldtidsformand

for Arla, er brødrene Hjort Jensen

alt andet lige flasket op med tanken

om, at hvis man er utilfreds, så siger

man det. Derfor ligger tanken om

bestyrelsesarbejdet ikke fjernt for

nogen af de tre brødre. 

”Vi er måske arveligt belastet”

mener Peter Hjort Jensen selv.

De sidste 8 år har han været for-

mand for LVK, Landbrugets Veteri-

nære Konsulenttjeneste. Et for-

mandskab, som han blev opfordret

til, og som han stadig synes er

spændende.

LANDMANDSPORTRÆT

Blå bog:
45-årige Peter Hjort Jensen er gift med Marianne.

Parret har sammen tre børn.  Ingrid på 17 år, Anton på 19 år og Emma

på 21 år.

Peter Hjort Jensen er uddannet landmand i 1993.

Han etablerede sig som landmand i ‘96, da han i fri handel købte

”Nybrogaard” ved Grenaa – bare 4 km fra sit fødehjem.

Til Nybrogaard hører der i dag 90 ha, som Peter Hjort Jensens brødre

driver.

Peter Hjort Jensen startede med at have frilandsgrise, men byggede

i 2009 nye stalde.

I dag har Peter Hjort Jensen 650 søer og producerer 21.000 smågri-

se.

Han arbejder selv som driftsleder i stalden men har en fodermester

og medhjælper ansat.

De sidste 8 år har Peter Hjort Jensen været formand for LVK
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Kontakt os og få mere at vide:
Kasper Axelsen
M: 21 69 26 79
E: kan@hededanmark.dk 

ressourcegenanvendelse.dk

Spar
op til 1.200 kr./ha
ved at gøde med
halmmaskeGratis fosfor og kalium

Erstat handelsgødning med halmaske
og spar op til 1.200 kr./ha



www.landboforening.dk  •  9

Lov om hvidvaskning
Denne lov har til formål at gøre det sværere for kriminelle

at misbruge danske virksomheder – især på det finansi-

elle område.

Den nye lov får betydning for virksomheder, der udfører

juridisk arbejde, ejendomsformidling samt bogholderi

og regnskab, hvilket landboforeningen jo alt sammen

gør for kunder og medlemmer.

Fremover vil kunderne kunne mærke en lidt ændret

adfærd inden for disse områder, når landboforeningen

skal gennemføre risikovurdering, risikostyring samt

medlems- og kundelegitimation. 

Hvidvaskningsloven berører ikke direkte den enkelte

landbrugsbedrift.

EU Persondataforordningen
Forordningen er et nyt regelsæt, der indføres i hele EU

med virkning fra 25. maj 2018. Forordningen skal sikre,

at virksomheder og offentlige institutioner håndterer

personfølsomme oplysninger, så de ikke falder i forkerte

hænder. Oplysningerne skal for eksempel kunne sendes

via nettet på betryggende vis - uden risiko for at blive

læst og offentliggjort.

For at undgå utilsigtede læk af personlige oplysninger

skal private virksomheder og offentlige myndigheder

indføre procedurer med strenge krav til sikkerhed, doku-

mentation og kontrol. Også landboforeningen arbejder

med at få tilpasset arbejdsgange og it-struktur, så for-

ordningen efterleves. Dette gælder for alle landbofor-

eningens afdelinger.

Persondataforordningen gælder som sagt for alle virk-

somheder og offentlige institutioner i EU. Det kan der-

med få direkte betydning for det enkelte landbrug –

især for landbrug med ansatte. Er der brug for det, giver

landboforeningen gerne en hjælpende hånd med at få

forordningen til at fungere så smidigt som muligt.

Risikoafdækning
Samtidig med vedtagelsen af hvidvaskningsloven og

EU’s persondataforordning øges kravet til landbofor-

eningens risikoafdækning – særligt hvad angår rådgi-

veransvar. Det betyder, at landboforeningen skal lave

flere nedskrevne samarbejdsaftaler med medlemmer,

kunder og forretningsforbindelser. 

Hvad sker der rent praktisk
Landboforeningen vil naturligvis forsøge at gennemføre

de nye regelsæt så lempeligt som muligt. Det må ikke

blive disse skærpede regler, der tager overhånd i forhold

til den primære opgave med at passe landbrug og land-

boforening!

De nødvendige ændringer og tilpasninger gennemføres

i løbet af vinteren, så de er fuldt implementerede til

sommeren 2018.

For dig som medlem vil du opleve at skulle tiltræde

samarbejdsaftaler og –rammer. Har du selv brug for

rådgivning om persondataforordningen, er du altid vel-

kommen til at kontakte os. 

Nye krav og byrder presser sig på
Folketinget vedtog i sommer den såkaldte ”hvidvaskningslov”… Det skete samtidig med, at EU udstedte en
forordning om persondatahåndtering, der får virkning fra 25. maj 2018. Og oveni dette stilles der nye krav om
risikoafdækning for den rådgivningsansvarliges arbejde. Hvad betyder det for dig?

FORENINGEN
Chefkonsulent 

Hans-Henrik Dalsgaard
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Landbrugsjord kan nu foreslås
udtaget af Natura 2000-områderne 
Miljøstyrelsen justerer grænserne for Natura 2000-områderne, hvorfor de efterspørger viden om bl.a. land-
brugsarealer, som ikke længere skal være en del af et Natura 2000-område. Husk, at du kan indsende
høringssvar frem til den 3. januar 2018.
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Afdelingschef 

Rikke Skyum LAND, MILJØ & ERHVERV

Figur 1: Orange signatur angiver areal, der i dag ligger i

et Natura 2000-område. Området er landbrugsjord og

ligger i kanten af et område og bør derfor udgå.

Figur 2: Natura 2000-områder på Djursland

Hvad er i høring?
Miljøstyrelsen undersøger muligheden for at justere

Natura 2000-områdernes grænser. Der fokuseres på

at fjerne arealer uden betydning for Natura 2000-områ-

derne og evt. tilføje arealer med mere værdifuld natur. 

Overordnet set foreslås det, at ca. 28.000 ha eksiste-

rende Natura 2000-areal ikke længere skal være regi-

streret som Natura 2000. Dette areal består primært

af landbrugsjord, men også byer og sommerhusområder.

Det foreslås også, at de eksisterende Natura 2000-

områder udvides med ca. 5.000 ha natur, der i dag

ligger udenfor, men i tilknytning til områderne.

Miljøstyrelsen har udsendt høringsbrev direkte til alle

erhvervsdrivende med arealer beliggende i eksisterende

Natura 2000-områder. Her efterspørger de yderligere

forslag til landbrugsarealer, som ikke længere skal være

en del af et Natura 2000-område.

Hvilke arealer kan udgå?
For at arealer kan udgå, skal der enten være tale om

bymæssig bebyggelse eller intensive jordbrugsarealer

(landbrugsjord). Der må desuden ikke laves ”huller” i

områderne. Med andre ord skal de fjernede arealer ligge

i kanten af Natura-2000 områderne.

Hvordan indgives høringssvar?
Miljøstyrelsen anbefaler, at man indgiver sit høringssvar

på deres høringsside (https://fugle-habitat-2017.hoe-

ring.mfvm.dk/Menu.aspx) eller alternativt indsender

det til mst@mst.dk eller Haraldsgade 53, 2100 Køben-

havn Ø.

Hvis du har brug for hjælp til at vurdere, hvorvidt du

har arealer, der er berørt af denne høring, eller hvis du

har behov for hjælp til at indsende høringssvar, er du

velkommen til at kontakte Rikke Skyum.  
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Chef for Planteavl 

Carsten Kløcher

Det værste efterår i min snart 30 årige planteavls-

konsulentkarriere! Smat, smat og atter smat er vist

meget dækkende for dette efterår i marken. Der er dele

af kornmarker hist og pist, der ikke bliver høstet og

ditto i kartofler og majs. Vi oplever, at en del landmænd

intet har sået, men at de fleste har sået en del, og

samlet set er der nok ca. sået 75% af den planlagte

vintersæd. Der står faktisk ret flot vintersæd nogle ste-

der, men desværre er der også mange marker, der ikke

står godt, og hvor der allerede nu er store pletter uden

vintersæd, primært pga. vand, men også sneglene har

taget godt for sig. Vi har skubbet på for, at der søges

om dispensation for kravet om tre afgrøder i 2018 (over

30 ha). Lad os håbe på, at det kommer igennem, for

især mindre brug eller brug, hvor hele avlen fodres op,

kan det være svært at få til at gå op med tre fornuftige

afgrøder til foråret.

Overgemt såsæd
Hvis man har fået såsæd til vinterafgrøderne hjem -

men ikke fået sået, er det vigtigt, at man passer godt

på varen, for den skal jo stå et helt år! Mange har gjort

det før, og de fleste med godt held. Men dels er årets

såsæd høstet under svære og meget fugtige omstæn-

digheder, og dels har luftfugtigheden været meget høj,

siden varen kom hjem – det presser helt klart såsæden!

