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FORMANDSORDET

Formandsord
Jeg vil gerne starte med at sige mange tak for den
store tilslutning til årets generalforsamling. Tak for den
opbakning som foreningen og jeg oplever fra alle sider.
Dejligt med de mange rosende ord, som foreningen fik
med på vejen.
Det er fantastisk, at en forening af vores størrelse kan
samle over 230 deltagere sådan en aften. For mit eget
vedkommende vil jeg også gerne sige tak for genvalget.
Jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde med både
landboforeningens medlemmer og den nyvalgte bestyrelse.
Jeg har fået mange positive tilkendegivelser omkring
oplægget af Christian Hüttemeier, kommunikationsdirektør hos Landbrug & Fødevarer. Det var utroligt
interessant at høre, hvordan Landbrug & Fødevarer
kommunikerer den positive historie ud til samfundet
om os landmænd, og hvordan de svarer igen, når erhvervet bliver uretmæssigt ramt på sit omdømme.

Under debatten til generalforsamlingen blev der rejst
et spørgsmål om, hvordan Djursland Landboforening
forholder sig til en verserende retssag, der omhandler
de vedtagne vandplaners lovlighed. Til det vil jeg sige,
at vi har netop afholdt konstituerende bestyrelsesmøde
i landboforeningen. Bestyrelsen har vedtaget, at landboforeningen bakker op omkring Landbrug & Fødevarers
beslutning om at støtte retssagen.
Selvom foråret lader vente på sig, så går der ikke længe,
før vi igen skal i marken.
Djursland Landboforening retter i den kommende tid
fokus på sikkerhed i landbruget. Det er yderst vigtigt,
selvom vi går en travl tid i møde, at vi passer på os selv
og på hinanden.
Jeg ønsker alle en god vækstsæson og et godt økonomisk
år.

Pjøjemark ved Bjødstrup. Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Rasmus Brøgger er indehaver af Mejltangegaard, som huser 670 søer med tilhørende farestald.

Af: Sabrina Brohus
Fotos: Sabrina Brohus

Den rigtige farve er blå
Svineproducent Rasmus Brøgger har hang til gamle maskiner, kun med farven blå, men alligevel har han
fravalgt al markdrift på sin ejendom for at have fuld fokus på stalden, som han flere gange om året åbner for
nysgerrige besøgende.

Velkommen til Mejltangegaard. Rasmus Brøgger
byder velkommen indenfor i en dansk konventionel
svinestald, som han har gjort så mange gange før. Han
har siden 2005 været bosat og drevet bedriften på
Stenledvej i Ebeltoft, som har 670 søer med farestald.

Det var min drøm
På Mejltangegaard har Rasmus ansat et par elever og
en enkelt mand på fuldtid. Og så kommer faderen
stadig forbi og giver en hjælpende hånd med i staldene,
hvor der bliver produceret UK grise.

Den i dag 40-årige Rasmus overtog i 2005 sit fødehjem,
men selvom han er vild med maskiner og født med
ganske teknisk snilde, så fravalgte han efter et par år
al markdriften.

Da Rasmus overtog den fædrene gård, valgte han fra
start at bygge en ny stald, da de eksisterende bygninger
var nedslidte. Han har aldrig tænkt over, at hverken
nærmiljøet eller lokalområdet skulle have en holdning
til hans erhverv. Han ville være svineproducent, fordi
det var hans drøm.

”Al min jord er forpagtet ud. Jeg kunne ikke rigtigt se
økonomien i det, selvom jeg godt kan lide arbejdet.
Derfor valgte jeg at have fuld fokus på stalden”, forklarer
Rasmus Brøgger, som nu heller ikke er synderligt interesseret i de nye maskiner, men gerne roder med gammelt blåt maskineri. Men mere om det senere.
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”Det her var min drøm. Jeg tænkte ikke over, hvad
omverdenen syntes om det, men tiderne har ændret
sig”, forklarer Rasmus Brøgger.

LANDMANDSPORTRÆT

Her ligger
Mejltangegaard

Netop den hårde tone i medierne om danske svineproducenter fik Rasmus til at tænke sig om en ekstra gang,
da han blev opfordret af Djursland Landboforening til
at være en del af Djurslandgården.

Men det er ikke kun turister og nysgerrige sjæle, som
får noget ud af et besøg på gården. Det gør svineproducenten også selv og ikke mindst sønnen, som gladeligt
viser de besøgendes børn rundt på gården.

”Djurslandgården er langt mere intim end Åbent Landbrug, som vi også har afholdt. Jeg var betænkelig, fordi
jeg ikke vidste, om der pludselig ville komme en masse
kritikere, og om vores erhverv kunne blive stillet i et
dårligt lys”, forklarer Rasmus Brøgger.

”Jeg får en større kontaktflade, men det giver også mig
en indsigt i, hvad det er, folk spekulerer på eller ikke
forstår. Det giver god træning i det skyts, man skal
bruge, når man en dag står overfor kritikerne”, mener
Rasmus Brøgger.

Rasmus valgte alligevel at takke ja til tilbuddet. Kritikerne blev væk, og svineproducenten endte med at
synes, at konceptet var helt sjovt.
”Jeg har altid haft den holdning, at jeg gerne vil vise
mit arbejde frem. Så kan folk komme og spørge om alt
det, de vil, og det gør de. Det er sjovt”, lyder det fra
Rasmus Brøgger, som i tidens løb har haft rigtig mange
gæster på bedriften.

”Det her var min drøm.
Jeg tænkte ikke over, hvad
omverdenen syntes om det,
men tiderne har ændret sig”.
Rasmus Brøgger,
svineproducent

Rasmus Brøgger har altid elsket at
rode med knallerter og få ødelagte
ting til at virke igen.
Derfor gav hans forældre ham en
Fordson Power Major fra slut 50'erne i
konfirmationsgave.
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På fars lånte dæk
Da Rasmus valgte at forpagte sine arealer ud, var det
dels ud fra et økonomisk synspunkt, men også fordi
han gerne ville have mere fritid. Fritid, som han kan
bruge på sin store hobby – Ford.
Rasmus har i mange år været et aktivt medlem i LandboUngdom. Det har givet ham et stort netværk og ikke
mindst en masse venner. Han har dyrket traktortræk
som sport, og selvom maskinen de sidste par år har
stået stille i laden grundet mekaniske udfordringer og
manglende tid, så bliver presenningen snart hevet af
motoren, så den igen kan finjusteres til flere træk.
Lige nu er True Blue, som Rasmus’ Ford 5000 hedder,
skilt ad. Faktisk er det Rasmus’ fars traktor, men det
er Rasmus og en kammerat, som har modificeret traktorens motor, så den tilbage i 2014 vandt Danmarksmesterskabet i traktortræk på Bornholm.
Rasmus’ store passion for traktortræk startede allerede,
da han var 16 år.

”Blå er den rigtige farve.
Farven er vigtig. Sådan er det nok
med os bønder. Vi har det sjovt,
når vi er til træf, men i sidste
ende er vi opdelt Ford-, Volvoog John Deere-folk”.
Rasmus Brøgger,
svineproducent

”Min far ejede en traktor, som allerede havde været
med, og så skulle jeg da også prøve”, fortæller Rasmus
Brøgger, som allerede efter to år bliver kåret som lokalmester på Dyreskuepladsen i Kolind.
Det blev starten på rigtig mange timer i laden, hvor
Rasmus og hans kammerat finjusterede og udskiftede
alt i traktoren. Nogle ville måske mene, at det ville
være nemmere at købe en ny?

Rasmus Brøggers store passion for traktortræk startede allerede, da han var 16 år.
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Da Rasmus Brøgger overtog den fædrene gård, byggede han en ny stald, da de
eksisterende bygninger var nedslidte.

”Nej, det ville ikke være sjovt. Den skal se ud som en
standard-traktor, men den skal have nogle kræfter.
Derefter skal man have erfaring, teknisk snilde og kende
maskinen rigtig godt, hvis man skal være rigtig god”,
forklarer Rasmus Brøgger.
True Blue
Traktorens førerhus troner centralt i laden, hvor teksten
”True Blue” står med store bogstaver henover forruden.
Farven blå er ingen tilfældighed. Det kan ikke være
anderledes.
”Blå er den rigtige farve. Farven er vigtig. Sådan er det
nok med os bønder. Vi har det sjovt, når vi er til træf,
men i sidste ende er vi opdelt i Ford-, Volvo- og John
Deere-folk”, fortæller Rasmus Brøgger.
Navnet True Blue stammer tilbage fra dengang, hvor
Rasmus arbejdede på en gård i Australien. Han tog på
turen et dykkercertifikat ved et selskab, som hed ”True
Blue Dive”.
”Det betyder, at man holder fast i samme sag, selvom
det har dårlige odds. Det synes jeg passede rigtig godt”,
siger Rasmus Brøgger, som i særdeleshed har hang til
nostalgi og gammelt mekanik.
I laden står også Rasmus' konfirmationsgave. En Fordson Power Major fra slut 50'erne. Den kunne ikke køre,
da han fik den, men det fik Rasmus rettet op på indenfor
en uge.

Den sidste investering er en gul mejetærsker fra 1963.
Den er købt for 4000 kr. sammen med en kammerat.
”Vi høstede med den sidste sommer, så den virker, som
den skal”, smiler Rasmus Brøgger.

Blå bog:
I 2000 købte Rasmus Brøgger en planteavlsejendom ved Hyllested Skovgaarde med 30 ha. En
ejendom, som forældrene i mange år havde forpagtet.
I 2005 overtog den i dag 40-årige Rasmus sin
fødegård Mejltangegaard. Han overtog ved samme
lejlighed en bygningsløs ejendom nær Attrup Kær.
Rasmus Brøgger har i dag 670 søer med tilhørende
farestald.
Til ejendommen hører der 140 ha, hvoraf 100 ha
er drevet. Alt er forpagtet ud.
Rasmus Brøgger er deltidsfar til en søn på seks
år, og han er, udover at være med i Svineproduktionsudvalget i Djursland Landboforening, også
en del af Djurslandgården og Udvalget for Åbent
Landbrug.
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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.

A18001

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

Afdelingschef
Rikke Skyum

LAND, MILJØ & ERHVERV

Ny husdyrlov
– til gavn for landmanden
Vi har nu gjort os de første erfaringer med den nye husdyrlov, der har været gældende siden 1. august 2017.
Det har vist sig, at der for en del ejendomme kan være en fordel i at få en godkendelse efter den nye lov.

