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FORMANDSORDET

Jeg er netop hjemvendt fra en tur til Bruxelles til-

rettelagt af DLMØ, hvor jeg også sidder i bestyrelsen.

Vi var på besøg i EU-Kommissionen. DLMØ har brugt

knapt to år på at få sat en aftale i stand med land-

brugskommissæren Phil Hogan. Programmet for de to

dage var nøje planlagt, men tre dage inden afrejse afly-

ste Phil Hogan. Han sad midt i en handelsaftale med

Sydamerika. 

Det var naturligvis rigtig ærgerligt, men vi fik tilbudt

et møde med Tom Tynan, som er Hogans højre hånd i

kommissionens arbejde med landbrugspolitik. Det tak-

kede vi ja til.

DLMØ havde nøje planlagt programmet, i samarbejde

med Landbrug & Fødevarer. De landbrugspolitiske

emner, der kom til drøftelse med EU-Kommissionen,

var meget nøje tilrettelagt. Det var vigtigt, at vi fik

videreformidlet de præcise budskaber, nu vi havde

mulighed for Tom Tynans fulde opmærksomhed. Vi

ville gerne skubbe lidt på for at få løsninger på nogle

af de problemstillinger, som vi landmænd oplever i

vores daglige virke.

Mødet gik rigtig godt. Det virkede som om, Tom Tynan

var lydhør, og var villig til at svare på de spørgsmål,

som vi havde med.

Vi er klar over, at det kræver meget at få flyttet på tin-

gene i EU, men jeg er heller ikke i tvivl om, at det sender

et stærkt signal, at vi kommer som en repræsentation

for de danske landmænd. Det er vigtigt, at vi viser, at

vi kan stå sammen, og at vi kæmper sammen for bedre

betingelser for landbruget.

Det var en god og kort tur, hvor vi fik et indblik i det

europæiske lobbyarbejde og så, hvordan Landbrug &

Fødevarer også arbejder for danske landmænd i Bruxel-

les. L&F gjorde en stor indsats for at gøre os klar til

mødet. 

Tak for det.

Formandsord

Formand 

Hans Gæmelke

På vej til mødet i EU-Kommissionsen.

Foto: Djursland Landboforening (SB) 
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”Jeg vidste, at jeg ville gå
ind til mange timer”

For knap 2 år siden købte den unge landmand Nicolai Kruse en nødlidende ejendom. Nu forbereder han sig på
et generationsskifte med sin far, som kommer til at fordoble hans bedrift.

Det var egentlig meningen, at den 28-årige landmand

Nicolai Kruse efter endt uddannelse skulle retur på

faderens gård ved Grenaa, hvor der skulle iværksættes

et generationsskifte. Men planerne blev ændret, da

nabogården til forældrenes ejendom kom til salg. Nicolai

Kruse besluttede i samarbejde med sin driftsøkono-

mikonsulent i Djursland Landboforening, at det var

gunstigt at købe den nødlidende ejendom, og efterføl-

gende forberede sig på et generationsskifte. En beslut-

ning, som skulle vise sig at være en god idé.

”Det er da rart, at det gik godt”, siger Nicolai Kruse med

et smil.

En rigtig landmandssøn
Nicolai Kruse er et skoleeksempel på en rigtig land-

mandssøn. Han har hele sin opvækst hjulpet til på

Af: Sabrina Brohus

Fotos: Sabrina Brohus

kvæggården på Kanalbakken i Grenaa. Det var ganske

naturligt, at han skulle starte på landbrugsskolen, hvor

han blev færdig som faglært landmand på Bygholm

Landbrugsskole i 2011. Herefter tog han en overbygning

som produktions- og virksomhedsleder samt agrarøko-

nom. Denne blev han færdig med i 2012.

”Jeg har altid gerne villet være selvstændig. Jeg tænker

da, at man er præget af sine forældre - det som man

har set derhjemme”, mener Nicolai. 

Efter endt uddannelse flyttede han på Kanalvej 40,

knap 800 meter fra faderens gård. Her fik han medar-

bejderbolig i en tidligere kredslægebolig på 640 m². En

bolig, som faderen i sin tid købte for at få de omkring-

liggende arealer. Det var meningen, at der skulle iværk-

sættes et generationsskifte, men pludselig bød der sig

På sigt skal Nicolai Kruse lave et generationsskifte med sin far, 

som kommer til at fordoble hans bedrift .
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LANDMANDSPORTRÆT

en økonomisk nødlidende ejendom til, som var nabo-

gården til forældrenes ejendom.

”På sigt vil det give en rigtig god synergieffekt med

samdrift af de to gårde. Vi regnede på det, og blev

enige om, at det ville blive en bedre forretning for mig”,

fortæller han.

En ubekendt faktor
Nicolai nåede at arbejde et par år på faderens gård,

inden forhandlingerne om købet af naboejendommen

startede i december 2015. Den 21. marts 2016 overtog

Nicolai gården, som bestod af 140 køer og 160 ha til-

hørende planteavl.

Nicolai valgte at køre videre med bedriften, som den

var, og han troede på, at han kunne få det til at fungere.

På ejendommen var der to malkerobotter fra 2008,

som var i udmærket stand. Den eneste udfordring var

blot, at Nicolai aldrig havde arbejdet med malkerobot-

ter.

”Det var et krav, at overtagelsen skulle ske lige inden

påske det år. Til mit held kunne min kammerat, som

har erfaring med malkerobotter, tage ferie og komme

og hjælpe til”, fortæller den unge landmand. 

”I 10 dage arbejdede vi to hårdt på at få ryddet op og

ikke mindst få sat mig ind i denne type malkesystem,

og på at lære de mange nye dyr og deres adfærd at

kende”.

”Der er ingen tvivl om, at jeg lærte rigtig meget de

første tre måneder. Det var hårdt”, fortæller Nicolai,

som lykkeligvis altid har været ferm til IT, og hurtigt

kom ind i de nye rutiner.

Her ligger
Kanalbakken

Da Nicolai Kruse i marts 2016 købte

ejendommen i Enslev, havde han

aldrig før arbejdet med malkerobotter.



Forår 2018
Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn

som reducerer marktrykket 

Såning af vårsæd med gødningsplacering

Flytning af gylle med to lastbiler

Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

Nicolai Kruse arbejder løbende på at få mere og bedre plads

til sine dyr på gården.
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Til Nicolais nye investering medfulgte et lille hus, som

allerede var lejet ud og et stuehus, som han hurtigt fik

lejet ud. Han og familien valgte at blive boende på

Kanalvej 40.

På egne ben
I dag har Nicolai fået styr på bedriften. Selvom han

inden overtagelsen følte sig bekendt med de forskellige

arbejdsgange på en kvægbedrift, så skulle han pludselig

til at bruge sin egen viden og ikke mindst skabe sine

egne erfaringer.

”Jeg har fået og får stadig god støtte og sparring fra

min far. I de første seks måneder var han hver eneste

dag med oppe på gården for at kigge”, fortæller Nicolai,

som i dag passer både sin egen og faderens markdrift.

Samtidig har Nicolai fået ansat en medhjælper på fuld

tid og en enkelt ansat i skånejob.

Status på bedriften er lige nu, at produktionen er gået

fra 9.000 kg mælk til 12.000 kg mælk. I forhold til bud-

gettet så er Nicolai foran. Sundheden i stalden er også

steget markant. Celletallet startede med 350.000 men

er nu endt på 205.000, og Nicolai arbejder fortsat på,

at tallet skal blive mindre.

”Det har været hårdt arbejde, og i perioder har der været

rigtig meget nyt, men jeg vidste jo, at jeg ville gå ind

til mange timer”, understreger han.



28-årige Nicolai Kruse driver en ejendom ved Enslev med

140 årskøer med opdræt samt 160 ha planteavl.
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men han ønsker også en frihed til sig selv og ikke mindst

familien.

”Når landbruget når en vis størrelse, så giver det også

en frihed. Men kravet er, at det hele stilles nemt an, så

man ikke spilder tiden. Det skal stilles logisk an”, for-

tæller Nicolai, som dagligt forsøger at udrydde nogle

af de små tidsrøvere, man oplever som landmand.  

Nicolai holder konstant øje med sine dyr. Han er god

til at læse og tyde de tal, som hans robotter leverer.

Det tager tid, men det er givet godt ud. Er der en ko,

som ikke lever op til kravene eller ganske enkelt er bøv-

let, så ryger den ud af stalden. En glad ko producerer

meget og god mælk, så det er Nicolais fornemste job

at få koen til at føle sig tilpas, at få afbalanceret fod-

ringen, og at sørge for at koen har et rigtig godt sted

at ligge.

”Jeg er nok meget konsekvent på den måde, at virker

koen ikke i staldsystemet, så skal den ikke være her”.