Sæt derfor sækkene tørt og godt – gerne på paller og

sørg for, at der er hul i plastikindersækken, så kornet

kan ånde. For at tjekke om varen allerede har taget

skade, så læg 100 kerner til spiring nu. Så er der noget

at sammenligne med til næste sommer. Tag gerne et

billede af spirerne nu, så kan du sammenligne, om det

er samme kraftige spirer, du har om 9 måneder, eller

der er tabt spireevne og/eller spirekraft, så det ikke er

såsæd, men affald, du har stående!

Overgemt gylle
Kom du ikke ud med den gylle, du gerne ville i efteråret,

kan pladsen blive trang hen mod foråret. Samtidig ved

vi, at der står tomme beholdere rundt omkring. Har du

brug for ekstra plads, ikke for langt væk, eller har du

ledig kapacitet, så meld ind til vores gylletankbørs, der

starter op medio december på vores hjemmeside - på

www.landboforening.dk/gylletankboers. Udfyld og send

formularen, hvorefter du vil blive optaget i gylletank-

børsen som lejer eller udlejer af gyllekapacitet. Du er

også velkommen til at ringe eller skrive til vores sekretær

Irene Kjær Madsen på 8791 2083 / ikm@landbofor-

ening.dk. Brug af gylletankbørsen er gratis.

Overgemt kemi
Desværre er der rigtig mange midler, der udløber her i

december måned. Så brug den mørke tid til at få gået

dit kemilager igennem med app’en Kemitjek og få bort-

Nyt fra Planteavlskontoret

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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skaffet de midler, der løber ud nu. Der er ingen ”kære

mor” - blot een dag over det enkelte middels ”dødsdag”,

så vanker der bøder.

Markbræmmer
Den nye mulighed for at udlægge 1-20 m brede mark-

bræmmer rundt om alle marker, og med en belønning

i form af ha x 1,5 i MFO-regnskabet, er en kærkommen

lejlighed til at få øget MFO-arealet, så man mindsker

sin afhængighed af efterafgrøder. Men så sandelig også

en mulighed for at få rettet sine marker ud, skåret

kanter af osv. Vi har ønsket os denne mulighed i flere

år og set den mange andre steder (f.eks. er ovenstående

billede fra Skotland 2015). Så lad os bruge den nye

mulighed.

Forsøgsberetning
Som i de seneste år ligger forsøgsberetningen på vores

hjemmeside, og der bringes et lille uddrag her på de

følgende sider, hvor fokus er på et hvedeforsøg og for-

skelle i dyrkningsegenskaber mellem sorterne og på et

vårbygforsøg, hvor årets hovedproblem; Ramularia

undersøges.

Bræmmer rundt om marker kan nu ”belønnes” i MFO-regnskabet – med en faktor 1,5. Billedet er fra Skotland, hvor 

ordningen har været indført længe.

Foto: Djursland Landboforening (CK)

Planteseminar
Tirsdag den 30. januar 2018 afholder vi igen vores

planteseminar. Emnerne er igen i år vidt favnende.

Fra noget om regntiden (ikke den i troperne –

men vores ”helt egen” regntid) til fokus på alt

andet end korn. Undervejs er der også tid til at

diskutere vækstregulering og til at være med en

landmand i Siriuspatruljen. Se selve programmet

på vores hjemmeside og tilmeld dig straks.

Sprøjtekurser vinter/forår 2018
Vi afholder, som det kan ses i Tid & Sted bagerst

i bladet, to sprøjtekurser til februar 2018. Udløber

dit bevis inden juli 2018 er det nu, du skal på

kursus – idet der ikke afholdes flere kurser før til

næste vinter.



Som tidligere år bliver der her i decemberudgaven

af medlemsbladet omtalt nogle få forsøgsresultater.

Den samlede beretning kan findes på Djursland Land-

boforenings hjemmeside i en meget forkortet form,

hvor kun konklusionerne fremtræder sammen med

Planteavlsforsøg 2017
præsentation af forsøgsresultaterne. Der vil være link

til baggrund for forsøgene og behandlingerne. I denne

udgave af medlemsbladet har vi valgt at præsentere

to forsøg, et i vinterhvede og et i vårbyg.  

Forsøgsleder Erik Silkjær Pedersen

Planteavlsassistent Kjeld Andreasen

Karakterisering af vinterhvedesorters vækst
og dyrkningsegenskaber
Forsøgsvært: Kristian Brøsted Pedersen, Skørring

I denne forsøgsserie undersøges en række sorters egnet-

hed til tidlig såning, herunder hvilken udsædsmængde,

der vil være optimal. 

Ved tidlig såning af vinterhvede får afgrøden et langt

efterår til buskning og udvikling af rodvækst. Med en

god overvintring giver det en robust og tørkeresistent

afgrøde. Ved et korrekt sortsvalg mindskes risikoen for

kraftig udvikling af afgrøden med svage strå og lejesæd

til følge.

Sorter af vinterhvede adskiller sig betydeligt i væksttype,

buskning, samt i timingen for opnåelse af visse nøgle-

vækst-stadier, der har stor betydning ved beslutning

om gødskning og vækstregulering. Det er viden, som

er vigtig for at opnå en hensigtsmæssig spredning i

sortsvalget, samt ved beslutning om såtid og udsæds-

mængder.
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Etablering af vårbyg

Foto: Erik Silkjær Pedersen

Oversigt over forsøget

Foto: Erik Silkjær Pedersen



Dette forsøg blev etableret på en JB 4 den 31. august

2016. Foruden blandingssorten indgår der 17 sorter, der

blev udsået med hhv. 130 og 220 spiredygtige kerner

pr. kvm.

I nedenstående diagram ses resultatet af forsøg med

tidlig såning. 

I dette forsøg var der tendens til et højere udbytte ved

den lave udsædsmængde. Med den høje udsædsmæng-

de var udbytterne meget påvirket af lejesæd ved høst.

Det drejer sig især om Creator, Jensen, KWS Cleveland,

Viborg og Mariboss, hvor lejesædskarakteren blev vur-

deret til mellem 5 og 8 på en skala fra 0-10 (10 helt i

leje).

Som det fremgår af de røde punkter blev enkelte sorters

væksttyper vurderet.

Sorter med krybende vækst (flad væksttype) har større

chancer for god overvintring end en sort med opret

væksttype.

Det højeste udbytte blev opnået i Ohio, tæt efterfulgt

af Benchmark og Sheriff.

Der er ikke statistisk sikker forskel mellem de to

udsædsmænger.

Forsøgsserien afsluttes hermed.
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Karakterisering af vinterhvedesorter for egnethed til tidlig såning

                                    Vurdering af          Verna        Vækst-        Vitalitet i         Afgrøde-           Dato                Dato                 Dato
  Sort1)                        egnethed til      liserings-       type3)                    Lands-              højde            vækst-           vækst-             vækst-
                                   tidlig såning1)       behov2)                                forsøg           nov., cm5)         stadie 305)         stadie 315)             stadie 55 
                                                                                                           marts 20164)                                                                           (skridning)5)

  Antal forsøg                                               2                                          4                        2                      2                      2                        2

  Benchmark                    ***                   ****            Flad                 8,2                     11             30. marts         6. april              2. juni

  Creator                           ****                  ****            Flad                 8,3                     11             30. marts         7. april              5. juni

  Graham                           ***                     **      Flad-mellem         7,0                                                                                                  

  Jensen                             ***                    ***          Mellem              7,6                                                                                                  

  Kalmar                            ***                    ***          Mellem              8,1                                                                                                  

  KWS Cleveland             ***                   ****         Mellem              7,7                                                                                                  

  KWS Club                       ***                      *                Flad                   -                       10             30. marts         6. april              2. juni

  KWS Lili                            *                         *              Opret               5,8                                                                                                  

  KWS Renegade            ***                      *             Mellem              7,6                     10                1. april             7. april              3. juni

  Mariboss                       ****                   ***             Flad                 8,2                                                                                                  

  Ohio                                 ***                   ****           Opret               8,6                                                                                                  

  Pistoria                            **                      **             Opret               6,8                     11                4. april           10. april             3. juni

  Savello                              *                         *              Opret               5,8                                                                                                  

  Shabras                            **                       *              Opret               6,0                                                                                                  

  Sheriff                             ***                      *             Mellem              8,2                     10                4. april            9. april              3. juni

  Torp                                  ***                   ****         Mellem              7,5                                                                                                  

  Viborg                            ****                    **              Flad                 8,2                     11                2. april            9. april              3. juni

1) **** = velegnet, * = uegnet 
2) Vernaliseringsbehovet er vurderet i to forsøg sået i foråret. **** = meget højt behov, * = lavt behov.
3) Baseret på observationer i en række forsøg.
4) Skala 0 – 10,0 = alle planter døde, 10. 0 = alle planter døde, 10 = alle planter uskadte. 
5) Registreringerne er foretaget i de tidligt såede forsøg, tabel 10

Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2017

PLANTEAVLSFORSØG
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Afprøvning af forskellige svampemidler 
i vårbyg
Forsøgsvært: Esben Kristensen, Homå

Nedenstående forsøg blev anlagt i sorten KWS Irina

på JB 4.

Forsøget belyser effekten af forskellige svampemid-

ler.

Led 2 er behandlet første gang i st. 31 (et knæ udviklet)

den 27. maj og igen i st. 45 (lige før skridning) den 11.

juni. 

Led 3 er behandlet første gang i st. 31 den 27. maj, i st.