Overvej at få frie tøjler til produktion i eksisterende
stalde. En del husdyrbrug er udfordret af at have en
snæver og til dels utidssvarende produktionsret og dermed produktionsramme på ejendommen. Det kan for
eksempel være en lav afgangsvægt på slagtesvin, hvilket
betyder, at man årligt er i risiko for at have en overproduktion.
Når man får en ny godkendelse, så får man godkendt
produktionsarealet til en bestemt dyregruppe. Det vil
sige, at godkendelsen kan rumme for eksempel effektivitetsforbedringer, såsom flere smågrise per årsso
samt stigende slagtevægt på slagtesvin. Det er dermed
alene ens effektivitet, der afgør størrelsen af produktionen, under den forudsætning at pladskrav i forhold
til dyrevelfærd overholdes. En ny godkendelse er således
en ret til at benytte specifikke produktionsarealer. Det
vil omvendt sige, at man vil have overproduktion, hvis
man tager staldarealer i brug, der ikke er en del af godkendelsen.
Der vil også i nogle tilfælde være mulighed for at udnytte
stalden fuldt ud, hvor det ikke kunne lade sig gøre efter
de gamle regler. Årsagen er, at der ved uændret bygningsmasse også beregnes uændret afgivelse af lugt
og ammoniak. Vi oplever derfor, at ejendomme, der
tidligere var låst i deres produktion i eksisterende stalde,
nu har mulighed for at tilpasse produktionen.

stald og mark har derfor betydet en mere simpel ansøgningsproces.
Der findes stadigvæk flere niveauer af tilladelser og
godkendelser. Typen afhænger dels af størrelsen af
stalden (produktionsarealet) og dels af størrelsen af
ammoniakfordampningen fra stalden. De er dog alle
bygget op omkring de samme principper. Den største
forskel er, at de største husdyrbrug skal indsende en
mere uddybende beskrivelse af produktionsforholdene
på ejendommen – en såkaldt miljøkonsekvensrapport.
Gyllekøling er nu godkendt til at reducere lugt
I en del eksisterende stalde er der forberedt til gyllekøling. Ved placering tæt på naboer kan det vise sig at
være en fordel at tage gyllekøling i brug, hvis der søges
om tilpasning af produktionen. Gyllekøling er for nylig
blevet godkendt til at reducere lugt op til 20 % i stalde
med rørudslusning af gylle. Kombinationen af gyllekøling samt at lugten ikke øges i eksisterende stalde
som beskrevet ovenfor, giver derfor øgede muligheder
for tilpasninger af de ejendomme, der ligger tæt på
naboer.

Endeligt vil man med en ny godkendelse slippe af med
eventuelle fodervilkår i ens eksisterende godkendelse.
Mere simpel ansøgningsproces
Husdyrbrugene skal kun have godkendt staldanlægget.
Det betyder, at vi hverken i forbindelse med ansøgningen, eller kommunen i forbindelse med godkendelsen,
skal bruge tid på udbringningsarealet. Adskillelsen af

En del ejendomme kan med fordel få lavet en godkendelse
efter den nye lov. Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Afdelingschef
Carsten Kløcher

Nyt fra Planteavlskontoret
Bedriftsbesøg
Igen i 2018 står Planteavl for fire
bedriftsbesøg i maj måned. De tre
første besøg er traditionelle besøg
på spændende bedrifter, hvor tingene gøres vidt forskelligt. Vi skal
både på sand- og på lerjord og samtidig se på dyrkning både med og
uden plov. Alle aftener sluttes af
med en øl/vand i maskinhuset. Læs
nærmere i Tid & Sted bagerst i bladet.

felmaskineri på gårdspladsen. Aftenen sluttes af med pølser/øl/vand.
Italiensk Rajgræs igen igen
Vi er netop kommet med i et opfølgningsprojekt på Italiensk Rajgræs,
hvor vi skal genbesøge de ca. 20
ejendomme, der var med i det første
Rajgræsprojekt i 2016. Så er du en
af de 20, så forvent at vi kommer
igen for at diskutere Italiensk Rajgræs og for at se, om der allerede
er udvikling i bestanden.

Den sidste tirsdag i maj er vores
fokus i år på det, at være ny i kartofler igen. Dels skal vi i marken, og
dels skal vi se og høre om kartof-

Vækstregulering
Er du i tvivl om, hvorvidt du skal
vækstregulere din hvedemark? Eller

om der skal følges op på allerede
udført regulering? Ultimo april/
primo maj kommer der på landmand.dk et bud på vækstreguleringsbehov i alle landets hvedemarker, vurderet ud fra satellitbilleder.
Satellitbilleder kræver skyfrit vejr –
så (af mange årsager) håber vi på
færre skyer i år. Log in på dig selv
og lad dig inspirere til at ramme
behovet bedre end tidligere.
Dræning
Perioden fra høst og frem til nu har
med al tydelighed vist, hvor stort
behovet for en god afvanding/dræning er, kun vurderet på overfladen.

DLR Kredit - når der skal realkredit
til at realisere drømmen
Skagen

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

85

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

Anholt

Mariager

Tjele

89

Randers
Auning

85

Langå

Grenaa

Ebeltoft
Silkeborg

Them

86

Århus

Odder
Samsø

Horsens

www.dlr.dk
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er realkredit
llkk d

PLANTEAVL

Den våde periode fra høst og frem til nu har vist, hvor stort behovet for en god dræning er. Foto: Djursland Landboforening (CLU)
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Når man sammenholder den megen
vand på jordoverfladen med de nye
dræningsforsøg, hvor der i gennemsnit af seks år er tæt på 20 % merudbytte ved at have den korrekte
drændybde (se figur), så kan det
meget let konkluderes, at der i de
næste år skal stor fokus på at få
drænet jorden mange steder. Nogle
steder skal der blot repareres, mens
der andre steder skal nydrænes.
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Måske skal vi til at skæve til Holland,
hvor det er en udbredt opfattelse,
at dræn kun holder 20-25 år, og at
”alle” landbrug bør have en dræningsplan, hvor der stort set drænes
hvert år (de tørre år) for at nå rundt
inden for de 20-25 år.

0
Vårbyg
2012

Vinterhvede Vinterhvede
2012/2013

2013/2014

Drændybde 60 - 65 cm

Vårbyg
2015

Vinterhvede Vinterhvede
2015/2016

2016/2017

Areal ved Faxe, på Sjælland
Kilde: landbrugsinfo.dk

Drændybde 95 - 120 cm

Det er oplagt at få noteret de vådeste pletter præcist på et kort. Brug
fx hotspot i Farmtracking, så du ved,
hvor du skal starte, og så skal du
lige overveje, om ikke det var tid til
at lave en plan for udskiftning af
dine dræn?
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Driftsøkonomikonsulent
Erik Bendix Jensen

De foreløbige økonomiske
resultater for 2017
De foreløbige økonomiske resultater fra det fælles
samarbejde Djursland, AgriNord og LandboThy, der blev
offentliggjort i februar måned, viser, til sammenligning
med den nye opgørelse fra Seges, at der er god sammenhæng mellem de tidlige offentliggjorte resultater
i forhold til de resultater, der har større statistisk sikkerhed, der offentliggøres senere på året.
Siden præsentationen af de første økonomiske resultater for 2017 til økonomiudvalgets årsmøde i februar
måned har Seges efterfølgende udsendt foreløbige
opgørelser af landbrugets økonomiske resultat for 2017.

Nedenfor er vist hovedtal for disse resultater for 2017
og udviklingen fra 2016 til 2017 på bedriftsniveau. I
tabellen sammenholdes præsentationen i februar med
den tilsvarende opgørelse fra Seges.
Sammenligningen viser stor overensstemmelse mellem
de resultater, der blev offentliggjort til årsmødet og de
senere fremlagte opgørelser fra Seges.
Regnskabstal med et større analysegrundlag for regnskaber på Djursland vil blive præsenteret senere på
året, når der foreligger tilstrækkeligt antal indberettede
årsrapporter med driftsgrenanalyser.

Mælkeproduktionen, konventionel
Tal i tusinde kr.
Djrl. + AN + Thy opgørelse februar
2016
2017
Dækningsbidrag
3.417
4.905
Kont. Kap. Omkost.
-2.163
-2.215
Resultat prim. drift
456
1.905
Resultat efter finans.
-57
1.433
Antal bedrifter ved Djrl. + AN + Thy og Seges er hhv. 35 og 342

Foto: Djursland Landboforening
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Seges’ opgørelse februar
2016
2017
3.350
4.892
-2.205
-2.365
344
1.754
-191
1.234

DRIFTSØKONOMI

Foto: Djursland Landboforening (JF)

Mælkeproduktionen, økologisk
Tal i tusinde kr.
Dækningsbidrag
Kont. Kap. Omkost.
Resultat prim. drift
Resultat efter finans.

Djrl. + AN + Thy opgørelse februar
2016
2017
4.595
5.330
-2.255
-2.401
1.495
2.216
838
1.487

Seges’ opgørelse februar
2016
2017
4.705
5.120
-2.350
-2.511
1.523
1.868
940
1.214

Antal bedrifter ved Djrl. + AN + Thy og Seges er hhv. 15 og 56

Som det ses, så er den økonomiske udvikling for mælkeproduktionen fra 2016 til 2017 stigende. Dette gælder
for både konventionel og økologisk produktion. For

2017 viser tallene endda en tendens til et stærkere
resultat for opgørelsen fra Djursland.

Svineproduktionen, 30 kg smågrise
Tal i tusinde kr.
Djrl. + AN + Thy opgørelse februar
2016
2017
Dækningsbidrag
5.447
6.380
Kont. Kap. Omkost.
-2.363
-2.550
Resultat prim. drift
2.194
2.898
Resultat efter finans.
1.425
2.176

Seges’ opgørelse februar
2016
2017
5.429
6.370
-2.476
-2.609
2.171
3.024
1.373
2.309

Antal bedrifter ved Djrl. + AN + Thy og Seges er hhv. 21 og 124

Økonomien i smågriseproduktion viser også et stærkt
stigende resultat, hvor dækningsbidraget på Djursland
ligger over landsgennemsnittet.
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Foto: Djursland Landboforening (AL)

Svineproduktionen, slagtesvin
Tal i tusinde kr.
Dækningsbidrag
Kont. Kap. Omkost.
Resultat prim. drift
Resultat efter finans.

Djrl. + AN + Thy opgørelse februar
2016
2017
3.073
3.559
-1.539
-1.617
809
1.141
399
649

Seges’ opgørelse februar
2016
2017
3.222
3.530
-1.702
-1.734
961
1.423
421
855

Antal bedrifter ved Djrl. + AN + Thy og Seges er hhv. 22 og 121

Ved slagtesvineproducenterne ses en udvikling, der
ligner den tilsvarende for smågriseproducenterne, dog
er den procentuelle økonomiske fremgang ikke helt så
stor som hos producenter af smågrise.
De bagvedliggende årsager til den forskellige udvikling
af økonomierne kan der ikke analyseres nærmere på,
grundet det foreliggende materiales detaljeringsgrad.

strukturen med renteudgifter til følge (variabel eller
fast rente), finansielle produkter, forskelligheder på
forpagtningsniveau, anden indtjening, m.v.
Med hensyn til planteproducenterne indgår alene
opgørelse på landsniveau, idet der endnu ikke er et
stort nok materiale af færdiggjorte regnskaber på
Djursland.

De poster, som øver indflydelse på forskellighederne,
er omfanget af afskrivninger, gælds- og finansierings-

Planteproduktion
Tal i tusinde kr.

Djrl. + AN + Thy opgørelse februar
2016
2017

Dækningsbidrag
Kont. Kap. Omkost.
Resultat prim. drift
Resultat efter finans.
Antal bedrifter ved Djrl. + AN + Thy og Seges er hhv. 8 og 51
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Seges’ opgørelse februar
2016
2017
1.796
2.164
-1.032
-1.093
342
639
-43
277

Økonomikonsulent
Frank Rasmussen

DRIFTSØKONOMI

Udbetaling af efterlønsbidrag
– skal/skal ikke
Det er nu muligt at få udbetalt sin indbetaling til efterlønsordningen skattefrit frem til den 30. juni 2018.