En god synergieffekt
Nicolai er helt bevidst om, at en moderne landmand

skal være leder. Det har han ingen problemer med. Alle-

rede som 18-årig blev Nicolai supervisor for en stor flok

unge drenge i Djurs Sommerland, og han har også taget

del i arbejdet med LandboUngdoms bestyrelse, hvor

han var kasserer i seks år. Han forbereder sig lige nu

på at få generationsskiftet med sin far. Nicolais far

runder i år 68 år, og når den tid kommer, så kommer

overtagelsen til at betyde en fordobling af Nicolais

bedrift.

”Inden for de næste år er der forhåbentlig fundet en

løsning på overtagelsen. Vi mener, at der er en syner-

gieffekt ved at forene de to ejendomme, hvor vi kan

samle køerne det ene sted og kvierne det andet”, for-

tæller Nicolai. ”Samtidig vil der fortsat være plads til

udvidelse i fremtiden, hvis det kommer på tale”.

Nicolais ønske for fremtiden er naturligvis, at alt forløber

som planlagt, og at han fortsat kan optimere bedriften,

LANDMANDSPORTRÆT

Blå bog:
Nicolai Kruse er 28 år og er kæreste med Nina,

som er sygeplejerske.

Parret har sammen børnene Lærke på syv år og

Andreas på fem år.

Fakta:
Nicolai har 140 årskøer med opdræt og 160 ha

planteavl.

På markerne er der grovfoder og salgsafgrøder.

Nicolai blev faglært i februar 2011, hvorefter han

tog en overbygning som produktionsleder, virk-

somhedsleder samt agrarøkonom.

Nicolai overtog den 21. marts 2016 den nødlidende

ejendom, som er nabo til forældrenes gård.

Nicolais far er også landmand, og Nicolai passer

både sin egen og faderens marker.

”Jeg har altid gerne villet
være selvstændig.

Jeg tænker da, at man er
præget af sine forældre

- det, som man har set derhjemme”.
Nicolai Kruse
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                   Kaffe med lagkage

6.                Valg af formand og 
bestyrelsesmedlemmer

                   På valg er:

                   Hans Gæmelke

                   (Valgmetode: Absolut flertal)

                   Valg af tre fritvalgte bestyrelsesmed-
lemmer

                   På valg er:

                   Esben Øvle Kristensen

                   Jørgen Ivar Mikkelsen

                   Hanne Line Revsbech

                   (Valgmetode: Prioriteringsmetoden)

                   Valg af to fritvalgte til Åbent Landbrug
                   På valg er:

                   Karen Revsbech

                   Birthe Koch

                   (Valgmetode: Prioriteringsmetoden)

7.                 Øvrige valg
                   Valg af revisor

                   På valg er:

                   Gert Foldager, Ernst & Young

8.                Eventuelt
                   

                   

Afsluttende indlæg ved Christian Hüttemeier,

kommunikationsdirektør hos 

Landbrug & Fødevarer

Kl. 18.00   Foreningen er vært ved et stykke 

                   smørrebrød

                   Der kræves tilmelding

Kl. 19.00   Generalforsamling

Dagsorden

1.                 Valg af stemmetællere og dirigent
                   Bestyrelsen foreslår konsulenter som

stemmetællere, og Jørgen Ivar Mikkel-

sen, Grønfeld, indstilles som dirigent

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

                   Formand Hans Gæmelke

3.                Forhandling om 
                   formandens beretning

4.                Eventuel beretning fra 
udvalgsformænd

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

                   Sekretær og chefkonsulent 

Hans-Henrik Dalsgaard

                   Regnskabet skal godkendes jfr. 

vedtægternes §31

Generalforsamlingen
i Djursland Landboforening
Tirsdag den 6. marts 2018 i Auning Idærts- og Kulturcenter
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Traditionen tro vil landboforenin-

gen være vært ved smørrebrød fra

kl. 18.00. Igen i år vil der være til-

melding til dette. Det kan ske på

landboforeningens hjemmeside eller

ved direkte kontakt til landbofor-

eningens sekretariat.

Indkaldelse til generalforsamlingen,

dagsorden og landboforeningens

årsregnskab 2017 bliver udsendt til

medlemmerne via mail sidst i febru-

ar måned. 

Af hensyn til omkostninger vil års-

regnskabet som noget nyt i år, alene

blive udsendt via mail, kunne ses

på landboforeningens hjemmeside,

afhentes i sekretariatet eller kunne

fås på landboforeningens general-

forsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen

vil være at finde i medlemsbladet

og på landboforeningens hjemme-

side, og vil blive udsendt via mail

eller post til medlemmerne inden

generalforsamlingen. 

Foreningens udvalg vil inden gene-

ralforsamlingen have afholdt deres

respektive beretningsmøder, hvorfor

der på generalforsamlingen alene

vil være valg til formand, fritvalgte

medlemmer til bestyrelsen, fritvalg-

te medlemmer til Åbent Landbrug

og valg til revisor.

Under dagsordens punkt 6 ”Behand-

ling af indkomne forslag” har besty-

relsen ikke modtaget indkomne for-

slag. Der er således ikke indkommet

andre ekstraordinære sager til be-

handling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttes med

et foredrag af kommunikations-

direktør Christian Hüttemeyer fra

Landbrug & Fødevarer.

Vel mødt.

Landboforeningens ordinære
generalforsamling 2018

Landboforeningens ordinære generalforsamling 2018 afholdes
tirsdag den 6. marts kl. 19.00 i Auning Idræts- og Kulturcenter på Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning.

FORENINGEN

Generalforsamlingen 2017.

Foto: Djursland Landboforening (JF)

Chefkonsulent og foreningssekretær

Hans-Henrik Dalsgaard



De første ændringer af
den nye husdyrlov er trådt i kraft

Selv om de nye regler for miljøgodkendelser kun har et halvt år på bagen, er de første justeringer 
af loven kommet ved årsskiftet. Der er åbnet muligheder for flere typer af anmeldelser, så for eksempel
stigninger i mælkeydelse og højere slagtevægt kan ændres uden en miljøgodkendelse.
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Natur- og miljøkonsulent 

Mette Noe Bach

Justeringer uden miljøgodkendelse
Ved indgangen til 2018 kom der flere muligheder for

at anmelde ændringer i en eksisterende produktion.

Det er nu muligt at ændre slagtesvinenes afgangsvægt

eller hæve køernes ydelse uden at skulle igennem en

ny godkendelse af ejendommen. 

Mange ejendomme fik deres miljøgodkendelser skræd-

dersyet til den forventede produktion, inden de nye

regler trådte i kraft i 2017. Nåede man dengang ikke at

få tilrettet ydelse eller slagtevægt, kan man nu finjustere

produktionen. 

Der kan anmeldes en ændret vægt eller alder indenfor

samme dyretype. Det kan for eksempel være afgangs-

vægte for slagtesvin eller slagtekalve. Betingelsen er,

at antallet af dyreenheder forbliver det samme. Man

regner i anmeldelsen med de dyreenheder, som var

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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LAND, MILJØ & ERHVERV

Til forskel fra tidligere udløser en ny gylletank en miljøgodkendelse. L&F arbejder fortsat på at få gylletankene tilbage i en

anmeldeordning.

Foto: Seges

gældende, da miljøgodkendelsen eller tilladelsen oprin-

deligt blev givet. 

I besætninger med malkekøer, hvor der er fastsat en

maksimumydelse for køerne i miljøgodkendelsen (§10,

§11 eller §12), kan man anmelde en højere ydelse. Eneste

krav er, at antallet af køer ikke må øges – og at det

maksimale antal køer på ejendommen er helt entydigt

fastlagt i den gældende godkendelse. 

Ny gylletank kræver miljøgodkendelse 
– men ikke byggetilladelse 
Det er ikke længere nødvendigt at søge byggetilladelse

til ensilagepladser, opsamlingsbeholdere, gylletanke

og møddingspladser. Kommunen skal dog fortsat nikke

ja til nybyggeri af både pladser og tanke.

En ændring af bygningsreglementet har fjernet kravet

om byggetilladelse for ensilagepladser, opsamlingsbe-

holdere, gylletanke og møddingspladser. Det har dog

ikke givet frit lejde til at grave og støbe beholdere rundt

omkring på ejendommen. Der er andre godkendelser,

som først skal være på plads: 

• Opførsel af ensilagepladser og opsamlingsbeholdere

til ensilageafløb eller restvand skal fortsat anmeldes

til kommunen – og først når kommunen har sagt ok,

kan man gå i gang med at bygge. 