45 den 11. juni og st. 65 (blomstringen halvvejs) den

27. juni

Led 4-13 er behandlet i st. 45 den 11. juni.

Der blev ikke konstateret svampesygdomme på de to

første behandlingstidspunkter. Der blev fundet svage

angreb af bygbladplet, bygrust og skoldplet i starten

af juli måned. 

Ramularia var først i juli meget dominerende, og det

blev vurderet, at led 1 havde en dækningsprocent på

de grønne plantedele på 34. Ved behandlingerne i led

Ubehandlet 13. juli

Foto: Erik Silkjær Pedersen

0,5 l/ha Elatus Era 13. juli 0,5 l/ha Propulse 13. juli
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Ramularia omgivet af en gullig zone

Foto: Erik Silkjær Pedersen

2-12 blev angrebet halveret til ca. 15 % dækning. Den

bedste bekæmpelse blev opnået med svampemidlet

Elatus Era i led 13, med 7% dækning på de grønne blade.  

I led 13 blev der behandlet med det nye svampemiddel

Elatus Era. Midlet forventes på markedet til sæson

2018. Elatus Era indeholder et nyt såkaldt SDHI-middel

samt aktivstoffet fra Proline.

En sammenligning af forsøgsled 2 og 3 viser, at der

ikke er et nettomerudbytte ved anvendelse af 0,3 l/ha

Orius i st. 65. Orius har kun svag effekt mod den domi-

nerende sygdom Ramularia.

Det højeste nettoudbytte på 52,5 hkg/ha blev høstet i

led 13. Et nettomerudbytte på 7,7 hkg pr. ha i forhold

til ubehandlet. Led 13 var udbyttemæssigt på niveau

med de fleste andre behandlinger i forsøget.
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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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ØKONOMI OG REGNSKAB

Virksomhedsskatteordningen
– en kompliceret sag!

Det har siden 1987 været muligt at anvende virksomhedsskatteordningen (VSO), hvilket har givet store skat-
temæssige fordele på rentefradragsværdien samt muligheden for at opspare overskud til en lav aconto
beskatning. Dette har i mange år foregået helt uproblematisk og uden større ændringer i regelsættet.

Den 11. juni 2014 kom der nye

regler omkring (VSO), som skulle

begrænse mulighederne for at pla-

cere privat gæld i VSO, og dermed

opnå høj skattemæssig fradrags-

værdi på renterne. Lovændringen

gik også en del videre, så den også

begrænsede muligheden for at

optage privat gæld med sikkerhed

i aktiver omfattet af VSO. Helt

grundlæggende betød lovændrin-

gen, at såfremt der var en negativ

indskudskonto i VSO, hvilket er et

udtryk for, at der er overført flere

penge til privatområdet, end der er

tjent, eller der var stillet sikkerhed

for privat gæld med aktiver i VSO,

så kunne der ikke fremover opspares

i VSO. Derudover ville der ved nye

fremtidige sikkerhedsstillelser skulle

ske en direkte beskatning af belø-

bet. 

Disse lovændringer fra 2014 udløste

en del fortolkningsspørgsmål, og en

hel del kritik gik på, at ændringerne

var for vidtgående. Folketinget ved-

tog derfor den 2. juni 2016 en lov-

ændring, som præciserede de skat-

temæssige aspekter og samtidigt

lempede nogle af de skattemæssige

konsekvenser, hvis der for privat

gæld stilles sikkerhed med aktiver

i VSO.

Da lovændringen blev vedtaget i

2014, blev der samtidigt indført

nogle overgangsregler, som skulle

gælde frem til 1.1.2018, og dermed

ophøre ved udgangen af regnska-

berne for kalenderåret 2017.

Chef for Økonomi

Henrik larsen

Overgangsbestemmelserne gik på,

at såfremt man pr. 11. juni 2014

havde stillet sikkerhed for privat

gæld med aktiver i VSO for et beløb

over bagatelgrænsen på 500 tkr., så

kunne man alligevel spare op i VSO,

hvis disse sikkerhedsstillelser blev

afviklet inden 1.1.2018.

Der har siden 2014 været en løbende

proces med at tilpasse VSO i regn-

skaberne, og lige nu er vi i gang med

at gennemgå regnskaberne for at

se, hvor disse overgangsbestem-

melser kan give udfordringer i 2018,

og vi vil kontakte de berørte for at

se på mulighederne for at tilpasse

sikkerhedsstillelser m.m.

Det er dog ikke altid nemt at se,

hvilke aktiver der ligger til sikkerhed

for et nyt lån, hvis ikke vi får alle

lånedokumenterne at se. Derudover

kan det være ekstremt svært at

”redde” en forkert disposition,

såfremt vi først får kendskab til

dette, når den er gennemført.  

Der skal derfor lyde en klar opfor-

dring, at såfremt VSO anvendes, så

skal økonomikonsulenten kontak-

tes, inden der optages nye lån eller

stilles nye sikkerheder. Dette gælder

også ved almindelig låneomlægning,

såfremt en del af gælden er i pri-

vatområdet, da en låneomlægning

efter 1.1.2018 anses for ny belåning.

Når overgangsreglerne er væk, så

vil betingelserne for opsparing i VSO

efter 1.1.2018 være:

•  Indskudskonto skal være positiv
   (kan dog være negativ, hvis den

var under bagatelgrænsen i 2014,

og ikke er blevet eller bliver yder-

ligere negativ)

•  Der må ikke være stillet sikker-
hed for privat gæld med aktiver
i VSO

   (undtaget er sikkerhedsstillelse

der ikke overstiger boligværdien

på den ejendom, som bebos, eller

sikkerhedsstillelse foretaget som

led i sædvanlig forretningsmæssig

disposition)

Vi vil også i foråret 2018 ved gen-

nemgang af regnskaberne for 2017

have fokus på VSO. Det er meget

vigtigt, at ordningen er trimmet, så

den er klar til de kommende år. 

Vigtigt!
Husk at kontakte din økono-

mikonsulent, hvis du skal op-

tage nye lån, omlægge eksi-

sterende lån eller stille nye sik-

kerheder.
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Indbetaling til pensionsordning
i år 2017

Det er tid til at tage stilling til, om der skal indbetales til de private pensionsordninger, man har lavet i sin
bank, ved et forsikringsselskab eller indbetale ekstra på sin arbejdsgiverpensionsordning i december. 

Økonomikonsulent 

Frank Rasmussen

Der er mange faktorer, som man skal have med i

sin overvejelse, før man kan tage en beslutning, om

der skal indbetales til pension i år 2017. Valget er dog

typisk baseret på, hvilke ønsker man har til sin pen-

sionisttilværelse, skattesituation, samt hvor meget

likviditet man har til rådighed det enkelte år. 

Hvis man ved, at man i år 2017, kommer til at betale

topskat, kan det være en god ide at indbetale til en

livrente/ratepension, så man derved får nedsat det

beløb, der skal betales topskat af. Desuden vil de fleste,

når pensionsordningen kommer til udbetaling, have en

indkomst, som er under topskattegrænsen, og derved

som udgangspunkt få nedsat sin beskatning med

15 %. 

Selvstændige har også fortsat mulighed for at benytte

30 % ordningen, som giver mulighed for at indsætte

op til 30 % af overskuddet før renter på en livrente.

En anden ting, man skal være meget opmærksom på,

er, at man ikke altid bare kan flytte sine pensionsop-

sparinger fra en bank eller pensionsselskab til et andet.

Man kan da risikere at miste retten til nogle dækninger,

som ikke længere kan tegnes, eller man kan få ændret

udbetalingstidspunktet.

Ratepension
Ratepension udbetales i lige store rater (f.eks. hver

måned) i en nærmere aftalt periode på mindst 10 år

og højst 25 år. Hvornår man kan begynde at få udbetalt

sin ratepension, afhænger af, hvornår man er født, og

hvornår ratepensionen er oprettet. Udbetalingen kan

tidligst begynde, når man er 60 år (gælder for ordninger

tegnet før 1. maj 2007) og skal senest begynde udbe-

taling, når man fylder 75 år (nye regler på vej).

Der kan samlet maksimalt indbetales kr. 53.500 i år

2017, og det er vigtigt, at man får medregnet det beløb,

man har indbetalt via sin arbejdsgiverordning og evt.

på andre ratepensionsordninger, man måtte have.

Udbetaling fra ratepension medtages i beregningen af

offentlige ydelser bl.a. ved beregning af pensionstil-

lægget og efterløn, hvilket man skal være særlig

opmærksom på, inden man starter udbetaling op. Det

kan være, man i stedet for skal vælge en 20 årig periode

frem for de minimum 10 år. Selve depotværdien kan

også have indflydelse på, hvor meget man kan få i

efterløn.

Hvis man har indbetalt over 53.500 kr., kan man fortsat

få fradrag for det beløb, som er indbetalt over de 53.500

kr., hvis man kontakter sin bank eller pensionsselskab

og får overført beløbet til en pensionsordning med livs-

varige udbetalinger. Det gælder både privattegnede

ordninger og indbetalinger via sin arbejdsgiver. 