Hvor meget man kan få udbetalt skattefrit, og om
det er noget, man skal eller ikke skal, er meget individuelt for den enkelte person. Der er rigtig mange faktorer, man skal tage hensyn til, før man kan vurdere,
hvad man skal gøre.
Efterlønsordningen er blevet ændret mange gange gennem tiden, og i år 1998 blev det blandt andet vedtaget,
at alle, som havde betalt til ordningen, kunne få efterløn,
fra man blev 60 år. Men i år 2012 blev efterlønsordningen
igen ændret på mange væsentlige områder, hvilket
blandt andet betød, at hvis man er født efter 1953, så
er det nu ens fødselsår, som bestemmer, hvornår man
kan gå på efterløn. Hvis man for eksempel er født i
1957, så kan man først få efterløn, når man bliver 63
år. Samtidigt er antal år man kan få efterløn også blevet
ændret, så hvis man for eksempel er født efter 1. juli
1959, så kan man kun få efterløn i tre år. Derudover er
der også ændret på regler for modregning af pensionsopsparinger. Er man født efter 1955, vil ens pensionsopsparing have betydning for, hvor meget man kan få
i efterløn.
Det er også vigtigt, man får afklaret, om man i det hele
taget kan opfylde reglerne, så man kan få efterløn. Der
er blandt andet et arbejdskrav, som skal være opfyldt,
hvilket betyder, at man som selvstændig skal have
arbejdet i væsentligt omfang (over 30 timer om ugen)
de seneste tre år før efterlønsalder, samtidigt med at

man også opfylder et indtægtskrav på 228.348 kr.
(2018). Lønmodtagere skal blandt andet opfylde indtægtskravet samt have opnået ret til dagpenge.
Har man fået sit efterlønsbevis, men fortsætter med
at arbejde, så er der fortsat mange regler, man skal
opfylde, før man kan begynde at optjene den skattefri
præmie. Man skal fortsat som selvstændig have arbejdet i væsentligt omfang (30 timer om ugen), og lønmodtagere skal have arbejdet i minimum 3.120 timer
indenfor to år. Herefter vil man så kunne begynde at
optjene den skattefri præmie. Den skattefri præmie
er opdelt i 12 rater, og man skal have arbejdet 480
timer (svarende til 37 timer pr. uge) for at optjene en
rate. Man kan ikke optjene mere end 12 rater, selv om
man har arbejdet mere end 37 timer ugenligt. Man har
blot nået at optjene alle 12 rater hurtigere end de normale tre år. Den skattefri præmie i år 2018 er på kr.
160.992.
Hvilke muligheder giver efterlønsordningen?
Det er igen meget individuelt for den enkelte person,
hvad man kan få ud af efterlønsordningen, da det
afhænger af ens fødselsår. Men som minimum vil alle
få ret til mindst tre års efterløn, og alle har fortsat
mulighed for at opspare den skattefri præmie samt
mulighed for at få et seniorjob senest fem år før efterlønsalder.
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Efterløns- og pensionsalder
Født
Frem til 1954
01.01.1954 - 30.06.1954
01.07.1954 - 31.12.1954
01.01.1955 - 30.06.1955
01.07.1955 - 31.12.1955
01.01.1956 – 30.06.1956
01.07.1956 – 31.12.1958
01.01.1959 – 30.06.1959

Efterlønsaldre
60 år
60 ½ år
61 år
61 ½ år
62 år
62 ½ år
63 år
63 ½ år

Folkepensionsaldre
65 år
65 ½ år
66 år
66 ½ år
67 år
67 år
67 år
67 år

Antal år med efterløn
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
4 ½ år
4 år
3 ½ år

01.07.1959 – 31.12.1962
01.01.1963 – 31.12.1966
01.01.1967 – 31.12.1970
01.01.1971 – 31.12.1974
01.01.1975 eller senere

64 år
65 år
66 år
67 år
67 ½ år

67 år
68 år
69 år
70 år
70 ½ år

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

NY HJEMMESIDE:

AKTUELLE TILBUD

PROFIL

WWW.AGRO-IT.DK

KOMPETENCER KONTAKT

TRÅDLØS TASTATUR OG MUS
LOGITECH WIRELESS COMBO MK330
Tastatur- og mus-sæt med 3 års garanti

299,00 DKK

Ekskl. moms

Kombinationen der giver dig
underholdning og mobilitet lige ved hånden.

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!
AGRO-IT A/S - Føllevej 5, 8410 Rønde - Tlf: 7027 45 00 - Mail: info@agro-it.dk
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Det kan man få i efterløn i 2018
Efterlønssats i 2018

Fuldtid 100 %
Deltid 100 %

Pr. måned
18.633 kr.
12.422 kr.

Pr. år
223.596 kr.
149.064 kr.

Efterlønssats for personer født før den 1.7.1959,
der ikke opfylder udskydelsesreglen ++

Fuldtid 91 %

16.956 kr.

203.472 kr.

Deltid 91 %

11.304 kr.

135.648 kr.

Den viste efterlønssats er før evt. pensionsmodregning.

++ Udskydelsesregler vedrører dem, som kan få efterløn
i mere end tre år. For dem gælder der en særlig regel,
som betyder, at hvis man vil have efterløn tidligere end
3 år før sin folkepensionsalder, så vil man kun få udbetalt
91 % af den fulde efterløn. For at opnå ret til at få fuld
efterløn (100 %) de sidste tre år inden ens folkepensionsalder, kræves det, at man minimum fortsætter
med at arbejde 30 timer ugentligt indtil da. For at få
fuld efterløn kræves der desuden, at der ikke er nogen
pensionsmodregning.
Pensionsmodregning
For alle, som er født den 1. januar 1956 eller senere, vil
alle pensionsordninger (dog ikke aldersopsparing og
kapitalpension) skulle medtages i beregningen for, hvor
meget man reelt kan få i efterløn. For de personer som
er født før 1956, vil der kun være modregning, hvis man
starter på sin efterløn tidligere end tre år før sin folkepensionsalder, eller man har opstartet udbetaling af
nogle af sine pensionsordninger.

Eksempel på modregning
En person, som er født i 1960, har i sin bank en
privat ratepension på 1 mio. kr. og en privat livrente,
som er beregnet til at give en årlig udbetaling på
40.000 kr.
Ratepension: Her vil der skulle fraregnes 80 % af
5 % af depotværdi svarende til 40.000 kr. årligt.
Livrente: Her vil der skulle fratrækkes 80 % af den
årlige udbetaling svarende til 36.000 kr.

Seniorjob
En af de bedste ting, som efterlønsordningen indeholder,
er retten til et seniorjob, hvilket betyder, at hvis man
bliver ledig, og ens dagpengeperiode udløber tidligst
fem år før efterlønsalder, så har man ret til et job i ens
kommune på almindelige ansættelsesvilkår. Man får
dog ikke pr. automatik tilbudt et seniorjob af sin kommune og skal blandt andet selv ansøge kommunen om
det. Der er en del krav, som man fortsat skal opfylde
både før og efter, man er overgået til et seniorjob, og
man bør derfor i god tid tage kontakt til sin a-kasse
eller søge vejledning andet sted. En ting, man dog især
skal være meget opmærksom på, er, at hvis man først
har meldt sig ud af efterlønsordningen, så har man
samtidigt også fraskrevet sig retten til fremover at
kunne få et seniorjob, da det ikke er muligt igen at
kunne tilmelde sig ordningen.
Hvad nu
Som tidligere beskrevet, så er svaret på, om man fortsat
skal blive i efterlønsordningen eller ej, meget individuelt
fra person til person. Der er således ikke et enkelt svar
på det, og man er derfor nødt til at sætte sig ind i, hvad
man kan få ud af at blive i efterlønsordningen, og hvad
konsekvensen af at fravælge den, er. En ting er dog
sikkert, at har man først fravalgt efterlønsordningen,
så kan efterlønsordningen som udgangspunkt ikke tilvælges igen. Hvis man efter den 30. juni 2018 alligevel
bestemmer sig for at ville ud af efterlønsordningen, så
vil man fortsat kunne få saldoen overført til en anden
pensionsordning eller få saldoen udbetalt, mod at der
betales en afgift på 30 %.

Samlet vil efterlønnen blive reguleret med i alt
76.000 kr. årligt, hvilket skal fratrækkes efterlønssatsen på 233.596 kr. (2018), og man vil således
kun få en årlig efterløn på kr. 157.596 kr.
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Book uforpligtende personlig rådgivning:
tlf. 7633 9800 / landmandspension.dk

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

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

ØKONOMI OG REGNSKAB

Hvad skal en
landbrugselev have i løn?
Der findes en generel overenskomst, som er indgået mellem GLS-A og 3F, der regulerer, hvad en landbrugselev
skal have i løn.

Aftalen regulerer lønnen på landbrugsområdet, selv om man ikke
har en overenskomst eller er medlem af en arbejdsgiverforening.
I øjeblikket er der ved at blive vedtaget en ny overenskomst, som
kommer til at gælde fra 1. marts
2018 og tre år frem. Vi kender endnu
ikke detaljerne i den nye overenskomst, men vi ved dog, at elever
over 18 år får en pension, men til
gengæld sker der ikke en væsentlig
forhøjelse af deres løn.
Når man ansætter en elev, er der
nogle ting, man skal være opmærksom på, blandt andet hvilket løntrin
eleven skal placeres i. Det kan man
finde ud af, når man ved, hvornår
eleven er færdiguddannet. Hvis eleven er ansat 1. april 2018 og er færdig
31. august 2021, skal man tælle tilbage, så eleven er et år på trin 4, et
år på trin 3, et år på trin 2 og resten

på trin 1. Det vil sige, at i dette
eksempel skal eleven starte på trin
1 og være på dette trin i fem måneder. Hvis eleven først er færdiguddannet 31. januar 2022, skal eleven
være på trin 1 i 11 måneder. Når man
ansætter en elev, får man et forslag
til en elevplan fra landbrugsskolen,
hvoraf det fremgår, hvilket trin eleven starter på, og hvornår eleven
skal stige.
Elevens løn omfatter også en forsikringsordning, som omfatter dækning ved førtidspension, dødsfald,
engangsbeløb ved kritisk sygdom
og sundhedsordning. Præmien er
på kr. 29,- som indbetales til PensionDanmark af arbejdsgiver.
Derudover skal elever have en særlig
opsparing på 2 % af lønnen. Opsparingen sker gennem en forhøjelse
af feriepengeprocenten.

Elever ansat inden 1. juli har krav
på fem ugers betalt ferie i indeværende ferieår. Elever, ansat den 1.
juli eller derefter, har ikke krav på
betalt ferie.
Elever, der arbejder med dyr, får et
særligt tillæg for arbejde på lørdage,
søndage og helligdage. Har eleven
en turnusordning med at arbejde
f.eks. hver tredje weekend, udregnes
et tillæg til månedslønnen, så eleven får det samme hver måned,
uanset hvor mange weekender måneden indeholder.
Overarbejde for elever honoreres på
følgende måde: 50 % tillæg for de
første to timer og derefter 80 % tillæg.
For timelønnede elever og voksenelever (over 25 år) kan der være
andre regler, så kontakt din lønassistent for at få mere at vide.

Svaner på uhøstet mark ved Assentoft. Foto: Djursland Landboforening (CLU)
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Afdelingschef, jurist
Kitte Borup

Skal arven være
særeje for arvingen?
En bestemmelse om særeje i et testamente »beskytter« arvingen mod, at arven skal indgå i delingen med en
ægtefælle ved skilsmisse.