• En ny gylletank eller møddingsplads udløser nu en

miljøgodkendelse. Tidligere var det muligt at bruge

en anmeldeordning, når tanken eller pladsen var under

en vis størrelse. Denne mulighed er lukket, og kun

planteavlsejendomme uden husdyr kan bygge en ny

gylletank på en anmeldelse alene. Hos Landbrug og

Fødevarer arbejder man fortsat på at få gylletankene

tilbage i en anmeldeordning, men indtil videre altså

uden held. 

For nedgravede og lukkede fortanke har Miljøstyrelsen

dog vurderet, at der er en bagatelgrænse på 100-150

m3. Disse tanke kræver derfor ikke grønt lys fra kom-

munen i form af en anmeldelse eller en miljøgodken-

delse, men skal overholde alle gældende afstandskrav

til by, naboer, natur, veje og skel mv.  
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Chef for Planteavl 

Carsten Kløcher

Præcisionsjordbrug
Det buldrer derudad med satelitdata og muligheder

indenfor præcisionsjordbrug. Her i februar kommer der

på landmand.dk et forslag til fordeling af N til vinter-

rapsen, og om lidt kommer der et forslag til hveden.

Disse forslag kan jo ikke bare bruges råt men skal ”hjæl-

pes på vej” i det nye cropmanager redigeringsværktøj. 

Det er også til at få øje på forskellene i størrelsen på

vintersæden lige nu – og det burde give anledning til,

at der vækstreguleres gradueret – ud fra de luftfoto,

der forhåbentlig kommer primo april. Ja der er nok at

tage fat på. Men mange steder kniber det med at få

markteknikken til at tale sammen med pc’en på skri-

vebordet og med sattelitdata. Det skal vi have gjort

noget ved.

Derfor starter vi en erfagruppe op for 5-10 (max 10)

landmænd, der er interesseret i dette emne. Sammen

med Michael Erlang-Nielsen og Kristian Brøsted Peder-

sen her fra kontoret, skal de prøve at få løst problemerne

her i foråret/sommeren og gerne få en del flere maskiner

til at tale ”satelitsprog”, inden året er gået. Tilmelding

til erfagruppen direkte til Michael eller Kristian. 

Fosfor – hvordan går det med de nye regler
Vi er nu langt henne i gødningsplanlægningen. Og ser

vi udelukkende på 2018 gødningsplanerne, er det mest

enkle, man kan sige om den nye regnemetode med N-

og P-lofter i stedet for dyreenheder og slamregler, at

det blot er en anden måde at regne det ud på, og at

det er meget få, der kommer i klemme i de nye regler.

Der, hvor vi oplever, at det er svært at få plads til det,

vi gerne vil, er på to bedriftstyper:

A)  Kvægbrug, der i 2017 kørte til kanten med 1,7 De/ha

eller 2,3 De/ha. På disse brug er det svært at få

klemt nok P-startgødning til majsen ind. Lige umid-

delbart er der ikke mange muligheder, men der arbej-

des/forsøges heldigvis en del med GPS-styring af

gyllenedfælderen og såmaskinen, så behovet for P

i startgødning kan mindskes.

B)  Plantebrug, hvor man modtager meget slam og aske.

Handelsgødning har jo hidtil ikke har skullet indgå i

Slam-P regnestykkerne, så det har altid været muligt

at få til at gå op. Men når der nu regnes med bedrifts-

lofter på P inkl. handelsgødning, så bliver det svært.

For eksempel kan det for nogen være svært at mod-

tage det aske/slam, som de plejer.

Nyt fra Planteavlskontoret

Det våde vejr har sat sig dybe spor i markerne.

Foto: Djursland Landboforening (CK)
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PLANTEAVL

www.landboforening.dk  •  13

I ugen op til jul kom så de nye kort omkring skærpede

fosforområder, hvor max på næsten alle bedriftstyper

bliver 30 kg P pr ha. Det betyder, at der i disse områder

skal 30 % mere jord til for eksempel slagtesvin i 2019

end i 2018, og at der for eksempel for mink skal 43 %

større areal til i 2019 end i 2018. 

Heldigvis er der ikke på Djursland så store områder,

men ligger man i et sådant område, er det jo stadig

træls – uanset om området er stort eller lille. Gå ind på

landmand.dk og se, hvor store P-områder du bliver

berørt af i 2019 og frem.

Rajgræs 2018
Lige omkring høst blev der indsamlet og indsendt prøver

af Alm.- og Italiensk Rajgræs fra ca. 40 marker i for-

eningens område til test af frøene for at se, om der var

resistens mod Minimidlerne, Atlantis og Topik. Her har

vi valgt at vise målinger på Atlantis i hhv. Ital.- og Alm.

Rajgræs. For den Italienske Rajgræs er det desværre

ikke overraskende, at der var resistens og delvis resistens

mod Atlantis i 15 ud af 22 prøver. Mod Topik var det

”kun” 8 ud af 22 af prøverne på Ital. Rajgræs, der var

resistente – så mange steder vil Topik stadig virke.

Italiensk Rajgræs - resistentsmåling Atlantis. Almindelig Rajgræs - resistentsmåling Atlantis.

Kurser
Der er rigtig mange, der nu er startet op med at

bruge Farmtracking til registrering i marken. Hvis

du vil blive bedre til at bruge programmet, så kom

til kursus i brugen torsdag den 1. marts. Kurset

er gratis for medlemmer – men tilmelding påkræ-

vet.

20. og 22. februar afholdes der to sprøjtekurser
Der er ledige pladser den 22. februar.

Vi har godt fornemmet, at det samme var ved at ske i

Alm. Rajgræs, men nu har vi desværre tal på det. Her

er 5 ud af 19 resistente og delvis resistente mod Atlantis,

mens 4 ud af 19 var resistente og delvis resistente mod

Topik.

Der er ovenstående vist to figurer med data for ind-

sendte prøver for Atlantis effekt på henholdsvis Ital.

og Alm. Rajgræs.  

= Resistent         = Delvis resistent          = Følsom
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86

85
89
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86

Tjele
Randers

Langå

Århus

Odder

Horsens

Ebeltoft

GrenaaAuning

Skagen

Them

Silkeborg

Anholt

Samsø

Mariager

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

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

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

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

www.dlr.dk

Handel maskiner nu
- og vær klar til sæsonstart

Østjyllands største lager af LELY maskiner og reservedele
Vi er netop blevet full-line HARDI 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
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ØKONOMI OG REGNSKAB

Nedsat gaveafgift
ved generationsskifte 

Folketinget vedtog i 2017 at nedsætte bo- og gaveafgiften gradvist fra de nuværende 15 % til 5 % fra 2020,
når der sker overdragelse af en erhvervsvirksomhed. I et generationsskifte betyder det dermed, at der kan
gives en større gave uden gaveafgift end tidligere. 

Afgiftsnedsættelsen er i en vis grad baseret på suc-

cessionsreglerne i skattelovgivningen, hvorfor det alene

er virksomheder, som opfylder betingelserne for at

kunne overdrages med skattemæssig succession, som

er omfattet af reglerne. Det er ikke et krav, at der faktisk

sker succession.

Det betyder, at der ikke kan ske afgiftsnedsættelse

ved eksempelvis overdragelse af udlejningsejendom-

me.

Landbrugsejendomme, som er bortforpagtet, vil normalt

ikke falde ind under denne kategori. Se dog nærmere

nedenfor.

Herudover er der krav om
• forudgående ejerskab, således at erhvervsvirksom-

heden skal være ejet i mindst et år før dødsfaldet

eller gavedispositionen.

• opretholdelse af ejerskabet til virksomheden i en

periode på mindst tre år efter generationsskiftet. Hvis

det ikke opfyldes, sker der forholdsmæssig begræns-

ning af afgiftslempelsen. 

• at ejeren eller dennes nærtstående har deltaget i virk-

somhedens drift i ikke uvæsentligt omfang (personligt

ejede virksomheder) i en sammenhængende periode

på et år. Kravet kan opfyldes på et hvilket som helst

tidspunkt i ejertiden. Der stilles således ikke krav om

deltagelse i året forud for overdragelsen.

Det sidstnævnte krav kan også opfyldes af nærtstående,

dvs. personer inden for den nære familie; ægtefælle,

bedsteforældre, forældre, børn, svigerbørn og børnebørn

m.fl.

Når det skal vurderes, om ejer eller dennes nærtstående

har deltaget i virksomhedens drift i ikke uvæsentlig

omfang, anlægger man samme vurdering som andre

steder i lovgivningen; nemlig at en personlig arbejds-

indsats på 50 timer månedligt som udgangspunkt

anses som væsentlig. 

Afdelingsleder 

Anne-Mette Hougaard

Seges har fået skatteministeriet til at bekræfte, at

praksis vedrørende sæsonbetonede virksomheder også

gælder i denne relation. Er der således tale om en

sæsonbetonet virksomhed, skal den væsentlige arbejds-

indsats (50 timer/måned) alene udføres i sæsonen.