 Pensionsoversigt                                              Ratepension                  Livrente                    Aldersopsparing

 Kan fratrækkes i topskat                                              Ja                                       Ja                                Nej

 Kan fratrækkes i den skattepligtige                          Ja                                       Ja                                Nej

 indkomst før topskat                                                    

 Beskattes ved udbetaling                                            Ja                                       Ja                                Nej

 Medtages ved beregning i folkepension                  Ja                                       Ja                                Nej

 Løbende afkastbeskatning på 15,3 %                       Ja                                       Ja                                Ja

 Max indskud i 2017                                                         Kr. 53.500.                     Kr. 49.300.               Kr. 29.600.

                                                                                              Er inkl. indbetaling      Evt. indbetaling     Er inkl. indbetaling

                                                                                              på ratepension ved     ved arb.giver           på aldersopspr.

                                                                                              arb.giver                          medtages ikke        ved arb.giver. 



www.landboforening.dk  •  21

ØKONOMI OG REGNSKAB

Man kan også vælge at få banken eller pensionssel-

skabet til at betale beløbet tilbage, men så får man

ikke et fradrag for det beløb. 

Hvis man ikke gør noget, får man ingen fradrag for det

for meget indbetalte beløb, som dog senere hen vil

blive beskattet, når pensionsordningen bliver udbetalt.   

Livsvarig pension (også kaldet livrente)
En Livsvarig pension er en pensionsordning, som sikrer

dig en udbetaling, når du går på pension og resten af

livet. Du får typisk pengene udbetalt hver måned.

Reglerne for hvornår man kan starte udbetaling af en

livrente er stort set de samme som på ratepensionen.

Ligeledes medtages udbetaling i beregningen af offent-

lige ydelser, og depotværdien kan have indflydelse på,

hvor meget man kan få i efterløn.  

Der er dog ikke noget alderskrav til, hvornår man senest

skal starte udbetalingen, men jo længere man venter,

des større er sandsynligheden for, at man ikke får ligeså

meget udbetalt, som der blev indskudt. Man skal bl.a.

også være opmærksom på, hvad der sker med opspa-

ringen i tilfælde af død, om livrente så kan overgå til

ægtefælle eller ens livsarvinger osv.  

Modsat ratepension, skal man ikke ved en livrente tage

hensyn til, hvor meget der måtte være indbetalt til en

livrente i forbindelse med sin arbejdsgiverpensions-

ordning, da man i princippet må indsætte hele sin løn.

Det er således kun de private indbetalinger til livrente,

som samlet ikke må overstige kr. 49.300 i år 2017. 

Man kan trække indbetalingerne fra i skat, og man skal

betale skat af udbetalingerne.

Aldersopsparing
Aldersopsparing er afløser for kapitalpension, som man

ikke længere kan indbetale til. Man kan maksimalt ind-

betale kr. 29.600 i år 2017 inkl. aldersopsparingen på

sin arbejdsgiverordning. 

Indbetalinger kan ikke fratrækkes i skat, modsat er der

ingen beskatning ved udbetaling.

Hvornår man kan begynde at få udbetalt sin aldersop-

sparing afhænger bl.a. af, hvornår man er født, og hvor-

når aldersopsparingen er oprettet. Udbetalingen kan

tidligst begynde 5 år før, man kan få folkepension og

skal senest udbetales, når man bliver 75 år. Man kan

vælge af få hele beløbet udbetalt på en gang eller ad

flere gange. 

Modsat ratepension og livrente, så medtages udbetaling

ikke i beregningen af f.eks. folkepension.



Indbetales mere end det tilladte beløb i alt, vil det

fremgå af årsopgørelsen året efter, og skat vil auto-

matisk have beregnet en afgift på 20 % af det over-

skydende beløb. Man har herefter mulighed for at få

det overskydende beløb overført til en anden pensions-

ordning.

Aldersopsparingen har dog i nogle tilfælde fortsat

betydning for, hvor meget man vil kunne få i efterløn.  

Nye pensionsregler på vej
Der er fremlagt et nyt lovforslag, som forventes vedtaget

senest i december 2017. Her vil man hæve seneste udbe-

talingsalder til 80 år, eller 30 år fra man når pensions-

alder (efterløn). Samtidigt vil man fremover ændre tids-

punktet for, hvornår man tidligst kan starte udbetaling,

til 3 år før man kan få folkepension mod 5 år i dag. Det

vil være gældende for alle nye pensionsordninger tegnet

efter 1 januar 2018. Det kan derfor være en god ide, at

man får etableret en privat pensionsopsparingsordning

i år 2017, og så f.eks. indsætte kr.100. På den måde

bevarer man muligheden for at få udbetalt 5 år før fol-

kepensionsalder, hvis man vil opspare yderligere efter

år 2018. Der sker ingen ændringer på de pensionsord-

ninger, som er lavet før år 2018, så der vil fortsat være

nogen pensionsordninger, som kan udbetales, når man

bliver 60 år, selv om man først kan få folkepension

senere end 5 år efter de 60 år. 

Der er også nye regler på vej vedr. aldersop-

sparinger, som kan betyde, at det ikke læng-

ere er aktuelt at benytte aldersopsparingen

til pensionsopsparing. Bl.a. vil man ændre

på, hvor meget der kan indbetales det enkel-

te år, hvilket betyder, at man fremover kun

vil kunne indsætte kr. 5.000 indtil 5 år før,

man når folkepensionsalder. Herefter vil

man så gradvis sætte beløbet op til kr.

50.000 (år 2023). Betingelsen for at man

kan få lov til at opspare op til kr. 50.000 er

dog, at man ikke er startet på udbetalinger

fra andre pensionsordninger.

Så fremover vil det komme meget an på

alder, om man skal benytte aldersopsparing

eller ej. 
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Dem, som i dag har oprettet en aldersopsparing, og

som har mere end 5 år til folkepension vil skulle overveje,

om man ikke i år 2017 skulle indsætte det maksimale

beløb på kr. 29.600 og så fremover stoppe indbetalinger

i en periode, indtil man når 5 år før sin folkepensions-

alder. 

Ændringen af aldersopsparingen er en del af regeringens

plan om at fastholde folk længere på arbejdsmarke-

det.

Hvor skal man begynde
Djursland Landboforening indgik i 2016 et samarbejde

med Pensionpartner gennem Seges, som betyder, at

Djursland Landboforening har mulighed for at kunne

tilbyde at lave disse pensionsberegninger og efterføl-

gende lave en pensionsstrategi, som man så kan tage

med i sin bank eller bruge overfor sit pensionsselskab. 

Ved at få lavet pensionsstrategien ved landboforeningen

opnår man også, at det er en uafhængig part, som har

lavet pensionsstrategien og ikke en person, som også

har salg for øje. 

Har man spørgsmål vedrørende pensionsopsparinger,

og hvordan man er stillet i forhold til de offentlige ydel-

ser, kan man kontakte økonomikonsulent Frank Ras-

mussen, fr@landboforening.dk eller på tlf. 8791 2081/

2083 0362 - eller sin egen økonomikonsulent.

ØKONOMI OG REGNSKAB
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En købers pligt til lovliggørelse
af § 3 forhold

En ejer af en landbrugsejendom er forpligtet til at lovliggøre alle ulovlige § 3 forhold på en landbrugsejendom,
uanset hvem der har foretaget indgrebet, og uanset hvornår det er foretaget.   

JURIDISK AFDELING
Afdelingschef, jurist 

Kitte Borup

Miljøklagenævnet har netop

afgjort en sag, hvor en § 3 beskyttet

mose ulovligt var blevet fyldt op

med jord. 

En nabo til en landbrugsejendom

havde efter aftale med den tidligere

ejer fyldt mosen op. Kommunen

havde bedt både naboen og den tid-

ligere ejer om at fjerne jorden igen,

hvilket ikke var blevet efterkommet.

Den tidligere ejer havde ikke oplyst

noget om forholdet til en ny køber

af ejendommen. 

Forpligtigelsen til at berigtige 
ulovlige forhold
Efter Naturbeskyttelseslovens § 74,

stk. 1, påhviler det den enhver tid

værende ejer eller bruger af en ejen-

dom at berigtige et ulovligt forhold,

eksempelvis ulovlig deponering af

affald. Pligten er derfor på objektivt

grundlag, hvilket vil sige, at det er

uden betydning, om årsagen kan

tilskrives ejeren.  

Bestemmelsen har derfor den kon-

sekvens, at en ejer indtræder i alle

tidligere ejeres og brugeres ansvar

for ulovlige forhold og må bære

omkostningerne til genopretning af

den ulovlige tilstand. 

I afgørelsen afviste Miljøklagenæv-

net derfor at give dispensation til

den nye ejer af ejendommen til ikke

at skulle fjerne jorden. 

Sagens baggrund
De nærmere omstændigheder var,

at kommunen ved et tilsyn på ejen-

dommen i september 2014 blev

opmærksom på den deponerede

jord i mosen. Først indgik kommu-

nen en aftale med naboen om, at

han skulle fjerne jorden, inden en

nærmere angiven frist. Da dette ikke

skete, bad kommunen i stedet eje-

ren om at fjerne jorden indenfor en

ny frist. Det skete heller ikke. 

Da kommunen i september 2015 tog

sagen op igen, var ejendommen i

mellemtiden blevet solgt. Kommu-

nen udstedte derfor et påbud til den

nye ejer af ejendommen om at fjer-

ne jorden. Det afviste den nye ejer

at efterkomme, og klagede over

påbuddet.