Fra den 1. januar 2018 gælder der
nye regler om ægtefællers økonomiske forhold, der ændrer vilkårene
for både særeje, gaveægtepagt og
deling af formue eller gæld. Den nye
lov udvider mulighederne meget for
at aftale særeje ved ægtepagt, men
også for at bestemme særeje om
arv i et testamente og gave.
Særejetyper
Når for eksempel forældre opretter
testamente om arv til deres børn
eller børnebørn, eller vælger at give
børnene en gave, er der mulighed
for at indføje en bestemmelse om
særeje i testamentet eller i gavebrevet.
I testamentet kan du vælge at lade
arven til én speciel person være sær-

eje, eller at arven til samtlige arvinger skal være særeje. Du har også
mulighed for at vælge, hvorvidt særejet senere skal kunne ophæves af
modtageren eller ej.
Du kan vælge mellem tre hovedgrupper af særeje i dit testamente:
• Kombinationssæreje – (en type
skilsmissesæreje)
• Fuldstændigt særeje
• Fuldstændigt særeje med succession
Hvad er forskellen mellem
de tre særejetyper?
Beskyttelsen af arven kan gennem
særeje blive relevant i to situationer,
nemlig i tilfælde af skilsmisse og
dødsfald. De tre særejeformer har

Heste i Mols Bjerge. Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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alle den samme virkning ved skilsmisse (ingen deling), men forskellige
virkninger, hvis arvingen dør før sin
ægtefælle.
Kombinationssæreje
Hvis du som testator primært ønsker at sikre, at arven skal være særeje for din arving i tilfælde af, at
vedkommendes ægteskab måtte
ende med skilsmisse, kan du vælge
den særejeform, der hedder “kombinationssæreje”.
Kombinationssæreje er en ny “forbedret version” af skilsmissesæreje
til gavn for arvingen og arvingens
efterlevende ægtefælle, og man anvender derfor typisk ikke rene skilsmissesærejer i testamenter eller
ægtepagter længere.

JURIDISK AFDELING

Kombinationssæreje sikrer særeje
ved skilsmisse, men stiller samtidig
arvingens ægtefælle gunstigt,
såfremt arvingens ægteskab ophører ved, at arvingen dør før sin ægtefælle. Den længstlevende bliver uafhængig af den førstafdødes kreditorer og formueforhold i øvrigt.
En efterlevende ægtefælle vil i den
situation få mulighed for at hensidde i uskiftet bo og kan samtidigt
beholde 3/4 af arven, hvis det uskiftede bo skiftes. Denne særejeform
anbefales, hvis du er i tvivl om rette
særejeform.
Fuldstændigt særeje
En alternativ mulighed er særejeformen “fuldstændigt særeje“, som
er en skærpelse i forhold til ovennævnte kombinationssæreje: Vælges fuldstændigt særeje, vil arven
være særeje ved såvel separation
og skilsmisse, men også ved arvingens dødsfald. Arvingens ægtefælle
arver halvdelen af det fuldstændige
særeje, mens arvingens børn vil
modtage den anden halvdel af det
fuldstændige særeje til deling (med
mindre andet er bestemt i arvingens
testamente).
Arvingens efterlevende ægtefælle
har derimod ikke mulighed for at
sidde i uskiftet bo med de arvede
midler, der er fuldstændigt særeje,
og derfor skal de arvede særejemid-

ler udredes straks ved arvingens
død. Det kræver ofte, at aktiverne i
dødsboet realiseres/sælges, for at
skaffe kontante midler til at kunne
udbetale arven til arvinger.
Fuldstændigt særeje
med succession
En tredje mulighed er at vælge
“fuldstændigt særeje med succession“: Arven er fuldstændigt særeje
og vil ikke skulle indgå i bodelingen
ved hverken separation, skilsmisse
eller død. Ved arvingens død vil den
del af arven, der er friarv, gå videre
til en modtager, du som testator i
forvejen har udpeget, uden at skulle
deles med arvingens ægtefælle.
Kun den del af arven, der er tvangsarv, vil arvingens ægtefælle modtage halvdelen af, svarende til 1/8
af hele arven. Arvingen er desuden
forhindret i at testere over friarven,
idet de arvede midler vil tilfalde
den/de personer, du som testator
har valgt. En efterlevende ægtefælle
har ikke mulighed for at hensidde i
uskiftet bo.
For alle tre ovennævnte valgmuligheder om særeje vil det gælde, at
arvingen frit kan råde i levende live
over den arv, som arvingen har modtaget fra dig som testator. Bestemmelsen gælder således kun, hvis
arven ikke er forbrugt, når arvingen
dør. Det er også kun selve arven eller

gaven, som kan omfattes af særejebestemmelsen, og ikke arvingens
andre midler i ægteskabet.
Det anbefales at træffe bestemmelse om, at modtageren skal kunne ændre eller ophæve særejebestemmelsen.
Særeje om bestemte aktiver
De nye regler giver nu også mulighed
for – under visse forudsætninger –
at du, i forbindelse med testamente
eller gavegivelse, kan bestemme
særeje for et helt aktiv – for eksempel en landbrugsejendom – selvom
arven eller gaven kun udgør 1 % af
aktivets værdi. Det er en stor nyskabelse i forhold til tidligere, hvor det
krævedes, at arven eller gavens
værdi var væsentlig i forhold til aktivets værdi.
Hvis du intet gør
Hvis du ikke træffer bestemmelse
om særeje i testamentet eller gavebrevet, vil arven/gaven indgå i modtagerens almindelige formuefællesskab – medmindre modtageren selv
har oprettet en ægtepagt om særeje.
Det vil sige, at hvis modtageren bliver skilt, er arven/gaven delingsformue - som arvingen skal aflevere
halvdelen af til ægtefællen. Ægtefællen vil have mulighed for at hensidde i uskiftet bo.

Ægtepagter – nye muligheder
Alle ægtepar har stadig mulighed for at oprette
ægtepagt om særeje – en ægtepagt har kun virkning
i eget ægteskab.
Med de nye regler er der åbnet op for langt flere
muligheder for at skræddersy sit særeje og økonomiske forhold. Der er nu mulighed for bestemmelse
om sumsæreje og sumfælleseje, samt for bestemmelse om gælds formueart.

Som noget nyt kræver gaver mellem ægtefæller
heller ikke længere ægtepagt for at være gyldige.
Modsat er der nu tidsubegrænset mulighed for, at
kreditorer i medfør af Konkursloven kan få gaver
mellem ægtefæller kendt ugyldige, hvis ikke gavegiver har beholdt tilstrækkelige midler til at dække
sine forpligtigelser.
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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
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• Testamenter og ægtepagter

www.landboforening.dk

Forår 2018
Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn
som reducerer marktrykket
Gyllekørsel med slæbeslangebom op til 36 meter
Såning af vårsæd med gødningsplacering
Flytning af gylle med to lastbiler
Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
Mandag-fredag 6.30-17.30 - Lørdag, søndag og helligdage 9.00-15.00
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Af arbejdsmiljøkonsulent i Seges
Marianne Norup

FORENINGEN

Vi skal dødsulykkerne til livs!
Landbruget er fortsat en af de brancher med flest dødsulykker. Derfor skal der være fokus på sikkerhed,
hvis dødsulykkerne skal til livs.

»De mange dødsulykker i landbruget kalder på akut
handling. Det er menneskeliv, vi taler om, og hver dødsulykke er sin egen tragedie«, lød det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), da han i april 2017
præsenterede en ny oplysningsindsats i samarbejde
med Landbrug & Fødevarer, Branchefællesskabet for
Arbejdsmiljø (BFA) og Arbejdstilsynet. Målet var at
komme ulykker i landbruget til livs ved hjælp af dialog
og oplysning om sikkerhed.
Hvordan ser det så ud nu?
Samlet set er antallet af dødsulykker på jobbet faldet
fra 33 i 2016 til 25 i 2017. Det største fald ses i landbruget,
hvor antallet af dødsfald faldt fra 11 i 2016 til fem i
2017. Landbruget er dog fortsat en af de brancher, der
har flest dødsulykker.
Landbruget beskæftiger ca. 4 % af den samlede arbejdsstyrke, men tegner sig altså for 20 % af dødsulykkerne
i Danmark i 2017. Dermed er der et stort behov for at få
talt om sikkerhed ude på bedrifterne og få skaffet
oplysninger om, hvor og hvordan ulykkerne sker. 124
dødsulykker i landbruget i årene 2003-17 er blevet analyseret i Arbejdstilsynet. Det viste, at ulykkerne sker
på mange forskellige måder, men at ca. halvdelen af
dødsulykkerne er maskinulykker. De er sket med både
små og store maskiner, lige fra minilæsseren til meje-

tærskeren. Fald fra højde, nedstyrtende bigballer, siloulykker og ulykker ved håndtering af dyr tegner sig også
for store andele af dødsfaldene.
Gør det nu – anmeld arbejdsulykker!
Der sker mange flere ulykker end dem, vi kan se i statistikken. Flere officielle undersøgelser viser, at et sted
mellem 40 og 85% af arbejdsulykkerne ikke bliver
anmeldt. Landmanden skal som arbejdsgiver sørge for
at få alle ulykker anmeldt, og det er ikke så besværligt,
som mange tror. Kontakt din landboforening for at få
hjælp, eller klik ind på websitet www.gordetnu.dk, hvor
du kan læse mere om, hvordan du anmelder.

En aften i sikkerhedens tegn
Djursland Landboforening sætter fokus på sikkerhed i landbruget. Det gør vi den 19. juni 2018 kl.
18.00 på Enghavegård i Tøjstrup ved Allingåbro.
Programmet kommer senere på hjemmesiden,
men reserver allerede aftenen nu til et arrangement
på et kvægbrug, hvor landboforeningen vil sørge
for, at vi alle i store, mindre og deltidsbrug med
ægtefæller, ansatte og Landboungdom på belærende og fornøjelig vis bliver mindet om sikkerhedsrisici og forholdsregler på bedriften.

Der sker mange flere ulykker end dem, vi kan se i statistikken. Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Standard- og
tilpassede løsninger
Til svin, kvæg,
fjerkræ, mink
og aqua.

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.

www.vilomix.dk

AF:
RENSNING
R
• DRÆNRØ
NKE
• SEPTICTA
LER
YLLEKANA
• SPUL AF G
R
• KLOAKKE
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MIDTDJURS Kloak
SERVICE

v/ Susanne og Peter Ejlersen
Elholtvej 15 · 8581 Nimtofte
Tlf. 86 39 42 79 · Fax 86 39 42 74
www.midtdjurskloakservice.dk

IT-konsulent
Peter Soelberg

AGRO-IT

Gratis sikkerhedstjek
af din computer i hele maj måned
Der er stadig 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 oplevet, 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
opdateringer er installeret på computerne. I hele maj
måned tilbyder Agro-IT at udføre et gratis sikkerhedstjek, således det bliver gennemgået, om alt er i orden
vedrørende antivirus-program og opdateringer, og ligeledes bliver computeren scannet igennem for trusler
med et særligt sikkerhedsprogram.
Ordningen med gratis sikkerhedstjek tilbydes hele maj
måned 2018 og gælder alle aktive medlemmer af Djursland Landboforening for op til to computere. Undersøgelsen udføres på værkstedet hos Agro-IT. Der indgår
ikke andre konsulentydelser eller fejlretninger i tilbuddet
om gratis sikkerhedstjek.

Tegn IT-abonnement hos Agro–IT
Du kan nu tilmelde dig vores IT-abonnement ved at
udfylde en 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
-10.00
• Garanteret reaktionstid på max. 24 timer ved rekvirering af servicebesøg
Log ind på www.agro-it.dk for at finde de aktuelle tilbud
på hardware og software. 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!