Der hersker i øjeblikket tvivl om, hvorvidt kravet om

deltagelse i virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang

er opfyldt, såfremt man er overgået fra aktiv drift til

bortforpagtningsvirksomhed. Dette spørgsmål er Seges

netop ved at få afklaret med Skatteministeriet. Det er

vores klare forhåbning, at der kommer et positivt svar

fra Skatteministeriet, hvorved bortforpagtede virksom-

heder, der tidligere har været aktivt drevet, også kan

anvende reglerne. 

Der foreligger forhåbentligt et svar inden for en kort

tidshorisont, således at vi i kommende generations-

skifter har vished for, at nedsættelsen kan anvendes

til at hjælpe den yngre generation endnu bedre på vej

end tidligere.

Der gælder tilsvarende regler for overdragelse af sel-

skaber. 

Kontakt din økonomikonsulent for nærmere oplysning

og vejledning, såfremt et generationsskifte er forestå-

ende.

    Gradvis gaveafgiftsnedsættelse frem til 2020:

   År                                                                               Afgift

   2016 og 2017                                                           13 %

   2018                                                                          7 %

   2019                                                                          6 %
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HVAD ER DIN STRATEGI 
FOR AFSÆTNING 
AF ÅRETS HØST?
Ønsker du at skabe
en stabil indtjening?
Med en afsætningsplan kan du afbalancere 
risikoen ved salg af afgrøder og opnå en 
stabil indtjening. 

Læs mere i brochuren Salg af afgrøder

Find brochuren på dlg.dk/rm, eller kontakt 
DLG Østjylland for yderligere information.
Vi står klar med professionel rådgivning. 

DLG Østjylland, 
Rapsgade 1, 8900 Randers C, Tlf.: 3368 6300

A
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ØKONOMI OG REGNSKAB

Nyt tiltag fra Skat
Skat har for årene 2017 og 2018

lavet en frivillig forsøgsordning med

et nyt moms- og skattetjek. Tjekket

består i, at en revisor eller anden

skattefaglig person udfører en

række kontroller og arbejdshand-

linger, der munder ud i en udvidet

erklæring, som indsendes til Skat.

Helt overordnet går det mest på

afstemning af moms samt kontrol

med poster, hvor der er risiko for

sammenblanding af virksomheden

og privatøkonomien – for eksempel

biludgifter.

Virksomheder, som får udført dette

moms- og skattetjek vil få en række

fordele hos Skat. 

Chef for Økonomi

Henrik Larsen

• Der vil blive oprettet en særlig

afdeling hos Skat, som kun kan

kontaktes af kunder med moms-

og skattetjek.

• Fremskyndet sagsbehandling ved

ligning af indkomstårene.

• Fast track ordning ved henvendel-

se til Skat, betyder, at man kom-

mer frem i køen, hvis man har brug

for at kontakte Skat.

• Mulighed for at vise offentligt, at

man som virksomhed deltager i

ordningen.

• Proaktiv indsats fra Skat inden ud-

sendelse af foreløbig fastansæt-

telse eller rykker for manglende

betaling.

Ud fra de beskrevne arbejdshand-

linger, som er fuldstændigt fastlagte

og ufravigelige, vurderer vi, at tids-

forbruget vil være mellem to og fire

timer på at udføre moms- og skat-

tetjekket. Sammenholder vi det

med ovenstående fordele, står det

umiddelbart ikke helt mål med hin-

anden. Ud fra vores synspunkt er

fordelene ikke store nok i forhold

til omkostningerne. 

Vi er dog altid klar til at drøfte dette

med hver enkelt regnskabsførende,

og har alle arbejdspapirer og erklæ-

ringer klar, såfremt moms- og skat-

tetjekket ønskes udført.  

BBR-registrering – stadig aktuelt
Vi sendte i efteråret 2017 en pressemeddelelse

ud, hvor vi skrev, at vi i efteråret ville ringe rundt til

hver enkelt regnskabsførende for at tilbyde vores

assistance med opdatering af BBR-oplysningerne,

som Skat har krævet i forhold til de kommende nye

vurderinger. 

Det er ikke helt gået, som vi forventede. Dels har

Skat af flere omgange ændret vejledningen til dette

arbejde, så de sager, som vi havde kørt igennem,

skulle ændres. Dernæst har vi rent tidsmæssigt ikke

nået at kontakte nær så mange, som vi havde plan-

lagt. 

Vi vil derfor i løbet af foråret 2018, når vi kommer

på besøg for gennemgang af regnskaberne, tilbyde,

at vi også får lavet BBR opdateringerne. Vi har frem

til sommer 2018, førend Skat begynder at kontakte

ejere af erhvervsejendomme, som ikke har fået ind-

sendt BBR skemaet. 

Skat af flere omgange ændret vejledningen til dette til sommer 2018, førend Skat begynder at kontakte

ejere af erhvervsejendomme, som ikke har fået ind-

sendt BBR skemaet.

www.landboforening.dk  •  17
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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

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

LOGITECH WIRELESS COMBO MK330 

Tastatur- og mus-sæt med 3 års garanti

299,00 DKK    Ekskl. moms

NY HJEMMESIDE:      WWW.AGRO-IT.DK

AKTUELLE  TILBUD         PROFIL       KOMPETENCER      KONTAKT

TRÅDLØS TASTATUR OG MUS

AGRO-IT har fået ny hjemmeside med webshop.
Finder du ikke lige det du ønsker…  - skriv eller ring til os,   så er vi klar med et godt tilbud!

Kombinationen der giver dig 

underholdning og mobilitet lige ved hånden.
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AGRO-IT
IT-konsulent 

Peter Soelberg

Ny hjemmeside med webshop
Agro-IT har lanceret helt ny hjemmeside med webshop. Du kan nu handle IT-udstyr, når du har tid! 
På de fleste produkter er der ved bestilling inden kl. 15.00 levering næste dag.

Klik ind på www.agro-it.dk for at finde de aktuelle

tilbud på hardware og software. Hjemmesiden vil blive

opdateret løbende. Hvis du ikke kan finde det, du ønsker,

skal du bare tage kontakt til os på telefon 7027 4500

eller på mail info@agro-it.dk. Så vil vi gøre vores bedste

for at finde det helt rigtige tilbud til dig! 

Du kan nu også tilmelde dig vores IT-abonnement ved

at udfylde en online-formular på vores hjemmeside.

IT-abonnementet koster kr. 199,- ekskl. moms pr. måned

og indeholder blandt andet:

• to timers gratis servicebesøg pr. år af en IT konsulent

inkl. tilkørsel. 

• Gratis telefonsupport alle hverdage mellem 

kl. 08.00 og 10.00.

• Garanteret reaktionstid på max. 24 timer ved rekvi-

rering af servicebesøg.

d

.

d

t

m

-

AGRO-IT holder åben lørdag den 14. april 2018 i tidsrummet kl. 9.00–12.00, hvor alle landboforeningens

medlemmer er velkomne. Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.00. 

Der vil være mange gode tilbud til helt skarpe priser og nogle ekstra gode tilbud på brugt/demo IT-udstyr

denne lørdag.

Møder du op til dette arrangement, vil der blive udleveret en gratis USB nøgle pr. medlem af landbofor-

eningen.

Vi ser frem til en rigtig hyggelig formiddag.

Åben lørdag arrangement i AGRO-IT
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· Varmepumper
· Om- og nybygning
· Solcelleanlæg
· El-eftersyn
· Termografering

Pris fra kr. 1.617 inkl. moms

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

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

FØLLE EL-SERVICE A/S

Vi tilbyder alt i el-arbejde         Tlf. 8637 2000

HELE BEDRIFTEN PÅ ÉN FORSIKRING
Også derfor er vi landbrugets foretrukne forsikringsselskab. 
Ring og få en aftale med Exam. Assurandør Michael Frandsen
Telefon 44 74 12 14
Mobil  29 44 68 61

5
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Bedre velfærd og produktion
i de eksisterende rammer 

Der er god økonomi i at optimere på dyrenes velfærd, da dyrenes adfærd og produktion i høj grad 
påvirkes af de rammer, de tilbydes. Ofte oplever vi, at der med fokus på små ændringer i 
indretningen og management kan optimeres til gavn for dyrene. Men hvor skal man starte? 

Bygningsrådgiver 

Anja Juul Freudendal og

kvægkonsulent 

Mie Riis

Slagteresultaterne kan måske

hjælpe med at afsløre tryknings-

skader fra inventar, som ikke fun-

gerer hensigtsmæssigt eller skader

efter håndteringsrutiner, for eksem-

pel i forbindelse med opsamling til

malkning. Særligt i ældre stalde med

opsamling mellem sengebåsene

eller begrænset opsamlingsplads,

er det ekstra vigtigt at se på, hvor-

dan køerne påvirkes af trykning 

fra sengebøjler, vandkar og malke-

staldsinventar. Blankpoleret metal

i stalden skal tages til efterretning. 