Natur- og Miljøklagenævnet 
Den nye ejer gjorde bl.a. gældende

overfor Nævnet;

•  at han som køber ikke havde

modtaget information om den

verserende sag i forbindelse med

købet af ejendommen, 

Arkivfoto: Mørke Mose, Termestrup.

Foto:  D jursland Landboforening (AL)
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•  at han havde rettet henvendelse

til kommunen under ejendoms-

købet for at høre om verserende

sager, men at kommunen havde

oplyst, at der ikke forelå verse-

rende sager vedrørende den

pågældende ejendom, 

•  at kommunen måtte rette hen-

vendelse til naboen, som havde

indrømmet, at det var ham, som

havde deponeret jorden i mose-

loddet, og bede ham genetablere

mosen. 

Natur- og Miljøklagenævnet fandt

ikke, at der forelå særlige omstæn-

digheder i sagen, der kunne begrun-

de en dispensation til den ansøgte

lovliggørelse af forholdet. Det af

klager i sagen anførte, kunne efter

Nævnets opfattelse ikke føre til et

andet resultat, og påbuddet blev

opretholdt.

Kommentar fra Juridisk afdeling:

I praksis antages det normalt, at

der ikke kan stilles krav om fysisk

lovliggørelse eller betaling herfor af

en ejer, hvor det må antages, at det

er en fremmed, der er trængt ind

på ejendommen og har foretaget

den ulovlige ændring af tilstanden.

Nævnet må derfor ved afgørelsen

have lagt til grund, at det var efter

aftale med den tidligere ejer, at

naboen havde foretaget opfyldnin-

gen af mosen. 

Den nye ejer af ejendommen må

derfor henvises til at forsøge at få

dækket sine udgifter til genetable-

ringen af mosen ved et civilt søgs-

mål mod naboen og/eller mod den

tidligere ejer af ejendommen, fordi

han har tilbageholdt oplysninger i

forbindelse med ejendomshandlen.

Afgørelsen fra Natur- og Miljøkla-

genævnet viser vigtigheden i at

undersøge alle ejendommens for-

hold i forbindelse med en handel,

herunder eventuelle tilstandsæn-

dringer i § 3 natur. 

JURIDISK AFDELING

Vintersæd ved Allelev – december 2017

Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Kend de nye regler for
flyvning med droner

Efter den nye lov, der blev vedtaget den 1. juli 2017 vedr. droner, er trådt i kraft, skelnes der mellem dronetegnet
og dronebeviset. Der er tale om to vidt forskellige tilladelser med vidt forskellige indhold og krav. Reglerne
håndteres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Fælles for al flyvning med droner er, at det alene er piloten,
der er ansvarlig for, at alle tilladelser og regler overholdes.

IT-konsulent 

Peter Soelberg

Dronetegnet er gratis og giver tilladelse til at flyve

med droner efter de gældende regler for private. Et

dronetegn skal erhverves af alle, der ønsker at flyve

med droner, og det gælder uanset, hvor man ønsker at

flyve. Der skelnes således ikke her mellem bymæssig

bebyggelse og ikke-bymæssig bebyggelse. Testen er

obligatorisk og kan tages online ved en multiple choice

test, hvor man bliver testet i de gældende regler for

civil flyvning med droner. Et dronetegn er gratis, og det

kan erhverves ved en test på  dronetegn.dk. Testen

består af 12 spørgsmål.

Har man erhvervet et dronebevis, er det ikke nødvendigt

også at erhverve et dronetegn. 

Dronebeviset er en certificering, der gives til hver enkelt

person, som skal flyve med en drone. Med et dronebevis

får man adgang til at udføre droneoperationer indenfor

blandt andet bymæssigt område. For at bibeholde sit

dronebevis kræver det dog, at man flyver aktivt med

droner i 15 timer om året. Reglerne for dronebevis gælder

både private og erhvervsdrivende, og såfremt man

ønsker at flyve indenfor de rammer, som dronebeviset

tillader, eksempelvis indenfor bymæssigt område, så

kræver det, at flyvningen gennemføres i erhvervssam-

menhæng. Hvis man ønsker at erhverve et dronebevis,

kræver det, at man deltager i et dronebevis-kursus hos

en udbyder, der er godkendt og certificeret af Trafik-,

Bygge- og Boligstyrelsen. Et dronebevis er opdelt i 4

kategorier; 1A, 1B, 2 og D, som følger dronernes 4 for-

skellige vægtklasser.

Uanset hvor man flyver med en drone, og uanset om

man har dronetegn eller dronebevis, skal man være

meget opmærksom på, at afstandskravet til mennesker,

veje, jernbaner, lufthavne etc. overholdes. På hjemme-

siden droneluftrum.dk, angiver Trafik-, Bygge- og Bolig-

styrelsen midlertidige og permanente restriktionsom-

råder i Danmark, hvor droneflyvning ikke må finde

sted. Alt afhængig af hvilken drone man ønsker at flyve

med, og hvor man ønsker at flyve, bør man også specifikt

undersøge, hvilken forsikring der kræves, da disse regler

også er blevet skærpede med den nye lovgivning.

AGRO-IT

Gratis sikkerhedstjek 
af din computer
Der er fortsat flere og flere, der oplever, at deres

computer bliver angrebet af virus, spyware eller

ransomware. Fælles for alle disse typer angreb

via Internettet, er, at mange oplever, at de mister

dyrebare data, og der er også nogen, der har ople-

vet, at deres personlige oplysninger er havnet i

forkerte hænder. Det er derfor meget vigtigt, at

man sikrer sig, at alle computere er sikret med

opdateret antivirus-program, samt at alle opda-

teringer er installeret på computerne. I hele januar

måned tilbyder Agro-IT at udføre et gratis sik-

kerhedstjek, således det bliver gennemgået, om

alt er i orden vedr. antivirus-program og opdate-

ringer, og ligeledes bliver computeren scannet

igennem for trusler med et særligt sikkerheds-

program. Når undersøgelsen er gennemført, udle-

veres der et sikkerhedscertifikat for computeren. 

Ordningen med gratis sikkerhedstjek gælder i

januar 2018 og gælder alle medlemmer af Djurs-

land Landboforening for op til 2 computere. Under-

søgelsen udføres på værkstedet hos Agro-IT. Der

indgår ikke andre konsulentydelser eller fejlretning

i tilbuddet om gratis sikkerhedstjek. 

Gratis sikkerhedstjek kan bestilles på 70274500

eller ps@agro-it.dk
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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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v/ Susanne og Peter Ejlersen
Elholtvej 15 · 8581 Nimtofte

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

Kloak
SERVICEMIDTDJURSRENSNING AF:

• DRÆNRØR

• SEPTICTANKE

• SPUL AF GYLLEKANALER

• KLOAKKER
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Overvejer du at bygge
ny bolig til foråret?

At skabe nye rammer for livet de næste mange år, kan ikke gøres på 10 minutter - derfor er det vigtigt at
starte i god tid. 

Skitser er fundamentet for hele
byggeriet
Ideerne, der vokser i hovedet, når

tankerne kredser omkring opførelse

af en ny bolig, skal gerne blive til

virkelighed. Derfor er det en god ide

at komme i gang med at få tankerne

gjort konkrete og finde ud af, hvad

det vil kræve at nå det ønskede

resultat.

Det sker ofte, at der er ting, man

ikke har forudset eller tænkt kunne

have betydning for de valg, man

træffer. Det kan f.eks. være myn-

dighedsmæssige udfordringer, der

kan trække sagsbehandlingen i

langdrag, ønsker til indretningen,

som ikke er hensigtsmæssig eller

omfanget af ønskerne, der ikke sva-

rer til det budget, man har til rådig-

hed. 

Skitserne er det første og vigtigste

skridt i forbindelse med opførelsen

af en ny bolig. Det er her, alle trå-

dene samles, formes og kommer til

at gå op i en højere enhed. Derfor

er det vigtigt, at man har tid til at

træffe de rigtige beslutninger. Det

er i skitsefasen, huset bliver dit! 

Hos Byggeri & Teknik I/S tillægger

vi det meget stor betydning, at

serne er igen stigende, og derfor er

det endnu mere vigtigt, at projek-

terne kommer i udbud. Vi har ved

udbudte projekter set prisforskelle

på 3-25 % mellem de indkomne pri-

ser, selvom entreprenørerne har haft

et fuldstændigt enslydende og

detaljeret materiale at give priser

ud fra.

Ring til os og fortæl om dit projekt

- også selvom du allerede har skit-

serne. Så vil vi meget gerne fortælle,

hvad vi kan gøre for dig.

Arkitekt Anna Grethe P. Aggerholm

Konstruktør Dennis Nielsen

boligerne opbygges individuelt. Der-

for har vi ikke type- eller standard-

modeller. I vores arkiv har vi natur-

ligvis mange skitser, som kan give

inspiration og ideer til vores kunder,

men vi starter altid på et blankt

stykke papir eller ud fra de streger,

I allerede selv har arbejdet med.