Gratis sikkerhedstjek kan bestilles
på 7027 4500 eller ps@agro-it.dk

www.landboforening.dk • 25

FØLLE EL-SERVICE A/S
v/aut. el-installatør Mads Frederiksen · Lerbakken 24 · 8410 Rønde

· Varmepumper
· Videoovervågning og alarm
· Om- og nybygning · Ventilationsanlæg
· Solcelleanlæg
· Industri-installationer
· El-eftersyn
· Landbrugs-installationer
· Termografering
· Fiber- og netværksinstallationer
Pris fra kr. 1.617 inkl. moms

Tlf. 8637 2000

52619

Vi tilbyder alt i el-arbejde

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

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

• Fældning
• Netning
• Palletering
• Læsning

• Knusning
• Rodfræsning
• Nyplantning

Mads Jürgensen
Skovmindevej 25, ØA · 8963 Auning · Telefon 8796 5000 · Mobil 4093 8818
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Laurits Hougaard
Landbrugets repræsentant i
Den Regionale Hjortevildtgruppe
for Djursland

KRONVILDT

Markskader efter kronvildtbesøg
bliver nu undersøgt
I løbet af foråret vil der blive iværksat en ny undersøgelse vedrørende skader på mark og skov efter besøg af
kronvildt.

Der er fra promilleafgiftsfonden
givet tilsagn om penge til en sådan
undersøgelse, der skal dække de
områder af landet, der har problemet. Der vil på mail blive udsendt
spørgeskema til medlemmer af
landboforeningen samt andre, der
tidligere er registreret at have problemer. Det er min mening, at spørgeskemaet skal udformes sådan, at
det også dækker alt andet skadevoldende vildt, såsom dådyr, gæs,
svaner, vildsvin, ulve og andet. De
sidstnævnte for i opløbet at tage
hånd om de problemer, disse dyr vil
give. Vi skulle jo nødig, som det er
tilfældet med kronvildtet, komme
langt bagefter med løsninger.
Ros til Jægerne
I den forgangne sæson er der, for at
få styr på stigningen i bestanden,
indført nye jagttider på kronvildt.
Disse jagttider indeholder blandt
andet jagt på kalve i september med
en skydetid på en time før solop-

gang til en time efter solnedgang. I
december og januar er der en skydetid på hinder og kalve på en halv
time før og efter solopgang/nedgang.
Forud for indførelsen af denne 3årige forsøgsordning, var der en del
skeptiske røster, der forudså flere
anskydninger, som følge af den
udvidede jagttid. Disse bekymringer
er imidlertid, og gud ske lov for det,
gjort til skamme. Ifølge schweizerhundeførerne, der eftersøger anskudt vildt, har de ikke haft én eneste eftersøgning, der relaterer til
den udvidede jagttid.
Dermed skal jægerne have ros for
deres ansvarlighed ved at undlade
at skyde, når lysforholdene ikke er
til det, selvom klokken måske siger
noget andet.

I skrivende stund har vi endnu ikke
nogen vildtudbyttestatistik for den
forgangne sæson. Det er min fornemmelse, at septemberjagten med
den udvidede jagtid med en time
både morgen og aften har givet en
del kalve, der ellers ikke var blevet
skudt. Jeg tror imidlertid ikke, at
den halve ekstra time morgen og
aften i december- og januarjagten
har gjort en synderlig forskel.
Det får mig til at sige, at hvis ikke
vi, med de her regler, får kurven
knækket, bliver vi nødt til at tænke
nyt og tage skrappere midler i brug.
Det kunne for eksempel være, at
det måske burde være lyset, der
bestemmer jagttiden, i stedet for
klokken. Jægerne har jo vist, at de
er deres ansvar bevidst.

Krondyrsveksler i vinterraps.
Foto: Djursland Landboforening (ESP)
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DANSK AKVAKULTUR

Direktør i Dansk Akvakultur
Brian Thomsen

Vækst i dansk akvakultur

Der har længe været et politisk ønske om at øge
produktionen i EU’s akvakultur. Det kan reducere presset
på de vilde fiskebestande, mindske afhængigheden af
import og bidrage til vækst i landdistrikterne.

Vi oplever, at der er bred konsensus om vækststrategien
for dambrug. Her skal væksten ske ved øget brug af
recirkuleringsteknologi, som gør det muligt at producere
flere fisk per kg udledt kvælstof.

Globalt er udbuddet fra fiskeri og akvakultur nogenlunde
lige store. Det skyldes betydelig vækst i den globale
akvakulturproduktion. Men EU’s produktion er stagneret
og udgør kun 1,2 % af den globale produktion. EU er
verdens største importør af fisk, og det gav i 2016 et
handelsunderskud på ca. 40 mia. kr.

I Dansk Akvakultur arbejder vi med fire spor for havbrugsudvikling: Havbrug på åbent hav, havbrug med
kompensation, økologisk havbrug og landbaseret. De
fire teknologier er vidt forskellige, men de bidrager til
fælles udvikling. Modstanderne af havbrug peger kun
på landbaseret akvakultur som fremtidens løsning velvidende, at denne teknologi endnu ikke har vist sig
som en teknisk og økonomisk bæredygtig løsning.

Der er bred enighed om, at den vigtigste årsag til den
manglende vækst er dårlige rammevilkår.
Danmark har et stort potentiale, og vi er nået langt
med udvikling af nye teknologier. Begrænsninger i
adgangen til udledning af næringsstoffer er en væsentlig
barriere for vækst i Danmark. Regeringen har med støtte
fra Dansk Folkeparti taget en række initiativer, der skal
understøtte vækst i dansk akvakultur.
De vigtigste er, at der er afsat et miljømæssigt råderum
udenfor vandplansområderne på 800 tons kvælstof i
Kattegat til nye havbrug, at der skal indfases 423 tons
kvælstof indenfor vandrammedirektivets reguleringsområder til dambrug og havbrug, og at der er åbnet op
for brug af kompensationsopdræt i forbindelse med
etablering af nye havbrug eller produktionsudvidelser
på eksisterende havbrug.
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Oppositionen og grønne NGO’er anvender falske påstande i en skræmmekampagne rettet mod havbrug. Faktum er, at alle videnskabeligt veldokumenterede undersøgelser viser, at der kun er en mindre lokal påvirkning
omkring danske havbrug, og at de omkringliggende
havområder ikke påvirkes.
Vækst kræver miljøgodkendelser og overholdelse af
EU’s miljødirektiver. Den danske administration af habitatdirektivet, som efter vores opfattelse er overimplementeret, kan bremse udviklingen. Vi forventer, at nye
tilladelser vil blive påklaget, og klagenævnets hidtidige
tolkning af habitatdirektivet giver ikke grundlag for
optimisme. Derfor kan der gå flere år, før det første
nye danske havbrug er en realitet.

PR-koordinator
Karen Just

LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP

Sidste nyt fra
Landbrugsmessen Gl. Estrup
Den 26. og 27. maj er vi klar til at byde udstillere og gæster velkommen til Landbrugsmessen Gl. Estrup. Som
sædvanligt vil der være masser af underholdning og aktiviteter for alle aldre – lige fra hesteshows til
bueskydning og børnedyrskue.

Landbrugsmessen bliver i år udvidet med et stort
tema inden for skov, jagt og friluftsliv. Udstillere og
boder inden for dette tema samles ét sted på pladsen,
hvor der vil være livlig aktivitet hele weekenden. Falkoner
Flemming Sanggaard optræder med sine rovfugle, og
seks friske skovmænd fra ”Timbersports” konkurrerer
med motorsav og økse og kan finde på at inddrage
publikum, så pas på! Der bliver bueskydning og bål og
masser af inspiration til at komme ud i naturen som
jæger eller friluftsmenneske.

et stort tilløbsstykke, og vi gentager derfor succesen i
år. Slagteren i Allingåbro står for maden, og efter spisning er der mulighed for at få sig en svingom. Tilmelding
til festen sker til Henning Fruergård på tlf. 2253 1578.

For de professionelle skovdyrkere bliver der udstilling
af forskellige skovmaskiner og -udstyr samt mulighed
for at få råd og vejledning omkring skovdrift.

Masser af maskiner
Som sædvanligt bliver der god mulighed for at få inspiration fra de forskellige maskinhandlere til indkøb af
en ny traktor, mejetærsker eller malkerobot. Her er
inspiration til både landmanden og entreprenøren, der
går og overvejer nye investeringer.

Overnattende malkekvæg og aftenfest
Sidste år genoptog vi traditionen med at holde en fællesfest for alle interesserede lørdag aften. Festen blev

Malkekvæget overnatter i telt igen i år, så der bliver
god tid til at se de flotte dyr og få en snak med ejerne
– uanset om man kommer som landmand, der vil drøfte
mælkeydelsen, eller som byboer, der gerne vil vise sine
børn, hvordan en ko bliver malket.

Foto: Landbrugsmessen Gl. Estrup.
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Falkoner Flemming Sanggaard optræder med sine rovfugle.
Foto: Landbrugsmessen Gl. Estrup.

Det er også for børn
Børnedyrskue, børnegård og hoppeborg er bare nogle
af de mange aktiviteter, vi særligt tilrettelægger, for
at børnene også kan få en god dag på messen. Det er
tilladt at kravle op i den største mejetærsker, man kan
finde på messen, hoppe i kornet eller gætte på hvilken
gris, der kommer først i mål, når grisevæddeløbet starter.
Damernes Magasin og smagsprøver
I Damernes Magasin i temateltet sælges der uldvarer,
kunsthåndværk og mange andre flotte ting, så der er
lejlighed til at gøre en god handel. I temateltet står
desuden de forskellige laug fra Det Grønne Museum
og viser, hvordan man fremstillede smør og ost i de
gode gamle dage. Laugene byder gerne på smagsprøver,
ligesom kok Per Mandrup tilbereder forskellige former
for vildtkød i forbindelse med årets tema og serverer
en lækkerbisken eller to for gæsterne.

Følg messen på hjemmeside og Facebook
Se flere oplysninger om messens aktiviteter og program
på vores hjemmeside: www.landbrugsmessen.dk og
følg os på Facebook.
Reservation af stande
Er du interesseret i at høre mere om leje af stand, priser
og placering, så kontakt gerne Silke Lorenzen på tlf.
2119 4428 eller mail messen@landboforening.dk

HAR DU BRUG FOR HJÆLP I MARKEN?
• Salg samt nedfældning af fl. ammoniak
:
• Såning med 6 mtr. Väderstad Rapid
Forpagtnings
jord
ti
l
d
y
rk
n
ing af
• Mejetærskning med 30 fod NH 4WD
kartofler.

STIG ZACHER SØRENSEN
Mobil 2829 2708 • @: stigzacher@hotmail.com

30 • www.landboforening.dk

Konsulent
Lene Mouritsen Møller

LANDBOUNGDOM

Norddjurs og Sydøstdjurs
LandboUngdom byder unge på
Djursland velkommen
Norddjurs- og Sydøstdjurs LandboUngdom har fået
nye bestyrelsesmedlemmer og er klar med et spændende sommerprogram med både faglige og netværksskabende aktiviteter for alle unge på Djursland.
Har du en ung medarbejder på din bedrift, eller kender
du et ungt menneske, der bor i nabohuset, så præsenter
ham eller hende for LandboUngdom. Alle kan være
med i LandboUngdom, vi sætter pris på forskelligheden,
der udvikler os personligt og fagligt.