Time-lapse-videoanalyser har vun-

det indpas i staldene, og giver god

mulighed for at opleve dyrene og

dynamikken over døgnet på en ny

måde – både for kvægbruger og kon-

sulent. Videoerne kan bidrage til at

sætte fokus på at skabe bedst mulig

velfærd i eksisterende rammer. Koen

skal udnytte døgnets timer og have

så lidt spildtid som muligt. Det bety-

der, at koen skal være i malkestal-

den så kort tid som muligt, have

nem ad-gang til sengebåsen og ikke

mindst nem adgang til foderbordet

og foder på bordet. Er der ikke foder

tilgængeligt, vil der kunne opstå

kampe eller i værste fald kan koen

stå længe og vente på adgang til

foderbordet.

Liggetid er vigtig for køerne, og redu-

ceret liggetid er reduceret velfærd,

da køer er meget motiverede for at

ligge. Jo mere senlakterende køerne

bliver, deso højere bliver liggetiden.

I liggetiden indgår antallet af ligge-

perioder og liggeperiodernes læng-

de. Det er væsentligt at have for øje,

at få men lange liggeperioder ikke

er hensigtsmæssige, da det er et

tegn på, at køerne oplever smerte i

forbindelse med at lægge og rejse

sig. Det er ikke muligt at fastsætte

en norm for optimal liggetid, da den

desuden påvirkes af sengebåsens

underlag, staldsystemet, dimensio-

neringen af inventar, gulvtype, be-

lægningsgrad, laktationsnummer,

varmestress mv., men ifølge danske

forskere bør der ikke observeres

højere liggetid end 12,5 timer hos

raske køer. 

Klovsundheden er vigtig for dyrenes

velfærd og produktion. I den sam-

menhæng er det vigtigt også at

fokusere på, at dyrene har et pas-

sende huld, da den fjedrende fedt-

pude i kloven reduceres hos tynde

køer. Dermed øges risikoen for blød-

ninger i sålen særligt hos nykælvere,

som i forvejen er lidt ”løse i liga-

menterne” efter kælvning. Køer med

sålesår ligger over en time længere

om dagen end raske køer.

Flere nyere undersøgelser af kobør-

ster peger i retning af, at de alene

giver en ydelsesstigning – også stør-

re end vi umiddelbart ville turde for-

vente, så også her bidrager velfær-

den helt ned til resultatet på bund-

linjen.

Optimer dyrenes velfærd og øg

produktionen.

Foto: LMO Kvæg

KVÆG 
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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

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

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

Erhvervsbanken på Djursland 
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Landbrugsmessen: Snart går det løs
Bestyrelsen for Landbrugsmessen Gl. Estrup arbejder lige nu med en lang række nye og spændende tiltag, 
som de glæder sig til at præsentere lørdag den 26. og søndag den 27. maj.

PR-koordinator 

Karen Just

Landbrugsmessens bestyrelse kan allerede nu afslø-

re, at årets hovedtaler bliver Anne Bjerrekær, der er den

nye direktør på Det Grønne Museum. Anne er netop

indtrådt i Landbrugsmessens bestyrelse som afløser

for Peter Bavnshøj, der har valgt at træde tilbage fra

posten. Hun glæder sig rigtig meget til at deltage i

arbejdet omkring messen.

Sekretariatet er flyttet til Djursland Landboforening
Som de fleste nok efterhånden ved, er landbrugsmes-

sens sekretariat flyttet til Djursland Landboforening,

hvor Silke Lorenzen sidder klar til at håndtere de mange

administrative opgaver, der knytter sig til messen. Leje

af stande, praktiske spørgsmål osv. kommer fremover

til at foregå til Silke, der jo i forvejen kender mange af

udstillerne.

Årets tema – det bliver vildt!
Brikkerne er ved at falde på plads i puslespillet om

årets store tema, som bliver alle mulige aspekter

omkring jagt, vildt, skovbrug etc. Der kommer udstil-

linger, salgsboder, aktiviteter og falkonérshow, ligesom

der i fødevareteltet vil være fokus på ”det vilde køkken”. 

I anledning af det nye tema giver messen i år rabat på

leje af stande til udstillere inden for området. Det kan

for eksempel være salg/udleje af skovmaskiner, ud-

styr/aktiviteter  i forbindelse med jagt og friluftsliv

eller rådgivning omkring skovdrift og vildtpleje. 

Sidste års store fokus på Børnedyrskuet bar i høj grad

frugt, idet Landbrugsmessen om lørdagen stod med i

alt 36 glade børn og deres dyr – lige fra skildpadder til

guldfisk og ponyer. Samtidig var messen så heldig at

få lokale virksomheder og handlende til at donere flotte

præmier, og Frank Vig Larsen fra Skandinavisk Dyrepark

åbnede Børnedyrskuet med en festlig tale.

Landbrugsmessen fortsætter med at have fokus på

dette område og satser på at sætte ny deltagerrekord

i år. Så har du et barn eller barnebarn, der har lyst til at

være med, så hold gerne øje med hjemmesiden for til-

meldingsfrist til børnedyrskuet. 

Følg messen på hjemmeside og Facebook
I løbet af foråret lægger Landbrugsmessen mange flere

informationer om aktiviteter og program op på hjem-

mesiden: www.landbrugsmessen.dk og på Facebook. 

Reservation af stande
Der er fuld gang i reservationerne allerede, så kontakt

gerne Silke Lorenzen for oplysninger om placering og

priser på tlf. 2119 4428 eller mail messen@landbofor-

ening.dk

LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP

Landbrugsmessens sekretariat er flyttet til Landbocentret i

Følle, hvor Silke Lorenzen kan træffes.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)

Lad dit barn eller barnebarn udstille sit kæledyr på

Børnedyrskuet.
Foto: Landbrugsmessen
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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

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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NATIONALPARK MOLS BJERGE
Af journalist Sabrina Brohus

Vi skal lukke op og byde velkommen
Landmand Jens Søgaard, har fået Landbrug og Fødevarers mandat i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge.
En post, som han er beæret over at få.

Jens Søgaard er den nye repræsentant for Landbrug

og Fødevarer i Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse.

Han overtager pladsen efter Jørgen Ivar Mikkelsen, som

har siddet 8 år i bestyrelsen og nu er kommet i byrådet. 

”Jeg må indrømme, at jeg skulle ikke have lang betænk-

ningstid, inden jeg sagde ja. Det varmede mit hjerte,

at jeg blev spurgt. Jeg har altid ment, at en nationalpark

på Mols var en rigtig god idé”, siger Jens Søgaard, som

er mangeårigt medlem af Djursland Landboforening.

Faktisk har han fulgt nationalparken, siden den endnu

var et pilotprojekt.

Et fyldigt CV
Det er en absolut driftig herre, og en erfaren mand

indenfor bestyrelsesarbejde, som nu træder ind i natio-

nalparkens bestyrelse. Jens Søgaard har de sidste mange

år siddet i bestyrelsen i Djurs Bioenergi, han har de

sidste to år været i bestyrelsen for Rotary i Ebeltoft

som vicepræsident, og han bliver præsident, eller det

der i daglig tale hedder formand, når vi rammer 1. juli i

år. Han er netop trådt ud af bestyrelsen fra Tirstrup

Idrætsefterskole efter seks år, og så har han i otte år

siddet i byrådet for det, der dengang hed Ebeltoft Kom-

mune. 

Det var i tiden som lokalpolitiker, at Jens Søgaard første

gang stiftede bekendtskab med nationalparkens til-

blivelse. Han blev, i samarbejde med Karpenhøj Natur-

center, spurgt, om han ville holde et oplæg for den den-

gang nyoprettede styregruppe for nationalparken. 

”Det ville jeg rigtig gerne. Jeg har altid ment, at natio-

nalparken var en rigtig god ide. Det er vigtigt, at vi

lukker op og byder velkommen”, mener Jens Søgaard,

som selv bor i et område med mange turister. Han er

vant til at have mange besøgende, og ser en stor fordel

i at kunne vejlede de besøgende med ”Spor i Landska-

bet”.

Jens Søgaard håber, at det fremtidige arbejde i besty-

relsen kommer til at byde på en lang række nye og

spændende projekter. Han er ikke et sekund i tvivl om,

at nationalparken er helt unik, og han håber, at det i

fremtiden bliver sjovere for lodsejerne at være indenfor

end udenfor.