Penge at spare ved udbud
Det er stadig vores erfaring, at der

er mange penge at spare, ved ind-

hentning af priser fra flere hånd-

værkere/entreprenører. Byggepri-

BYGGERI & TEKNIK

Eksempler på indhentede priser 2016 – 2017. Priserne er inkl. moms.

Type og størrelse                                                  Højeste pris          Laveste pris       Spredning i kr.     Spredning i %

1 plans parcelhus, 202 m2 bolig,                        3.768.825               3.112.760                 656.065                     17 %

1 plans stuehus 175 m2 bolig                                2.520.315               2.219.762                 300.553                     12 %

1½ plans stuehus 241 m2 bolig*                         3.471.386               3.352.787                 118.599                      3 %

1½ plans stuehus 364 m2 bolig*                        5.529.399               4.155.654                1.373.745                   25 %

*Inkl. jordvarmeanlæg

Der kan være mange penge at spare på nyt byggeri ved indhentning af priser fra

flere håndværkere/entreprenører

Fotos: Byggeri & Teknik I/S
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Onsdagsklubben er
ikke for sarte sjæle

Hver eneste onsdag i 33 år har en gruppe landmænd fra Djursland mødtes og snakket om løst og fast. Et
ugentligt frikvarter, som udviklede sig til et livslangt venskab.

Det hele startede med…
En blæser i maskinhuset forsøger ihærdigt at få fyldt

varme i rummet. Hjørnesofaen bærer i den grad præg

af tidens tand, og heldigvis kommer de fleste i arbejds-

tøj, så gør det ikke så meget, hvis man får sat sig i lidt

patina.

Historien om onsdagsklubben startede tilbage i oktober

1984. Tre landmænd, som startede landbrug på samme

tid, og en enkelt elektriker, besluttede sig for at mødes

hver uge, for at diskutere løst og fast. Ikke nødvendigvis

arbejdsrelaterede emner – det fik de, og får stadig,

”Hva’ dælen, har du fejet”, lyder det kækt fra en af

eftermiddagens gæster i onsdagsklubben. Han træder

ind gennem døren i maskinhuset med en ramme øl

under armen. De andre hilser ham velkommen fra sofa-

en. ”Han er godt klædt på i dag”, bliver der grinet og

henvist til de mange øl.

”Vi har jo fint besøg i dag”, siger værten Finn Vejsgaard,

og hentyder til undertegnede, som i dagens anledning

har fået lov at besøge onsdagsklubben på Skårupvej i

Kolind. En klub for landmænd, som har eksisteret i 33

år. 

Reglerne er enkle. Rygning forbudt, og så skal man

have drikkevarer med til eget forbrug.

”Og så er tidspunktet fast. Vi har aldrig aflyst et møde,

og det kommer vi heller ikke til. Det kan være, vi flytter

det, hvis juleaften eller nytårsaften falder på en onsdag

– måske”, lyder det klart i mælet fra Bo Ibsen, som i

tidernes morgen var med til at stifte onsdagsklubben.

Flytning af gylle med to lastbiler
Slamsugning

Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn
som reducerer marktrykket

Alt forefaldende maskinstations- og entreprenørarbejde udføres

Af journalist Sabrina Brohus 

”Vi mente, at det skulle der
være tid til,  selvom vi havde

travlt som landmænd”.

Bo Ibsen, 

medstifter at onsdagsklubben.
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”Vores koner spørger også altid, hvad vi taler om. Så

siger vi ingenting. Og det passer, for der var engang en

kone med, og der var der ingen, der sagde noget”, griner

Keld Johnsen, og resten af landmændene stemmer i.

Jamen, det er jo onsdag
Selvom onsdagsklubben aldrig er blevet aflyst, så er

der naturligvis mandefald, når der er høst. Men det er

der råd for.

Keld Johnsen fortæller om en høst, hvor Bo Ibsen havde

så travlt, at han ikke kunne nå til møde. Derfor tog

klubben ud i marken til ham og satte sig på et dige for

at drikke en øl.

gennem erfa-grupperne i deres lokale landboforening,

Djursland Landboforening. 

”Vi mente, at det skulle der være tid til, selvom vi havde

travlt som landmænd”, siger Bo Ibsen, som fortæller,

at det er i nyere tid, at der er kommet varme på. I

starten stod de og frøs i porten til maskinhuset.

Snakken falder hurtigt på, hvad der egentligt bliver

snakket om i sådan en onsdagsklub. Stemningen er

løssluppen, selvom de tydeligt forsøger at beherske

sig, nu hvor der er damebesøg. Det er ikke svært at

forestille sig, hvordan en normal onsdag lyder. Konklu-

sionen må derfor blive, at man ikke skal have alt for

sarte ører, hvis man vil være medlem af onsdagsklubben,

hvilket alle naturligvis er velkommen til.

Onsdagsklubben har ikke aflyst et eneste møde i de 33 år, den har eksisteret. 

Foto: Sabrina Brohus, Djursland Landboforening.
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TRANSPORT AF KORN TILBYDES
Al kørsel af korn med suge/blæse biler tilbydes.
Levering af materialer og kørsel med containerbiler.

VOGNMAND
PETER JENSEN
Telefon 86 49 40 88

Vandværksvej 28
Assentoft
8960 Randers SØ

RING OG HØRNÆRMERE

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

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

Hegnsklipning og
rabatklipning
udføres...
Ring og hør mere
Få et uforpligtnede tilbud
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”Da Bo så os, sprang han af mejetærskeren, bundede

to bajere så hurtigt, at de skummede, da han satte

dem og sprang op i maskinen igen”, fortæller Keld

Johnsen.

Da hustruen Annita kom med kornvognen, undrede

hun sig over, at der intet korn var at fylde i. 

”Hun kunne jo ikke vide, at Bo havde holdt stille. Men

hun burde vide, at det var onsdag, og klokken var 17!”,

griner Keld Johnsen.

Livslangt venskab og direkte tale
Denne onsdag er der samlet 9 landmænd. Ofte er de

oppe på 14. De ved aldrig helt, hvor mange der kommer.

Hvad der startede som et ugentligt møde, hvor man

kunne diskutere ugens løb og hjælpe hinanden, er endt

ud i et livslangt venskab, hvor man også mødes til fød-

selsdage og særlige lejligheder. Selv koner og børn kom-

mer godt ud af det med hinanden. 

”Det her er noget, som jeg glæder mig til hver eneste

uge”, lyder det ærligt fra Lars Henriksen, som er man-

geårigt medlem af klubben.

Landmændene er enige om, at opskriften på, hvordan

man holder liv i en onsdagsklub i så mange år, må være,

at de hygger sig sammen, og der ikke bliver lagt fingre

imellem med noget. 

”Og man er sgu nødt til at komme, ellers bliver der bare

talt om en. Og har man lavet noget lort, så bliver man

i al fald nødt til at komme de næste fem gange, til det

er glemt”, griner Mogens Andersen.

Selvom de er gode til at diskutere, og bølgerne kan gå

højt, så bliver de aldrig uvenner. Det mener de selv, at

de er for dovne til. Efter nytår flytter onsdagsklubben

op til Bo Ibsen. Klubben har tre destinationer, som der

bliver skiftet imellem -  og sofaen følger naturligvis

med.

”Ja, og kunsten på væggene følger også med”, lyder det

fra Keld Johnsen, som peger på et par temmelig letpå-

klædte damer. Ingen mandeklub uden lidt bar hud.

I takt med at årene er gået, er der nu kom-

met læsebriller på bordet. De kommer i brug,

når kirkebladet skal nærstuderes.

Foto: Sabrina Brohus, Djursland Landboforening.

Finn Vejsgaard (tv) Keld Johnsen, Bo Ibsen og Børge Press

(th) også kaldet Gammelstrøm, er de fire stiftere af ons-

dagsklubben. 

Foto: Sabrina Brohus, Djursland Landboforening.

”Det her er noget, som jeg 
glæder mig til hver eneste uge”.

Lars Henriksen, mangeårigt

medlem af onsdagsklubben.

FORENINGEN
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Af journalist Sabrina Brohus

Bypigen fra Allingåbro
som flyttede på landet

Den 1. december kunne Liselotte Madsen, økonomiassistent i Djursland Landboforening, fejre 25-års jubilæum.
Livet har været barsk for den altid smilende jubilar, og selvom arbejdet med tal kom som lidt af et tilfælde, så
er hun i dag ikke et sekund i tvivl om, at hun dengang valgte rigtigt.

hun skrevet under på sin ansættel-

seskontrakt. Hun husker ikke den

første dag i foreningen, men en

enkelt ting bed sig fast.

”Jeg kan huske, at jeg på vej hjem

blev inviteret til den årlige julefro-

kost”, smiler Liselotte Madsen.

”Så gjorde jeg det”
Efter Liselotte Madsen afsluttede

Handelsskolen, var hun stadig i tvivl

om, hvad hun skulle bruge sit

arbejdsliv på. Hun gik ned i den loka-

le købmand, søgte job, og kom hjem

med en kontrakt på en læreplads.

Liselotte Madsen fandt hurtigt ud

af, at hun ikke kunne forene livet i

butik med et voksende ønske om

at stifte familie. Igennem nogle ven-

ner hørte hun, at Husmandsforenin-

gen i Uggelhuse søgte en regnskabs-

assistent.