Region Århus LandboUngdom tilbyder alle medlemmer at deltage i tre temamøder på Trigevej 20,
8382 Hinnerup:
30. maj 2018 kl. 19.00-22.00
Tema: Ledelse i landbrugsbedrifter.
10. oktober 2018 kl. 19.00-22.00
Tema: Planter.
19. november 2018 kl. 19.00-22.00
Tema: Viljen til at nå et mål – Lindy Aldahl.

Faktaboks:
Et helårs medlemskontingent af LandboUngdom
koster 300 kr., og så kan man deltage i aktiviteter
i hele landet. Tilmelding sker på www.landboungdom.dk
LandboUngdom skaber netværk for unge på landet
uanset uddannelse og baggrund.

Kontaktoplysninger:
Norddjurs LandboUngdom
Formand Jacob Vedersø Laursen
Telefon 6016 9758
va.ja@live.dk
Sydøstdjurs LandboUngdom
Formand Rasmus Bugge Johnsen
Telefon 2128 5282
rasmus_b_johnsen@hotmail.com

Traktortræk i Syddjurs. Foto: Bjørnen
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Af journalist Sabrina Brohus

Mød foreningens nye ansigt, Anja
Hun er sidste skud på stammen i sekretariatet i Djursland Landboforening. Anja Tvorup er hysterisk med
sprog, hun elsker en god krimi, og så har hun en forkærlighed for Italien.

Den 2. januar 2018 satte 45-årige Anja Tvorup sig
bag skrivebordet i sekretariatet i Djursland Landboforening. Hun er ansat som sekretær, og er førstedame
på telefonen.
Anja kommer fra en stilling som skolesekretær på Firkløverskolen i Mørke, som er en skole for børn med
ADHD og autisme. Hun var så småt begyndt at kigge
sig om efter nye udfordringer efter 15 år på skolen, da
opslaget fra Djursland Landboforening dukkede op for
næsen af hende.

”Jeg er lidt hysterisk
med at stave. Jeg har et
eller andet med sprog”.
Anja Tvorup, sekretær,
Djursland Landboforening

”Jeg har kigget efter receptionsarbejde, som jeg synes
kunne være rigtig spændende. Jeg bed mærke i, at man
i opslaget fra foreningen skulle være dygtig til at stave,
og man kan vel godt sige, at jeg er lidt hysterisk med
at stave. Jeg har et eller andet med sprog”, lyder det
fra Anja Tvorup.
Flair for italiensk
Foreningens nyeste ansigt er bosat i Ebeltoft sammen
med sin mand. Hun har en hjemmeboende datter på
13 år og en søn på 20 år, som er bosat i Grenaa. Når
Anja har fri, kan hun lide at løbe en tur, men ikke hvis
det er for koldt - så tager hun hellere en tur i fitnesscentret. Anja læser rigtig gerne – helst krimier, og så
har hun en forkærlighed for Italien. Faktisk taler hun
italiensk. Hvorfor Anja netop har tabt hjertet til det
italienske sprog, har hun ingen klar forklaring på, men
hun har et godt bud.
”Det har været en gammel drøm at kunne tale italiensk.
Det stammer helt fra, da jeg var teenager og havde
pennevenner fra Italien, som jeg skrev med”, fortæller
Anja, som har taget italiensk på højt niveau.

Erhvervsbanken på Djursland

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

•
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Grenaa: 8630 3875

MEDARBEJDERPORTRÆT

Anja Tvorup startede den 2. januar 2018 som sekretær i
Djursland Landboforening. Foto: Privat

Det er knap otte år siden, at Anja begyndte at gå til
italiensk. I dag leder hun efter et kursus med et højt
nok niveau, som hun kan deltage i.
”Jeg vil rigtig gerne blive bedre til italiensk, selvom jeg
faktisk ikke rigtig skal bruge det til noget”, lyder det
fra Anja, som dog sagtens kunne forestille sig at eje et
lille hus på landet i Italien, men kunne aldrig få sig selv
til at flytte fra den jyske muld.
Den helt nye
Anja Tvorup kendte intet til landboforeningen, da hun
søgte jobbet. Hun erkender blankt, at efter 15 år på
samme arbejdsplads, så var det rigtig hårdt at starte i
en ny stilling.
”Det kom faktisk bag på mig, hvor hårdt det var. Jeg
var vant til at vide alt om alle, og alle kom til mig. Nu
skal jeg først til at lære det hele, men det bliver bedre
og bedre”, fortæller Anja, som ellers kan fortælle, at
hun er faldet godt til i foreningen, og efterhånden
begynder at genkende flere af de stemmer, som ringer
ind.

Fakta:
Anja Tvorup startede 2. januar 2018 som sekretær
i Djursland Landboforening.
Hun er 45 år og bosat i Ebeltoft sammen med sin
mand.
Hun har en hjemmeboende datter og en udeboende
søn.
I sin fritid løber hun gerne en tur, hvis det ikke blæser. Hun læser gerne en god krimi og så leder hun
efter et italiensk kursus for øvede.

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

RING
OG
NÆRM HØR
ERE

VOGNMAND
PETER JENSEN
Telefon 86 49 40 88
Vandværksvej 28
Assentoft
8960 Randers SØ
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JURIDISK AFDELING

Afdelingschef, jurist
Kitte Borup

Thi kendes for ret
Spørgsmålet var, om en landmand på Fyn havde
overtrådt færdselsreglerne i forbindelse med en roetransport. Landmanden var ikke tidligere straffet.
Sagen drejede sig om en landmand, som kørte med
sin traktor og to tilkoblede vogne med roer over en
samlet strækning på over 20 km. Han kørte strækningen flere gange dagligt i roesæsonen. Langs
vejen var der flere mindre byer, og der var ofte færgetræk på strækningen. Oversigtsforholdene var
flere steder dårlige, særligt igennem byerne.
Landmanden blev tiltalt for overtrædelse af Færdselslovens § 22 ved at have ført traktor og undladt
at nedsætte hastigheden og føre køretøjet ind til
siden ved bagfra kommende færdsel.
Den samlede længde af vogntoget var 18,75 meter
med en bredde på 2,5 meter, og igennem en mindre
by over en strækning på omkring 1,5 km havde han
trukket en »hale« på 13 biler efter sig. På den pågældende strækning var det vanskeligt for bagvedkørende biler at overhale.

Igennem byer kører han omkring 30 km/t. Hvis han
skulle trække ind på vigepladser langs med vejen
og standse, ville han være til endnu mere fare for
andre trafikanter på vejen, fordi det tager lang tid
af få det store køretøj op i hastighed igen. Hvis han
skulle bremse ned og trække ind til siden langs med
vejen, ville der være fare for, at han væltede på
grund af bløde rabatter.
Politiassistenten forklarede som vidne, at der var
tre buslommer/vigepladser/p-pladser langs den
pågældende strækning uden blød rabat, som landmanden kunne trække ind på.
Byretten afgjorde sagen med en bøde til landmanden på 1.000 kr., og en forvandlingsstraf for bøden
med fængsel i seks dage. Han skulle tillige betale
sagens omkostninger.
Landmanden fik Procesbevillingsnævnets tilladelse
til at anke sagen til Landsretten, der netop har
afsagt dom.

Forklaringer
Landmanden forklarede under sagen, at hans landbrug ligger således, at han ofte benytter veje og
passerer gennem byer, hvor det ikke er usædvanligt,
at der danner sig en kø på 12-13 biler efter hans
traktor. Når der er et færgetræk, kan der lynhurtigt
opstå en kø på 25 biler.

Hvordan tror du, Landsretten afgjorde sagen?
Til brug for landsretssagen afgav parterne supplerende forklaringer. Politiassistenten forklarede, at
han i høst- og roesæsonen oplever tilsvarende færdselssituationer ganske ofte. Der skal være en hale
på mindst fem biler efter en landbrugstransport,
før han skrider ind.
Landsretten anførte, at Færdselsloven sigter mod,
at ved køretøjer, der enten ikke følger trafikrytmen,
fordi de kører med lav hastighed (for eksempel traktorer eller motorredskaber), eller som er farlige at
overhale, fordi de optager meget plads (for eksempel
motorredskaber eller større lastbiler)«har føreren
pligt til at nedsætte hastigheden og om nødvendigt
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føre køretøjet ud til siden, så snart det er muligt,
og eventuelt helt at standse.«
Landsretten lagde til grund, at landmanden gennem
byen passerede to vigepladser, hvor det var muligt
for ham at trække ind og eventuelt helt standse
for at lette de bagvedkørende bilers overhaling af
køretøjet uden samtidig at være til større gene for
færdslen.
På denne baggrund stadfæstede Landsretten Byrettens afgørelse. Bødestraffen fandtes passende fastsat. Han skulle endvidere betale sagens omkostninger for både byret og landsret.

TID & STED
Arrangementer

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

Lørdag den 28. april 2018 kl. 14.00
Emne:
Lokalt Traktortræk
Mødested: Gl. Estrup, Randersvej 2,
8963 Auning
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 7.30
Emne:
Tur til Digegrevens Gård – med
besøg i Vadehavscentret.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Ring på tlf. 8639 4366 for ledige
pladser.
Pris:
725 kr. kr.
inkl. bus, forplejning, entré mm.
Arrangør: Djursland Landboforening
– Seniorudvalget

Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.30
Emne:
Bedriftsbesøg hos
Aflyst pga. det sene forår
Arrangør: Djursland Landboforening
– Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.00
Emne:
Aftentur til økologisk landbrug,
”Ny Lundgård” – mulighed for at
handle i gårdbutikken og ismejeriet.
Mødested: Randersvej 58, 8830 Tjele
Tilmelding: Senest 8. maj til Birgit
Henningsen, tlf. 8648 6120/
elvine@vivilds.net
Pris:
75 kr. for medlemmer.
Ikke-medlemmer 100 kr.
Arrangør: Familie & Samfund Djursland

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.30
Emne:
Bedriftsbesøg hos Rasmus Bønløkke, Lundskov – planteavlsbedrift på 200 ha med fokus på det
pløjefri dyrkningssystem.
Planteavlskonsulent Michael
Erlang-Nielsen deltager på aftenen.
Mødested: Diverhøjvej 9, Lundskov,
8570 Trustrup
Arrangør: Djursland Landboforening
– Udvalget for Planter og Natur

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 Thinggaard, tlf. 8648 1245/2989 1245.
Pris:
500 kr. pr. deltager.
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.00
Emne:
Virksomhedsbesøg hos VAM A/S
Mødested: Limevej 5, 8963 Auning
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom

Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19.30
Emne:
Bedriftsbesøg hos Niels Aage
Arve, Krannestrup – svine- og
planteavlsbedrift med ca. 440 ha.
Chef for planteavl Carsten Kløcher
deltager på aftenen.
Mødested: Krannestrup 1, 8530 Hjortshøj
Arrangør: Djursland Landboforening
– Udvalget for Planter og Natur

Lørdag den 26. og søndag den 27. maj 2018
Emne:
Landbrugsmessen Gl. Estrup – på
landboforeningens stand kan du
også møde Landboungdom.
Læs mere om messen side 29.

www.landboforening.dk • 35

TID & STED
Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.30
Emne:
Ny i kartofler hos Henriksen I/S,
Glesborg – kartoffelkonsulent
samt flere planteavlskonsulenter
deltager på aftenen.
Mødested: Nyhusvej 1A, Glesborg
Arrangør: Djursland Landboforening
– Udvalget for Planter og Natur

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: Ring på 8639 4366 for ledige pladser.
Pris:
6.125 kr. kr.
Enkeltværelsestillæg 1.600 kr.
Arrangør: Djursland Landboforening
– Seniorudvalget