”Det skal være nemt og tilgængeligt at besøge Natio-

nalpark Mols Bjerge. Det er et unikt sted, som vi gerne

vil vise frem”, siger Jens Søgaard.

Hvem er Jens Søgaard?
60-årige Jens Søgaard er svineproducent og producerer

godt 7000 slagtesvin om året og har 180 dyrkede ha

med raps, hvede og byg. Han er 7. generation på ejen-

dommen Søgaard, som ligger ved Dråby ved Ebeltoft.

Faktisk er det den 1. juli i år 40 år siden, at familien fik

lavet et I/S, og Jens Søgaard officielt blev medejer, efter

at have arbejdet på gården i mange år. Søgaard lå indtil

1961 på Dråby Strandvej, men brændte ned, og familien

byggede på toppen af Karlsbjergvej, hvor de har udsigt

over nationalparken og ikke mindst resterne af den

gamle ”Søgaard”. Jens Søgaard har ikke arealer inde i

nationalparken, men hans jord grænser op til. 

Faktisk ville Jens Søgaard slet ikke være landmand.

Han ville være revisor. 

”Hvor var det alligevel godt, at jeg blev reddet af mig

selv”, griner Jens Søgaard, som i dag ikke kan se sig

selv på et kontor en hel dag.  

Jens Søgaard er Landbrug og Fødevarers nye repræsentant i

bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge. 

Foto: Sabrina Brohus, Djursland Landboforening.



Af journalist Sabrina Brohus

Jens er fagnørd med
speciale i optimering

Jens Loff beskriver sig selv som lidt af en fagnørd. Han brænder for konstant optimering 
– både på jobbet som driftsøkonomikonsulent men også privat, hvor han er bidt af sport og kolde gys.

”Det var rigtig godt at gå til eksamen

og vide, at jeg havde arbejde efter-

følgende”, lyder det fra den 27-årige

Jens Loff.

Fagnørd til fingerspidserne
Til dagligt sidder Jens med budgetter

og opfølgning på budgettet. Han

arbejder også med driftsanalyser og

det er her, at fagnørden kommer op

i Jens. I driftsanalyserne skærer han

landmandens enheder ned i bidder

- analyserer og sammenligner.

”Det kan jeg altså godt lide. Jeg er

en person, der altid vil være den

bedste. På dette punkt kan jeg kon-

stant optimere ude hos landmæn-

dene på deres bedrifter og gøre det

bedst muligt for dem”, siger Jens

Loff, som forklarer, at det ikke er

nok kun at have evnen at kunne gå

ned i mindste detalje, man skal også

have flair for at forstå og læse resul-

taterne.

Jens er opvokset på en gård i Søn-

derjylland. Forældrene havde for år

tilbage en maskinstation, og Jens

har altid været sikker på, at han ikke

skulle være landmand.

”Jeg har stor respekt for landmæn-

dene. De knokler”, siger Jens Loff.

Jens var og er nemlig meget bevist

om, at han vil værne om sin fritid.

Han vil have fornemmelsen af at

Jens Loff vidste allerede efter sin

praktiktid på Seges, at han skulle

ud i virkeligheden som driftsøko-

nomikonsulent. På Seges fik han

smag på den analytiske tilgang til

faget, men han manglede kontak-

ten til landmændene, og ikke

mindst, at have fingrene nede i ”rig-

tige” opgaver. 

Jens’ ven, som havde været i praktik

i Djursland Landboforening, søgte

efter endt uddannelse ind til politiet,

men lovede at lægge et godt ord ind

for Jens, som gerne ville prøve kræf-

ter med Følle.

Kort tid efter fik Jens lovning på, at

der var job til ham, efter han var

færdig.
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VI GIVER DIG 
KVALITET TIL EN PRIS

- DER HOLDER

Byggeri med indbygget erfaring
Du får vores mangeårige erfaring med

landbrugsbyggeri, når du vælger os. Vore

erfarne og pålidelige håndværkere løser

effektivt dit behov, uanset om det 

handler om staldbyggeri, ladebyggeri 

eller opførelse af et nyt stuehus. 

Få et uforpligtende tilbud/overslag. 

Ring og få en nærmere aftale.

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



MEDARBEJDERPORTRÆT

Han lægger ikke skjul på, at han er

et konkurrencemenneske, men han

er også holdspiller. 

”Det handler om samarbejde og om

at stole på hinanden. Jeg går ind for

fællesskab og for at hjælpe hinan-

den”, siger han.

I 2017 skulle Jens forsøge sig med

endnu en ting, som efter sigende

skulle give velvære for både krop og

sind. Vinterbadning. Jens bliver dyp-

pet to gange om ugen, og forklarer

svært begejstret om den lykkerus,

han oplever, når kroppen indfinder

sig i saunaen efter en dukkert.

”Når man lige er kommet sig over

den første gang, hvor det hele er

lidt underligt, så er det bare vildt

fedt”.  

have fri, når han har fri. Og det er

der en simpel grund til. Jens er også

lidt af en sportsentusiast.

En vaskeægte sportsmand
Jens Loff elsker sport. Han har hele

livet været gymnast, men stoppede

efter egne ord, da han blev for gam-

mel og for træt af det. I dag løber

han – faktisk gør han det dagligt.

Interessen for løb bragte ham til en

løbeklub i Aarhus, hvor han mødte

en gruppe andre ”knægte”, som var

interesserede i OCR-løb. OCR står

for Obstacle Course Racing, og er

en betegnelse for militært inspireret

forhindringsløb. I dag træner de

sammen og tager til løb rundt om i

landet.

”Det er vildt hårdt. Der er altid en

masse mudder, og man bliver ret

beskidt . Det er mandehørm på højt

plan”, lyder det fra Jens Loff.

27-årige Jens Loff er til daglig driftsøkonomikonsulent. I sin fritid dyrker han

OCR, som er et militærinspireret forhindringsløb. 

Foto: Privatfoto

Blå bog:
• Jens Loff er 27 år gammel og kommer oprindeligt fra Sønderjylland.

• Til daglig bor han i Aarhus med sin kæreste.

• Jens Loff blev i 2014 uddannet jordbrugsteknolog i Vejlby med spe-

ciale i regnskab og økonomi.

• Efter endt uddannelse blev Jens ansat som driftsøkonomikonsulent

i Djursland Landboforening.

• Jens Loff har været gymnast det meste af sit liv. I dag dyrker han

løb og OCR, som er et militært inspireret forhindringsløb. 

• Han er også ret glad for at klatre og vinterbade.
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Af journalist Sabrina Brohus

Prægtig planteentusiast på pension
Han er vild med arkivsystemer og tjeklister. Han er videbegærlig og vellidt af landmændene på Djursland.
Efter knap 40 år går planteavlskonsulent Jørgen Flensborg på pension.

Jørgen var blevet træt af fortove, larm og by, og glædede

sig til det nye job som planteavlsassistent i Kalø Vig

Landboforening. Dengang havde han ingen anelse om,

hvad de næste 40 år ville bringe. At han ville flytte

med, når landboforeningerne fusionerede, at han blev

leder og ikke mindst endte med at blive redaktør og

stå for kommunikationen udadtil.

”Det var mig, der i sin tid foreslog, at vi skulle have en

hjemmeside. Det skulle der snakkes noget for. Jeg synes,

at det er et rigtig spændende nyt område for mig”.

Planteentusiastens otium
Jørgen insisterer på at holde sig opdateret indenfor

planteavl og landbruget, og den snarlige pensionist har

også taget kampen op med den nyeste viden indenfor

Jørgen Flensborg lovede sig selv, da han i 1978 blev

færdig som agronom, at han aldrig ville blive det samme

sted for længe. 1. marts siger han farvel til Djursland

Landboforening til fordel for en pensionisttilværelse 

– kun en måned før sit 40 års jubilæum.

”Så blev det næsten 40 år alligevel - men det har været

afvekslende og spændende i alle årene. Men nu må jeg

være tro mod mig selv. Det skal jo stoppe på et tids-

punkt, og jeg har ikke været her i så mange år for at

fejre 40 års jubilæum”, lyder det fra Jørgen Flensborg.

En kjøvenhavner knejt
”Du er da vist ikke herfra?” Det var et spørgsmål, som

Jørgen ofte fik, da han efter endt uddannelse, flyttede

fra Rødovre til Djursland. 

”Landmændene har altid taget godt imod mig. Jeg tæn-

ker, at det var en formildende omstændighed, at jeg

var blevet gift med en jyde”, siger Jørgen og griner.

g j g

var blevet gift med en jyde”, siger Jørgen og griner.
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Planteavlskonsulent Jørgen Flensborg går på pension. På bil-

ledet ses blandt andet en artikel om 30-årige Jørgen, som

fortæller om livet som konsulent på Djursland. 



kommunikation og sociale medier de senere år. Når

man tager et hurtigt kig ind på Jørgens kontor, eller

kender ham blot en smule, så ligger den største udfor-

dring inden pensionisttilværelsen nok i, at han skal

have ryddet op og ud. For Jørgen elsker arkiver og tjek-

lister.