Bypigen fra Allingåbro erkendte

blankt, at hun absolut ingen erfaring

havde med landmandslivet, men

det var chefen ligeglad med, og Lise-

lotte Madsen blev ansat.

”Jeg anede intet om regnskab, men

det lød rigtig sjovt, så det gjorde

jeg”, fortæller den 52-årige Liselotte

Madsen, som blev i Husmandsfor-

eningen i 7 år, inden hun søgte vide-

re til Djursland Landboforening.

Livet i landbocenteret
I dag laver Liselotte Madsen præcis

det samme i Djursland landbofor-

”Gad vide, hvad der egentlig står

i den ansøgning”, tænkte Liselotte

Madsen ved sig selv, inden hun gik

ind til jobsamtalen ved Djursland

Landboforening. Hun havde aldrig

før skrevet en ansøgning, og hun

var ærlig talt sikker på, at hun ville

få et afslag.

”Jeg havde faktisk søgt en læreplads

i foreningen, men fik den ikke. Der-

for var jeg overbevist om, at den

heller ikke gik denne gang”, fortæller

Liselotte Madsen, som 1. december

kunne fejre 25-års jubilæum som

økonomiassistent i Djursland Land-

boforening.

Samtalen gik åbenbart rigtig godt,

for inden hun gik ud ad døren, havde

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

Erhvervsbanken på Djursland 



www.landboforening.dk  •  33

MEDARBEJDERPORTRÆT

lotte Madsens fritid går stadig med

ham.

”Det er et åbent sår. Derfor holder

jeg mig i gang ved at træne, og når

hovedet skal tømmes, så går jeg i

haven. Jeg elsker min have”, fortæl-

ler hun.

Det er ingen hemmelighed, at Lise-

lotte Madsen til dagligt danner par

med chefkonsulent i Djursland

Landboforening Hans-Henrik Dals-

gaard. De har siden 2007 boet på

Hans-Henriks ejendom i Hedegård,

og økonomiassistenten er tilfreds

med at have skiftet livet i byen ud

med stilheden på landet. Hun nyder,

at datteren har givet hende to bør-

nebørn, som hun naturligvis er me-

get glad for.

ening, som hun har gjort de sidste

25 år. Og det er hun rigtig glad for.

Hun laver regnskaber, skat, årsrap-

porter, momsopgørelser, budgetter

og opfølgning af budgetter og råba-

lancer. Opgaverne er mange, og

antallet af kunder det samme.

”Mange af kunderne har jeg haft

siden starten, og jeg kender dem

rigtig godt. Jeg er glad for mit arbej-

de, og jeg er havnet det helt rigtige

sted”, mener Liselotte Madsen, som

også kører ud som farmsekretær.

Her tager hun ud og bogfører direkte

ved kunden, som ikke ønsker selv

at bruge tid på det.

”Det er sjovt, og man oplever så

meget, men man skal også rumme

det”, understreger Liselotte Madsen,

som kommer tæt ind på livet af

kunderne. Hun har også måttet

lægge skuldre og øre til livets op-

og nedture ude i de små hjem.

Liselotte Madsen har tavshedspligt.

Hun har af og til oplevet situationer,

hvor hun har rådet kunden til at gå

videre med deres problemer. 

”Det handler ikke kun om økonomi.

Derfor har jeg af og til rådet kun-

derne til at få mere hjælp, og det

har jeg efterfølgende fået tak for.

Det er rart”, siger hun.

Bypigen flyttede på landet
For 9 år siden skete der en ulykke,

som blev skæbnesvanger for Lise-

lotte Madsen. Hendes børn kørte

galt i bil ganske tæt på hjemmet.

Liselottes yngste søn blev slemt

hjerneskadet. Han bor i dag på et

hjem i Grenaa, men meget af Lise-

Økonomiassistent Liselotte Madsen har været ansat i 

Djursland Landboforening i 25 år.

Foto: Djursland Landboforening (SB)

Blå bog:
52-årige Liselotte Madsen kunne 1. december 2017 fejre 25 års jubilæ-

um som økonomiassistent i Djursland Landboforening.

Liselotte Madsen er oprindeligt fra Allingåbro, men har siden 2007

boet i Hedegård sammen med Hans-Henrik Dalsgaard, som er chef-

konsulent i Djursland Landboforening.

Liselotte Madsen har tre voksne børn. En pige på 28 år og to drenge

på hhv. 27 og 25 år.

Hun har også to børnebørn, piger, på 1 ½ år og 3 1⁄2 år.
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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

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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Thi kendes for ret
Var det et lån, der skulle tilbagebetales?

JURIDISK AFDELING
Afdelingschef, jurist 

Kitte Borup

Hvem tror du fik ret?

Retten udtalte, at det måtte have stået manden

klart, at datteren, henset til hendes økonomiske

forhold, ikke havde kunnet give manden så stort

et beløb fra egen lomme. Det måtte have stået

manden klart, at pengene kom fra moderen. Det

havde formodningen imod sig, at moderen ville

have givet ham beløbet som en gave. Uanset, at

der ikke var blevet udarbejdet et gældsbrev, måtte

beløbet anses for at være ydet ham som et lån.

Manden blev dømt til at tilbagebetale pengene. 

Juridisk afdeling bemærker, at afgørelsen er meget

konkret, og at det altid er meget vigtigt at udarbejde

skriftlige gældsbreve, gavebreve og arveforskuds-

aftaler af bevismæssige årsager. Særligt i forbindelse

med opgørelse og skifte af dødsboer kan det være

meget svært at bevise, om et beløb er ydet som en

gave eller som lån – eller som et arveforskud, der

skal tillægges boets beholdning og fratrækkes i for-

bindelse med udlodning af arv til en arving. Det kan

forrykke arveforholdene meget i en familie.

Kæresten påstod, at datteren havde givet ham pen-

gene, som han ikke skulle tilbagebetale, hvis han

hjalp datteren med haven og forbedringer på hendes

hus. Så ville hun slå en ”streg over det”. Det havde

han så rigeligt gjort, og derfor skulle han ikke til-

bagebetale noget. Han mente, at årsagen til, at han

havde fået pengene, var, at både datteren og mode-

ren var meget glade for ham. Datteren havde tillige

hævet penge fra moderens konto til sig selv og til

andre venner og bekendte, for at de kunne betale

deres regninger. Der var også ”sorte penge”. Hvis

moderen ville have beløbet tilbage, måtte hun rette

kravet mod sin datter og ikke mod ham.

Under sagen var der indhentet en lægelig udtalelse

om, at moderen ikke var i stand til at forstå, hvad

sagen drejede sig om på grund af demens. 

Sagen drejede sig om en ældre kvindelig plejehjems-

beboer, hvis datter havde fået en ny kæreste. Kære-

sten var fraskilt og arbejdsløs, og var flyttet ind hos

datteren i april måned. 

Datteren havde været enlig i flere år, var førtids-

pensionist, og havde et handicappet barn. Hun

havde fuldmagt til at administrere moderens bank-

konti, for at kunne hjælpe moderen med økonomiske

forhold. Moderen havde et pænt kontant indestå-

ende i banken. 

Kæresten havde en forbrugsgæld til banken på kr.

110.000, da han flyttede ind hos datteren. Datteren

foreslog i oktober måned, at hun kunne hjælpe ham

med at indfri den dyre bankgæld, og hun hævede

derfor kr. 110.000 fra moderens konto, som hun gav

til kæresten. Herefter indfriede kæresten sit lån i

banken.

Datteren og kærestens forhold vedblev ikke at være

lige godt, og de blev bl.a. uenige omkring kærestens

tilbagebetaling af pengene. Der var ikke udarbejdet

et gældsbrev for beløbet.

Datteren påstod, at moderen havde ydet kæresten

beløbet som et lån, som det var aftalt, at kæresten

skulle tilbagebetale med kr. 1.000 pr. måned. Dat-

teren havde aldrig sagt til kæresten, at han ikke

skulle betale pengene tilbage. 
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Onsdag den 24. januar 2018 kl. 9.30 – 15.15 
Emne:           Tema Kvæg 1. dag –. Rundt om stal-

den og koen. (2. dag 31/1. 3. dag

enten 6/2 el. 8/2)

Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Senest den 18. januar til Peter K.

Møller, pkm@lmo.dk / 2942 5707 

Pris:               3.000 kr. ved alle 3 dage. 1.100 kr.

pr. kursusdag. Der kan søges VEU-

godtgørelse ved deltagelse i alle 3

dage (kræver elektronisk tilmelding)

Arrangør:     LMO – Kvæg

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.30
Emne:           Årsmøde i Udvalget for Planter og

Natur – med beretning ved formand

Peter Poulsen. Valg til udvalget. På

valg er: Peter Poulsen og Jens-Jørgen

Henriksen.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 14.15 – 21.00
Emne:          Planteseminar 2018 – Plantefaglig

dag med spændende emner. Pro-

grammet kan ses på www.landbo-

forening.dk.  

Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Senest den 26. januar på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk 

Pris:               850 kr. ex moms inkl. forplejning for

medlemmer

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Udvalget for Planter og Natur

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.30
Emne:           Årsmøde i Økologiudvalget – med

beretning ved formand Mikkel Juhl

Nielsen og valg til udvalget. På valg

er: Henning Jørgensen og Gert Aude.