Onsdag den 6. juni 2018 kl. 19.30
Emne:
Bedriftsbesøg hos Lykkegården
I/S – Familiedrevet landbrug med
malkekvæg og planteavl. Planteavlskonsulent Peter Worre Jensen
deltager på aftenen.
Mødested: Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted
Arrangør: Djursland Landboforening
- Kvægbrugsudvalget

Mandag den 11. juni - onsdag den 13. juni 2018
Emne:
3-dages tur til Nordtyskland
Mødested: Allingåbro Hallen kl. 6.30
Tilmelding: Ring til Ruth Thinggaard,
tlf. 8648 1245/2989 1245
Pris:
3.295 kr. ved 30-35 deltagere.
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Lørdag den 16. juni 2018 kl. 12.00
Emne:
Lokalt traktortræk
Mødested: Banen Knivej, 8586 Ørum Djurs
Arrangør: Sydøstdjurs LandboUngdom
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Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 18.00
Emne:
Sikkerhed på landet – hør om sikkerhedsrisici og forholdsregler på
bedriften.
Mødested: Enghavegaard, Elkjærslundvej 2,
Tøjstrup, 8961 Allingåbro
Arrangør: Djursland Landboforening

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

Lørdag den 23. juni 2018 kl. 14.00
Emne:
Regionalt traktortræk
Mødested: Gl. Estrup, Randersvej 2,
8963 Auning
Arrangør: LandboUngdom Region Århus

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 19.30
Emne:
Økologisk bedriftsbesøg hos
Jørgen Ivar Mikkelsen – planteavl
og kvæg i Mols Bjerge.
Mødested: Molsvej 108, Grønfeld,
8400 Ebeltoft
Arrangør: Djursland Landboforening
– Økologiudvalget

Fredag den 6. juli 2018 kl. 9.00
Emne:
Heldagstur til Landsskuet i
Herning
Tilmelding: Mikkel Nørgaard, tlf. 2657 6994
Pris:
350 kr. for medlemmer. Ikke-medlemmer 500 kr. inkl. bus til og fra
aftenfesten.
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom

Fredag den 13. juli 2018 kl. 18.30
Emne:
Hyggedag med paintball
Mødested: Løkkenvej 6, 8586 Ørum Djurs
Tilmelding: Senest den 6. juli til Rasmus,
tlf. 2128 5282
Arrangør: Sydøstdjurs LandboUngdom

Onsdag den 15. august 2018 kl. 19.00
Emne:
Besøg i Ørsted Kirke –
v/kirkegårdsleder Frank Gjesing.
Mødested: Kirken, Kalkærsvej 1, 8950 Ørsted
Tilmelding: Senest 8. august på tlf. 2393 7343 /
kirstentimmeriksen@gmail.com
Pris:
Gratis for medlemmer.
Ikke-medlemmer 50 kr.
Arrangør: Familie & Samfund Djursland

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 7.30
Emne:
Tur til ”Mellem Fjordene
– Mariager”
Mødested: Landbocentret i Følle
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

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.00
Emne:
Årsmøde i Djursland Landboforenings Seniorudvalg – med beretning v/formand Tage Skovgaard og
valg til udvalget.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 2. oktober på
tlf. 8791 2000 eller via
www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening
- Seniorudvalget

Vigtige datoer
PS!.
Links til ”Vigtige datoer i Landbrugsordningerne” samt ”Skattekalenderen” finder du med
disse søgeord via dit login på www.landbrugsinfo.dk. ”Tilskudsguiden” findes ligeledes på
landbrugsinfo.dk - her er login ikke påkrævet.

Der tages forbehold for evt. trykfejl

Lørdag den 29. september 2018 kl. 10.00–14.00
Emne:
Høstmarked i Grenaa – land og by
mødes på torvet
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med ShopiCity Grenaa
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Jubilæer

40 års jubilæum
Økonomiassistent Lene
Fisker kan den 1. august
2018 fejre 40 års jubilæum i Djursland Landboforening.

40 års jubilæum
Økonomiassistent
Mette Andersen kan
den 15. oktober fejre 40
års jubilæum i Djursland
Landboforening.

Jubilæerne markeres i form af en fælles reception
fredag den 14. september 2018 kl. 12.00 – 14.00

LANDBOFORENINGENS MEDARBEJDERE
PLANTEAVL (træffes bedst 8.00 – 9.00)
Carsten Kløcher
chef for Planteavl
Irene Kjær Madsen
sekretær

Dir. nr
8791 2073
8791 2083

Mobil
2835 0191
2326 7060

E-mail:
ck@landboforening.dk
ikm@landboforening.dk

Planteavl
Charlotte L. Udsen
Erik Silkjær Pedersen
Henrik Østergaard Nielsen
Kristian Brøsted Pedersen
Lene Lundgaard
Michael Erlang-Nielsen
Peter Worre Jensen
Christina H. Siegumfeldt

konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
assistent

8791 2044
8791 2039
8791 2037
8791 2035
8791 2074
8791 2040
8791 2054
8791 2070

2835 0188
2835 0186
2835 0185
2835 0187
2835 0192
2835 0193
2835 0182
2835 0189

clu@landboforening.dk
esp@landboforening.dk
hoen@landboforening.dk
kbp@landboforening.dk
ll@landboforening.dk
men@landboforening.dk
pwj@landboforening.dk
chs@landboforening.dk

Økologi
Henrik Østergaard Nielsen

konsulent

8791 2037

2835 0185

hoen@landboforening.dk

Landsforsøg
Erik Silkjær Pedersen
Kjeld Andreasen

forsøgsleder
assistent

8791 2039
8791 2056

2835 0186
2939 5389

esp@landboforening.dk
ka@landboforening.dk

LAND, MILJØ & ERHVERV
Rikke Skyum

Mobil

E-mail:

Sabrina Brohus
Irene Kjær Madsen

Dir. nr
chef for Land, miljø & erhverv
8791 2045
PR
8791 2049
sekretær
8791 2083

2028 0189
2274 8375
2326 7060

rsk@landboforening.dk
sb@landboforening.dk
ikm@landboforening.dk

Natur og miljø
Rikke Skyum
Mette Noe Bach

konsulent
konsulent

2028 0189
3031 9934

rsk@landboforening.dk
mnb@landboforening.dk
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8791 2045
8791 2041

Landdistrikter og erhvervscoaching
Silke Lorenzen
projektkonsulent

8791 2042

2328 3458

sl@landboforening.dk

Forbrugerrådgivning
Silke Lorenzen

8791 2042

2328 3458

sl@landboforening.dk

Sekretariat for Landsforeningen for Landboturisme
Silke Lorenzen
sekretariatsleder

8791 2042

2328 3458

sl@landboforening.dk

ØKONOMIAFDELINGEN
Henrik Larsen
Anne-Mette Hougaard

chef for Økonomi
afdelingsleder

Dir. nr
8791 2080
8791 2012

Mobil
2481 6522
2481 6501

E-mail:
hal@landboforening.dk
amh@landboforening.dk

Regnskab og skat
Anders Lange
Anne-Mette Hougaard
Christina Kjærsgaard (barsel)
Frank Rasmussen
Bente Empacher
Bente Mikkelsen
Eigil Thorsgaard
Frank Bødker
Inge Lise Sanko
Inger Marie Thuesen
Iva Thomsen
Jette Hansen
Lene Fisker
Lillian Marxsen
Liselotte Madsen
Merete Palk
Mette Andersen
Rita Carlsen
Aase Grand Pedersen

konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent
assistent

8791 2028
8791 2012
8791 2088
8791 2081
8791 2082
8791 2095
8791 2094
8791 2089
8791 2016
8791 2021
8791 2013
8791 2025
8791 2090
8791 2092
8791 2091
8791 2071
8791 2087
8791 2017
8791 2093

2481 6559
2481 6501
3036 8204
2083 0362
2427 3255
2336 4770
4011 3504
2420 2651
6019 3350
2240 2152
2945 6376
2144 8243
2465 7832
2331 6434
2335 6225
3112 6877
3059 3522
4053 2235
2444 1110

al@landboforening.dk
amh@landboforening.dk
cbk@landboforening.dk
fr@landboforening.dk
bem@landboforening.dk
bmi@landboforening.dk
eit@landboforening.dk
frb@landboforening.dk
ils@landboforening.dk
imt@landboforening.dk
ivt@landboforening.dk
jh@landboforening.dk
lef@landboforening.dk
lim@landboforening.dk
lom@landboforening.dk
mpa@landboforening.dk
ma@landboforening.dk
rc@landboforening.dk
aag@landboforening.dk

konsulent

Sivested Mark med de mange gravhøje - april 2018. Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Driftsøkonomi
Carsten H. Sørensen
Erik Bendix Jensen
Frank Rasmussen
Anders Lange
Jens Loff
Inge Lise Sanko

afdelingsleder
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
assistent

8791 2076
8791 2084
8791 2081
8791 2028
8791 2086
8791 2016

4049 8331
2481 6524
2083 0362
2481 6559
3036 8927
6019 3350

cs@landboforening.dk
ebj@landboforening.dk
fr@landboforening.dk
al@landboforening.dk
jl@landboforening.dk
ils@landboforening.dk

Pensionsoverblik
Christina Kjærsgaard (barsel)

konsulent

8791 2088

3036 8204

cbk@landboforening.dk

Farmsekretær
Inge Lise Sanko
Liselotte Madsen
Mette Andersen
Iva Thomsen

assistent
assistent
assistent
assistent

8791 2016
8791 2091
8791 2087
8791 2013

6019 3350
2335 6225
3059 3522
2945 6376

ils@landboforening.dk
lom@landboforening.dk
ma@landboforening.dk
ivt@landboforening.dk

Dødsbobehandling
Henrik Larsen
Anne-Mette Hougaard

chef for Økonomi
afdelingsleder

8791 2080
8791 2012

2481 6522
2481 6501

hal@landboforening.dk
amh@landboforening.dk

Støtteordninger
Anders Lange

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

JURIDISK AFDELING
Kitte Borup
Tine Birgitte Juhl
Majbritt Kroer Svendsen

chef for Jura
ejendomsmægler
advokatsekretær

Dir. nr
8791 2047
8791 2046
8791 2048

Mobil
4049 8791
6060 9196
2084 7946

E-mail:
kib@juridiskafdeling.dk
tbj@juridiskafdeling.dk
mks@juridiskafdeling.dk

Dir. nr
8791 2030

Mobil
2172 5303

E-mail:
hhd@landboforening.dk

8791 2053
8791 2015
8791 2014
8791 2019
8791 2019
8791 2019
8791 2019
8791 2000

5186 9404
6129 5594
2426 4027
6166 9821

lij@landboforening.dk
at@landboforening.dk
ap@landboforening.dk
ulc@landboforening.dk

2961 2262

lkl@landboforening.dk

Dir. nr
7027 4500

Mobil
Fax 7027 4501

E-mail:
agro-it@agro-it.dk

SEKRETARIATET
Hans-Henrik Dalsgaard
Lillian Jensen
Anja Tvorup
Anni Poulsen
Ulla Clausen
Lisbeth Rasmussen
Lissy Lange
Helle Dalby Rasmussen
Lars Sørensen

chefkonsulent og
foreningssekretær
bogholder
sekretær
sekretær
kantineleder
kantinemedarbejder
værtinde
servicemedarbejder
servicemedarbejder