”Jeg er lidt af en samler. Det er skønt at rydde ud, men

det er også dejligt at gense det igen”, mener Jørgen.

Jørgen starter sin pensionisttilværelse med at tage et

sabbatår. 

”Sådan et år kan føre til meget godt. Det har jeg det

godt med at tænke på”, siger Jørgen, som for tre år

siden begyndte at forberede sin nye tilværelse og meldte

sig ind i Djurs Kammerkor. Han synger i øvrigt 1. tenor,

hvis der var nogen, der var nysgerrige på det.

Djursland Landboforening er vært ved afskedsreception

for Jørgen Flensborg fredag den 2. marts fra kl. 12.00-

15.00, hvor kunder, familie, kollegaer og samarbejds-

partnere er inviteret.  

Djursland Landboforening er vært ved afskedsreception for

Jørgen Flensborg den 2. marts fra 12.00-15.00, hvor kunder,

familie, kollegaer og samarbejdspartnere er inviteret.
Blå bog:
1953:              22. februar 1953 bliver Jørgen Flens-

borg født.

1978:             1. april dette år bliver Jørgen færdig-

uddannet agronom ved Landbohøj-

skolen i København og bliver samme

dag ansat ved Kalø Vig Landbofor-

ening som planteavlsassistent.

1978-1980:   Planteavlsassistent og 4H-konsu-

lent i Kalø Vig Landboforening.

1980-1985:   Sekretær for Dyrskuet i Hornslet.

1980-2018:  Planteavlskonsulent.

1980-1990:   Ledende planteavlskonsulent og

sekretær for Kalø Vig Landbofor-

ening.

1990-2000:  Leder af planteavlssektion Følle

under Djursland Landboforening.

2000-2012:  Chefkonsulent for afdelingen Planter

og Natur i Djursland Landboforening.

2002-2017:  Redaktør hos Djursland Landbofor-

ening – først for medlemsblad, sene-

re også for hjemmeside og sociale

medier.

2018:             Jørgen Flensborg bor i Eskerod med

Hanne, som han mødte på agro-

nomuddannelsen. Sammen har de

tre voksne børn, som har givet parret

to børnebørn.
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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!

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

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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Thi kendes for ret
Hvem havde ansvaret for en arbejdsulykke?

JURIDISK AFDELING
Afdelingschef, jurist 

Kitte Borup

Hvem tror du fik ret?

Både landsret og højesteret frifandt virksomheden,

med den begrundelse, at det var en ukompliceret

opgave, chaufføren skulle udføre. Han havde ikke

bevist, at han var blevet instrueret i at udføre arbej-

det på den måde, som han havde gjort. Hans pla-

cering foran en stor mængde varer på liften var sik-

kerhedsmæssigt uforsvarlig, og ulykken ville ikke

være sket, hvis han havde placeret varerne korrekt

og placeret sig selv korrekt bagved pallerne med

varer. Det ville ikke være meget mere tidskrævende.

Sidemandsoplæring var tilstrækkelig, og tilsyn var

ikke påkrævet.

Chaufføren skulle derfor betale kr. 100.000 for lands-

retten og kr. 100.000 for højesteret i sagsomkost-

ninger til virksomheden.

Transportvirksomheden gjorde heroverfor gældende,
at virksomheden ikke var ansvarlig for skaden, og
at chaufføren havde handlet uforsvarligt og derved
udvist egen skyld. Det var branchesædvanligt at
bruge sidemandsoplæring ved en tilstrækkeligt ruti-
neret kollega, og arbejdet var hverken farefuldt eller
kompliceret, men rutinepræget. Virksomheden havde
med flere end 100 biler i drift aldrig oplevet en lig-
nende ulykke, som kun var sket, fordi chaufføren
havde opført sig i strid med almindelig sund for-
nuft.

En tillidsmand forklarede, at der ingen nedskrevne
retningslinjer var for betjening af liften, og at det
var hans opfattelse, at den ene halvdel af chauffø-
rerne pakkede liften for meget og placerede sig for-
kert, medens den anden halvdel pakkede liften for-
svarligt.

Spørgsmålet var, om en arbejdsgiver var ansvarlig

for en ulykke, som skete, mens en chauffør var ved

at sænke en lift med varer fra en lastbil, eller om

arbejdstageren havde handlet i strid med instruk-

tioner fra arbejdsgiverens side, og derfor selv var

ansvarlig for at ulykken skete.

Sagen drejede sig om en chauffør, som var ansat i

en transportvirksomhed, og som i forbindelse med

aflæsning af varer faldt ned fra kanten af en lift.

Nogle varer tippede ned over ham, og han kom alvor-

ligt til skade. Han vendte aldrig tilbage til at arbejde

normalt igen på grund af ulykken. 

Den mest sandsynlige årsag til ulykken var, at chauf-

føren havde overlæsset liften med varer, og ikke

havde fået begge sæt hjulsæt på et kartoffelbur

over på liften. Der var stablet paller i to meters

højde på liften, og han havde placeret sig foran pal-

lerne.

Chaufføren gjorde under retsagen gældende, at han

kun var blevet sidemandsoplært, og ikke var til-

strækkeligt instrueret i at betjene liften. Han var i

øvrigt nødt til at placere mange varer på liften, og

selv køre med liften ned, stående på kanten med

håndholdt fjernbetjening for at kunne nå sin tids-

/køreplan. Han var blevet instrueret forkert, og der

var heller ikke blevet ført tilsyn med, hvordan han

placerede varerne på liften. Virksomheden skulle

erstatte ham 1,5 mio. kr. for tabt arbejdsfortjeneste,

svie og smerte og mistet efterlønspræmie.
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Torsdag den 22. februar 2018 kl. 8.30 – 16.00
Emne:            Opfølgningskursus til 

Sprøjtecertifikat/bevis 
- (kursusnr. 461301DL8/2-18). 
Et sprøjtebevis gælder i max. 4 år,

før det igen skal opdateres. Kurset

foregår i AMU-regi, og der kan

efterfølgende søges VEU-godtgø-

relse, hvis man er berettiget.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Med medarbejdersignatur

på www.efteruddanlse.dk – ind-

tast kursusnr. 461301DL8/2-18

eller kontakt Irene Kjær Madsen på

tlf. 8791 2083 eller kontakt Dalum

Landbrugsskole, Majken Hels-

gaard på tlf. 6313 2711.

Pris:                750 kr. ex moms inkl. kursusma-

teriale og forplejning

Arrangør:      Djursland Landboforening i 

samarbejde med 

Dalum Landbrugsskole

Mandag den 26. februar 2018 kl. 13.00 – 16.30
Emne:            ADR-medarbejderkursus 

– kursus i håndtering og trans-
port af farligt gods – transporte-

rer du faremærkede stoffer, som

for eksempel diesel, plantekemi

mm ad offentlig vej, er der stor

sandsynlighed for, at du skal have

et ADR-kursus. Mere info hos

energi- & teknikrådgiver Gunnar

Schmidt, tlf. 2089 7800.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Senest den 19. februar på 

tlf. 8791 2000 eller via 

www.landboforening.dk 

(husk at oplyse fødselsdag/år ved

tilmelding)

Pris:                700 kr. ekskl. moms pr. deltager -

inkl. kursusomkostninger og

materiale, uddannelsesbevis samt

kaffe og kage.

Arrangør:      Djursland Landboforening 

i samarbejde med 

Byggeri & Teknik I/S

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

Sprøjtecertifikat/bevis 
- (kursusnr. 461301DL8/1-18).

                        Et sprøjtebevis gælder i max. 4 år,

før det igen skal opdateres. Kurset

foregår i AMU-regi, og der kan

efterfølgende søges VEU-godtgø-

relse, hvis man er berettiget.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Med medarbejdersignatur på 

www.efteruddanlse.dk – indtast

kursusnr. 461301DL8/1-18 eller

kontakt Irene Kjær Madsen på 

tlf. 8791 2083 eller kontakt Dalum

Landbrugsskole, Majken Helsga-

ard på tlf. 6313 2711.

Pris:                750 kr. ex moms inkl. kursusma-

teriale og forplejning

Arrangør:      Djursland Landboforening 

                        i samarbejde med 

                        Dalum Landbrugsskole

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30
Emne:           Foredrag v/forfatter og tv-debat-

tør 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

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

TID & STED
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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 
– ”Natmænd og rakkere”.

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

Torsdag den 5. april 2018 kl. 17.30
Emne:            ”Tilbage i tiden” – besøg på

Retroworld – inkl. retro-middag.