Indlæg v/Anders Lund, økologisk

planteavler på Aastrupgaard ved

Brædstrup. Anders Lund var en af

de første økologer, der konsekvent

begyndte at radrense sine afgrøder

og eksperimenterer med flere utra-

ditionelle ting som f.eks. pløjefri

dyrkning af sin økologiske jord. 

Mødested:   Landbocentret i Følle

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Økologiudvalget

Torsdag den 11. januar 2018 kl. 18.00
Emne:           Festaften med spisning og under-

holdning – v/Subvisk – Anni, Eigil

og Merete.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Senest den 8. januar på 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:               200 kr. pr. deltager for mad, drikke

og underholdning

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Seniorudvalget

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.30
Emne:          Foredrag ved Keld Fogt – ”om et liv

som politimand” ved Rejseholdet,

uropatruljen og narkopolitiet.

Mødested:   Fausing Forsamlingshus

Tilmelding:  Senest den 9. januar på tlf. 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:               50 kr. pr. deltager 

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.30
Emne:           Årsmøde i Svineproduktionsudval-

get – med beretning ved formand

Thomas Olesen og valg til udvalget.

På valg er: Rasmus Brøgger og Jens

Hjort Jensen.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Svineproduktionsudvalget

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 10.00 – 14.00
Emne:           Møde for ”Fremtidens landmænd”

– få overblik over muligheder og fald-

gruber ved valg af forskellige sel-

skabsformer, herunder personligt

eje, sameje, interessentskab og kapi-

talselskaber. Indlægsholdere: Kitte

Borup, afdelingschef jura og Carsten

Sørensen, afdelingsleder driftsøko-

nomi.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Senest den 22. januar på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Pris:               300 kr. ex moms inkl. forplejning

Arrangør:     Djursland Landboforening

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

TID & STED
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Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.30
Emne:           Årsmøde i Økonomiudvalget – med

beretning ved formand Erik R. Jensen

og valg til udvalget. På valg er: Per

M. Pedersen og Michael Vesterga-

ard.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Økonomiudvalget

Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.30
Emne:           Årsmøde i Kvægbrugsudvalget –

med beretning ved formand Mogens

Hjort Jensen og valg til udvalget. På

valg er: Jesper Lykke Andersen og

Gert Vand.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Kvægbrugsudvalget

Torsdag den 15. februar 2018 kl. 13.30
Emne:           Foredrag ved økonomiprofessor og

tidligere vismand, Nina Smidt – om

karriere, kvinde og moderskabet.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Senest den 13. februar på 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:               75 kr. pr. deltager

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Seniorudvalget

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 8.30 – 16.00
Emne:           Opfølgningskursus til Sprøjtecerti-

fikat/bevis
                       - (kursusnr. 461301DL8/1-18). Et

sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før

det igen skal opdateres. Kurset fore-

går i AMU-regi, og der kan efterføl-

gende søges VEU-godtgørelse, hvis

man er berettiget.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Med medarbejdersignatur på

www.efteruddannelse.dk – indtast

kursusnr. 461301DL8/1-18– eller kon-

takt Irene Kjær Madsen på tlf. 8791

2083 eller kontakt Dalum Land-

brugsskole, Majken Helsgaard på tlf.

6313 2711.

Pris:               750 kr. ex moms inkl. kursusmate-

riale og forplejning

Arrangør:     Djursland Landboforening i 

                       samarbejde med Dalum 

                       Landbrugsskole

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 9.30 – 15.15
Emne:           Tema Kvæg 2. dag – Rundt om fod-

ring og fremstillingspriser. (1. dag

24/1. 3. dag enten 6/2 el. 8/2)

Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Senest den 18. januar til Peter K.

Møller, pkm@lmo.dk / 2942 5707 

Pris:               3.000 kr. ved alle 3 dage. 1.100 kr.

pr. kursusdag. Der kan søges VEU-

godtgørelse ved deltagelse i alle 3

dage (kræver elektronisk tilmelding)

Arrangør:     LMO – Kvæg

Torsdag den 1. februar 2018 kl. 13.30
Emne:           Foredrag ved Keld Fogt om sine år

hos politiet.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Senest den 30. januar på 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:               75 kr. pr. deltager

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Seniorudvalget

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.30
Emne:           Årsmøde i Deltidsudvalget – med

beretning ved formand Christian

Thomsen. Valg til udvalget. På valg

er: Asger Sørensen, Jørgen Schmidt

og Niels Jørgen Josiassen. Indlæg

v/Henrik Larsen, chef for Økonomi

om de nye ejendomsvurderinger og

fokus på beskatning af deltids- og

fritidslandbrug.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       – Deltidsudvalget

Uge 6 – enten 6. februar eller 8. februar
2018
Emne:           Tema Kvæg 3. dag – Vælg mellem

ekskursion (6/2) eller workshop i
Viborg (8/2)

Tilmelding:  Senest den 18. januar til Peter K.

Møller, pkm@lmo.dk / 2942 5707 

Pris:               3.000 kr. ved alle 3 dage. 1.100 kr.

pr. kursusdag. Der kan søges VEU-

godtgørelse ved deltagelse i alle 3

dage (kræver elektronisk tilmelding)

Arrangør:     LMO – Kvæg
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Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30
Emne:          Foredrag v/forfatter og tv-debattør

Jesper Grønkjær – ”Smil på Dødens

Avenue”.

Mødested:   Fausing Forsamlingshus

Tilmelding:  Senest den 13. februar på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Pris:               50 kr. pr. deltager 

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 8.30 – 16.00
Emne:           Opfølgningskursus til Sprøjtecerti-

fikat/bevis 
                       - (kursusnr. 461301DL8/2-18). Et

sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før

det igen skal opdateres. Kurset fore-

går i AMU-regi, og der kan efterføl-

gende søges VEU-godtgørelse, hvis

man er berettiget.

Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Med medarbejdersignatur på

www.efteruddannelse.dk – indtast

kursusnr. 461301DL8/2-18– eller kon-

takt Irene Kjær Madsen på tlf. 8791

2083 eller kontakt Dalum Land-

brugsskole, Majken Helsgaard på tlf.

6313 2711.

Pris:               750 kr. ex moms inkl. kursusmate-

riale og forplejning

Arrangør:     Djursland Landboforening i 

                       samarbejde med Dalum 

                       Landbrugsskole

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18.00/19.00
Emne:           Djursland Landboforenings Gene-

ralforsamling – med spisning kl.

18.00 og generalforsamling kl. 19.00.

Efter generalforsamling og valg er

der indlæg v/kommunikationsdirek-

tør i Landbrug & Fødevarer, Christian

Hüttemeier.

Mødested:   Auning Idræts- og Kulturcenter, 

                       Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning

Tilmelding:  Til spisning nødvendig på 

                       tlf. 8791 2000 eller via 

                       www.landboforening.dk

Arrangør:     Djursland Landboforening

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 13.30
Emne:           Foredrag ved Erik Sommer – ”Den,
der synger, er aldrig alene”.
Mødested:   Landbocentret i Følle

Tilmelding:  Senest den 13. marts på 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:               75 kr. pr. deltager

Arrangør:     Djursland Landboforening 

                       Seniorudvalget

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30
Emne:          Foredrag v/museumsinspektør Per

Lunde Lauridsen – ”Natmad og rak-
kere”.

Mødested:   Fausing Forsamlingshus

Tilmelding:  Senest den 15. marts på tlf. 8791

2000 eller via

www.landboforening.dk

Pris:               50 kr. pr. deltager 

Arrangør:     Rougsø-Sønderhald Seniorklub
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LANDBOFORENINGENS MEDARBEJDERE

PLANTEAVL (træffes bedst 8.00 – 9.00) Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rikke Skyum chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

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

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

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

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

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

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

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

ØKONOMIAFDELINGEN Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

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

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

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
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Inger Marie Thuesen assistent 8791 2021 2240 2152 imt@landboforening.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

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

Solopgang ved Nimtofte november 2017.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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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

KVÆGBRUG Dir. nr Mobil E-mail:

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
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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

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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Udsigt over Kolindsund fra Fævejlevej - december 2017.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)

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
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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.com

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 aajse45gl1@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



Gratis sikkerhedstjek 
af din computer

Gratis sikkerhedstjek tilbydes i januar 2018 og gælder alle medlemmer 

af Djursland Landboforening for op til 2 computere.

Undersøgelsen udføres på værkstedet hos AGRO-IT.

Der indgår ikke andre konsulentydelser eller fejlretning i tilbuddet om 

gratis sikkerhedstjek.

Gratis sikkerhedstjek kan bestilles på 70274500 eller ps@agro-it.dk

A G R O - I T  A / S  -  F ø l l e v e j  5 ,  8 4 1 0  R ø n d e  -  T l f :  7 0 2 7  4 5  0 0  -  M a i l :  i n f o @ a g r o - i t . d k

Hvor sikker er din PC? 
Hos AGRO-IT lægger vi vægt på sikkerhed. 

Derfor tilbyder vi netop nu et GRATIS sikkerhedstjek af din PC. 

Sikkerhedstjekket kan identificere eventuelle sikkerhedsmæssige 

problemer, der kan have betydning for dine fortrolige oplysninger.
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