Drikkevarer købes.

Mødested:    Retroworld, Lerbjergvej 31, 

8370 Hadsten

Tilmelding:   Senest den 30. marts på 

tlf. 8648 0083 eller mail 

bsn@primanet.dk

Pris:                75 kr. for medlemmer. 

                        Ikke-medlemmer 130 kr.

Arrangør:      Familie & Samfund Djursland

Fredag den 13. april 2018 kl. 18.30
Emne:           Fællesspisning og underhold-

ning.
Mødested:    Fausing Forsamlingshus

Tilmelding:   Senest den 5. april på 

tlf. 8791 2000 eller via 

www.landboforening.dk

Pris:                150 kr. pr. deltager. 

                        Drikkevarer kan købes.

Arrangør:      Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 1. marts 2018 kl. 13.00 – 16.00
Emne:            Kursus i brug af Farmtracking 

- lær at udnytte app’ens funktio-

ner, herunder at foretage korrekte

registreringer af udførte opgaver i

marken. Man kan tegne et gratis

prøveabonnement frem til 1. maj

2018.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Senest den 27. februar på 

tlf. 8791 2000 eller via 

www.landboforening.dk

Pris:                Gratis for medlemmer. Ikke-med-

lemmer 200 kr. ex moms.

Arrangør:      Djursland Landboforening –

Udvalget for Planter og natur

Torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00
Emne:            Bedriftsbesøg hos Arne Porse 

– Fredenslund er en familiedrevet

bedrift med 325 årskøer af racen

Jersey, med opdræt. Markbruget

er på ca. 300 ha. Bedriftsbesøget

vil foregå i stalde og maskinhus.

Planteavlskonsulent Peter Worre

Jensen deltager samt en fodrings-

konsulent. Der afsluttes med en

forfriskning.

Mødested:    Rygårdevej 2, 8961 Allingåbro

Arrangør:      Norddjurs LandboUngdom

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. Læs mere side 8

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
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Lørdag den 14. april 2018 kl. 9.00 – 12.00
Emne:            Åben lørdag arrangement i Agro-

IT – hvor landboforeningens med-

lemmer er velkomne. 

Læs mere på side 19

Mødested:    Landbocentret i Følle

Arrangør:      Agro-IT

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 7.30
Emne:            Tur til Digegrevens Gård 

– med besøg i Vadehavscentret.

Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Tidligst fra den 16. marts og

senest den 28. marts på 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:                725 kr. kr. 

inkl. bus, forplejning, entré mm.

Arrangør:      Djursland Landboforening 

                        – Seniorudvalget

Onsdag den 16. maj 2018 kl. 7.00
Emne:           Udflugt til Søby Brunkulslejer og

Kjargaarden ved Ikast
Mødested:    Allingåbro Hallen kl. 7.00

Tilmelding:   Senest den 3. maj til 

Ruth Tinggaard tlf. 8648 1245 

eller 2989 1245

Pris:                500 kr. pr. deltager.

Arrangør:      Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Fredag den 1. juni til torsdag den 7. juni 2018
Emne:            Tur til Alsace i Frankrig med

besøg i Strassbourg
Mødested:    Landbocentret i Følle

Tilmelding:   Tidligst fra den 16. marts og

senest den 28. marts på 8791 2000

eller via www.landboforening.dk

Pris:                6.125 kr. kr. 

                        Enkeltværelsestillæg 1.600 kr.

Arrangør:      Djursland Landboforening 

                        – Seniorudvalget

Mandag den 11. juni - onsdag den 13. juni 2018
Emne:           3-dages tur til Nordtyskland
Mødested:    Allingåbro Hallen kl. 6.30

Tilmelding:   Senest den 27. marts til 

Ruth Tinggaard tlf. 8648 1245 

eller 2989 1245

Pris:                3.295 kr. ved 30-35 deltagere.

Arrangør:      Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Onsdag den 20. juni 2018 kl. 19.30
Emne:            Årsmøde med beretning, regn-

skab og valg. Derefter foredrag

med Mogens Blume-Schmidt over

emnet: ”Storm P., mennesket og

humoristen”

Mødested:    Fausing Forsamlingshus

Tilmelding:   Senest den 12. juni på 

tlf. 8791 2000 eller via 

www.landboforening.dk

Arrangør:      Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Tirsdag den 25. september 2018
Emne:            Tur til ”Mellem Fjordene – Maria-

ger”
Mødested:    Landbocentret i Følle kl. 7.30

Tilmelding:   Tidligst fra den 14. august og

senest den 24. august på 

tlf. 8791 2000 eller via 

www.landboforening.dk

Pris:                425 kr. kr. inkl. bus og forplejning

Arrangør:      Djursland Landboforening 

                        – Seniorudvalget

Vigtige datoer
PS!

Links til ”Vigtige datoer i Landbrugsordninger-

ne” samt ”Skattekalenderen” finder du med

disse søgeord via dit login på www.landbrugs-

info.dk. ”Tilskudsguiden” findes ligeledes på

landbrugsinfo.dk - her er login ikke påkrævet. 

Der tages forbehold for evt. trykfejl.
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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

Jubilæer

10 års jubilæum
Koordinator i Agro-

IT Betina Møller Jen-

sen kan den 1. marts

2018 fejre 10 års

jubilæum. 

30 års jubilæum
Planteavlskonsulent

Peter Worre Jensen

kan den 1. marts

2018 fejre 30 års

jubilæum.

30 års jubilæum
Chef for Planteavl

Carsten Kløcher kan

den 18. april 2018

fejre 30 års jubilæ-

um.

Jubilæerne markeres

alle internt.
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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

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

Gulerodsoptagning i Fannerup - januar 2018.

Foto: Kurt Madsen
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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

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

Anja Tvorup sekretær 8791 2015 6129 5594 at@landboforening.dk

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

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

Lisbeth Rasmussen kantinemedarbejder 8791 2019

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

Helle Dalby Rasmussen servicemedarbejder 8791 2019

Niels-Jørgen Andersen servicemedarbejder 8791 2000

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

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

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

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

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

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

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

Landbocentret Følle 7027 4141 info@landbrugsformidling.dk

Tine Birgitte Juhl direktør og 

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

Majbritt Kroer Svendsen advokatsekretær 8791 2048 2084 7946 mks@landbrugsformidling.dk
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KVÆGBRUG Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SVINEPRODUKTION Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

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

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

Helle Jensen Hansted konsulent 2146 8692 hjh@lmo.dk

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

Nikolaj Stidsen konsulent 2495 7522 nst@lmo.dk

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

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

Ulla Gam Hansen konsulent 7658 7553 2495 7105 ugh@lmo.dk

BYGGERI & TEKNIK Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

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

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

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

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

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

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 4H-konsulent 8740 8754 jfb@seges.dk

Christina Bentzen HR-rådgiver 8740 8756 clb@seges.dk

Thorsten Hougaard konsulent 5173 1153 thou@seges.dk

Lene Mouritsen Møller konsulent 8740 5524 lnm@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:
Christian Vingborg, Gl. Tværvej 5, 8960 Randers SØ 2360 0809 chrisogtina@gmail.com

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

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

Martin Vetter Jensen, Elkjærlundvej 2, 8961 Allingåbro 5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.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



www.landboforening.dk  •  41

FORENINGEN ORIENTERER

Vinterpløjning januar 2018.

Foto: Djursland Landboforening (JF)

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, Jordemodervej 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 aajse41gl1@gmail.com

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

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

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

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

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

Estruplundvej 51, Ingerslev
8950 Ørsted

Tlf.: 8648 5186
Mobil: 4029 4111

hans@lundballegaard.dk

Fritvalgt:
Hanne Line Revsbech

Voer Færgevej 68
8950 Ørsted

Mobil: 2849 8847
lykkegaardenis@gmail.com

Fritvalgt: 
Esben Øvle Kristensen

Damkærvej 18, Homå
8500 Grenaa

Mobil:2094 1200
esben@homaas.net

Fritvalgt:
Jørgen Ivar Mikkelsen
Molsvej 108, Grønfeld

8400 Ebeltoft
Tlf.: 8636 5343

Mobil:5192 5343
fammik.mols@gmail.com

Økonomiudvalg:
Erik R. Jensen

Voer Gade 1, Voer
8950 Ørsted

Tlf. 8648 8579
Mobil: 4058 8579

faiskaer@gmail.com

Udvalget for
Planter og natur:

Peter Poulsen
Sygehusvej 36

8950 Ørsted
Tlf.: 8648 8061

Mobil: 4017 8061
peter@baekskovgaard.dk

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

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

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

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

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

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

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

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

FORENINGEN ORIENTERER
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DLMØ på besøg i EU-Kommissionen i Bruxelles

Foto: Sabina Brohus