AGRO-IT A/S
Landbocentret Følle:
Lars Krüger
Peter Soelberg
Betina Jensen
Pia Jensen

chef for Agro-IT
it-kons/teamleder
koordinator
sekretær

DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S
Landbocentret Følle
Tine Birgitte Juhl
Majbritt Kroer Svendsen
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7027 4500
7027 4500
7027 4500
7027 4500

Dir. nr
7027 4141

direktør og
ejendomsmægler, MDE 7027 4141
advokatsekretær
8791 2048

lk@agro-it.dk
ps@agro-it.dk
bmj@agro-it.dk
pj@agro-it.dk

Mobil

E-mail:
info@landbrugsformidling.dk

6060 9196
2084 7946

tbj@landbrugsformidling.dk
mks@landbrugsformidling.dk
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KVÆGBRUG
Anders B. Møller
Bjarne Offersgaard
Christina Bergstrøm Nielsen
Henning Pedersen
Lars Westerberg
Mie Riis
Ove Rugager Madsen
Peter K. Møller
Steen Wessel
Tom Vestergaard

kvægkonsulent
kvægkonsulent
kvægkonsulent
kvægkonsulent
kvægkonsulent
kvægkonsulent
kvægkonsulent
kvægkonsulent
kvægkonsulent
kvægkonsulent

SVINEPRODUKTION
Kristian Nielsen
Anders Peter Andersen
Bjarke Lassesen
Ghita Pedersen
Helle Hartvigsen
Helle Jensen Hansted
Niels Hegelund
Nikolaj Stidsen
Rie Krukow
Søren Andersen
Ulla Gam Hansen

afdelingschef
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent
konsulent

Dir. nr
8728 2614
8728 2519
8728 2608
8728 2532
8728 2540
8728 2615
7658 7501
8728 2612
8728 2617
8728 2616

Mobil
4025 0590
2999 5718
2146 8614
2999 5719
4028 4586
2147 5358
4036 4746
2942 5707
2334 4137
4034 4136

E-mail:
abm@lmo.dk
bjo@lmo.dk
cbn@lmo.dk
hep@lmo.dk
law@lmo.dk
mir@lmo.dk
orm@lmo.dk
pkm@lmo.dk
stw@lmo.dk
tov@lmo.dk

Dir. nr
8728 2503
7658 7541
7658 7554

Mobil
2999 5702
2940 7088
3057 0864
2495 7520
4040 6180
2146 8692
4045 0675
2495 7522
2462 0113
2077 3001
2495 7105

E-mail:
kni@lmo.dk
aan@lmo.dk
bjl@lmo.dk
ghp@lmo.dk
hha@lmo.dk
hjh@lmo.dk
nih@lmo.dk
nst@lmo.dk
ruk@lmo.dk
san@lmo.dk
ugh@lmo.dk

7658 7550
7658 7552
8728 2559
8728 2507
7658 7553

Presning af gammelt halm i Kolindsund. Foto: Kurt Madsen

www.landboforening.dk • 41

BYGGERI & TEKNIK
Dir. nr
Birk Centerpark 24, 7400 Herning – telefon 9713 1211, info@byggeri-teknik.dk

Mobil

E-mail:

Flemming Hedegaard
Cathrine Magrethe B. Pedersen
Peter Skogmann Kristiansen
Rasmus Kjelsmark Nielsen
Anna Grethe P. Aggerholm
Steen Lundgaard
Finn Pinholt
Ajirath Tharmarajan
Niels Houe Møller
Dennis Nielsen
Henrik Ormstrup
Gunnar Schmidt
Randi Vestergaard Hansen

2025 2865
3074 6463
2047 4784
3057 2416
2011 7914
4040 9964
2125 8365
4134 4677
6120 9876
6185 6581
2151 8260
2089 7800
2020 0912

fh@byggeri-teknik.dk
cmbp@byggeri-teknik.dk
psk@byggeri-teknik.dk
rkn@byggeri-teknik.dk
agpa@byggeri-teknik.dk
sl@byggeri-teknik.dk
fp@byggeri-teknik.dk
aji@byggeri-teknik.dk
nhm@byggeri-teknik.dk
dn@byggeri-teknik.dk
ho@byggeri-teknik.dk
gus@byggeri-teknik.dk
rvh@byggeri-teknik.dk

LANDBRUGETS TRAKTORAFPRØVNING
Niels Jacob Thomsen
Sindingvej 56, 8600 Silkeborg

Mobil
3086 9407

E-mail:
30869407@mail.dk

LANDBOUNGDOM REGION ÅRHUS og 4H
Dir. nr
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N - Træffetid: Hverdage 8.00-15.00

Mobil

E-mail:

5173 1153
2171 7785
6081 1984

jfb@seges.dk
clb@seges.dk
thou@seges.dk
lnm@seges.dk
janp@seges.dk

Mobil

E-mail:

2488 3919

jmc@lf.dk

direktør
rådg. svinestalde
rådg. kvægstalde
rådg. kvægstalde
arkitekt, boliger
ingeniør/skadesopg.
ingeniør
ingenør
byggetekniker
bygn. konstruktør
tegner/GBK
teknikrådgiver
bogholder

9999 2321
9999 2311
9999 2329
9999 2328
9999 2312
9999 2327
9999 2320
9999 2331
9999 2325
9999 2324
9999 2316
9999 2319
9999 2323

Jytte Brokholm
Christina Bentzen
Thorsten Hougaard
Lene Mouritsen Møller
Janneke Nkemka Pedersen

4H-konsulent
HR-rådgiver
konsulent
konsulent
naturvejleder

8740 8754
8740 8756

ÅBENT LANDBRUG
Jan Morre Christensen

Dir. nr
samfundskommunikation
3339 1449

8740 5524

Solnedgang ved Sivested - marts 2018. Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Andre nyttige kontakter
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

Heste, fodring og pasning
Eric Clausen – landskonsulent
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N
Tlf. 8740 5463/2171 7790
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
Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8639 6001/2055 3305
E-mail:koordinator@lag-djursland.dk
www.lag-djursland.dk
Lokal Aktions Gruppe/Randers-Farvskov
Mette Risager - koordinator
Laksetorvet, 8900 Randers C
Tlf. 6079 5313
E-mail: mr@lagranders-farvskov.dk
www.lagranders-farvskov.dk

Frilandsgrønsager, bær, frugt
Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV
Tlf. 8740 6600
www.gartneriraadgivningen.dk

Læplantning
Sune Glitrup - konsulent, HedeDanmark
Lerbakken 64, 8410 Rønde
Tlf. 2048 7808
E-mail: sg@hededanmark.dk
www.hededanmark.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

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
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Udvalgene i Djursland Landboforening
Udvalget for Planter og Natur
Formand:
Peter Poulsen, Sygehusvej 46, 8950 Ørsted
Næstformand:
Jørgen Hougaard, Brokkedalsvej 14, 8500 Grenaa
Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs
Jens-Jørgen Henriksen, Nyhusvej 1A, 8585 Glesborg
Phillip Schmidt, Revnvej 14, Vejlby, 8500 Grenaa
Sekretær:
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

Økologisk udvalg
Formand:
Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakkevej 3, 8410 Rønde
Næstformand:
Christian Vingborg, Gl. Tværvej 5, 8960 Randers SØ
Anne-Mette Christiansen, Tronkærvej 61, 8530 Hjortshøj
Jens Andersen, Teglmosevej 7, Dagstrup, 8544 Mørke
Martin Vetter Jensen, Elkjærlundvej 2, 8961 Allingåbro
Sekretær:
Henrik Østergaard Nielsen, Føllevej 5, 8410 Rønde

Svineproduktionsudvalg
Formand:
Thomas Olesen, Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa
Næstformand:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ
Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft
Morten Møller, Aarhusvej 89, 8500 Grenaa
Jens Hjort Jensen, Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

Kvægbrugsudvalg
Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Næstformand:
Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, 8961 Allingåbro
Jacob Thomsen, Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs
Jesper Lykke Andersen, Tolstrupvej 6, 8500 Grenaa
Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro
Sekretær:
Tom Vestergaard, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

Økonomiudvalg
Formand:
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted
Næstformand:
Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs
Christian Greve, Bondhøjvej 36, 8950 Ørsted
Michael K. Vestergaard, Mosevej 4, 8950 Ørsted
Peter Juul Sørensen, Skansevej 11, Fannerup, 8560 Kolind
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

44 • www.landboforening.dk

Tlf.

Mobil

E-mail

8648 8061

4017 8061

peter@baekskovgaard.dk

8633 9254
8781 9009

4029 6039
2142 9216
2372 9896
4030 0292

brokkedal@mail.dk
j_hougaard@jubii.dk
henriksenis@mail.dk
phillip@schmidt.mail.dk

8791 2045

2028 0189

rsk@landboforening.dk

6130 3403

mikkel.juhl.nielsen@gmail.com

8699 1820
8637 6095

2360 0809
2671 1820
4074 6695
5133 1334

chrisogtina@gmail.com
hesselballemollegard@mail.dk
teglmose@moerkesnet.dk
enghavegaardmvj@outlook.dk

8791 2037

2835 0185

hoen@landboforening.dk

8633 2238

2128 0238

tjolesen@djurs.net

8649 4319

8633 9282

2168 6671
2211 3954
4218 0691
2325 0876

mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk
rasmus@mejltangegaard.dk
aarhusvej89@gmail.com
faevejle@dlgtele.dk

8791 2030

2172 5303

hhd@landboforening.dk

8632 1670

2325 0878

bakkegaarden@c.dk

8631 7768

2539 2607
2345 1405
3032 7582
2124 8158

henrikogwendy@jubii.dk
byparken3@mail.tele.dk
Jesperlykkeandersen@gmail.com
enghavegaardmvj@outlook.dk

8728 2616

4034 4136

tov@lmo.dk

8648 8579

4058 8579

faiskaer@gmail.com

8638 1049
8648 8028
8633 9141

4045 1049
2966 4728
2924 4122
2026 8141

permpedersen@gmail.com
christiangreve@hotmail.com
mosevej4@mail.dk
hoejmosegaard@firma.tele.dk

8791 2030

2172 5303

hhd@landboforening.dk

8633 1650
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Deltidsudvalget
Formand:
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel
Næstformand:
Asger Sørensen, Kaløvej 32, Eskerod, 8543 Hornslet
Jørgen Schmidt, Bondehavevej 2, Lime, 8544 Mørke
Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa
Niels Jørgen Josiassen, Sdr. Molsvej 13, 8420 Knebel
Sekretær:
Silke Lorenzen, Føllevej 5, 8410 Rønde

Udvalget for Åbent Landbrug Djursland
Formand:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Næstformand:
Birte Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg
Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakkevej 3, 8410 Rønde
Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa
Karen Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted
Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, 8961 Allingåbro
Jacob Hougaard, Munkhusevej 43, 8581 Nimtofte
Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft
Sekretær:
Silke Lorenzen, Føllevej 5, 8410 Rønde

Tlf.

Mobil

E-mail

8637 2830

4045 6281

ctstiilbjerg@gmail.com

8699 2236

2440 1680
4058 4768
3032 8642
4036 0103

eskerodovergaard@gmail.com
jorgen@limehegn.dk
martor@stofanet.dk
nj.josiassen@hotmail.com

8791 2042

2328 3458

sl@landboforening.dk

8648 5186

4029 4111

hans@lundballegaard.dk

8631 7140

2156 8158
6130 3403
3032 8642
3113 8847
2539 2607
2142 9216
2211 3954

dyringvej11@mail.tele.dk
mikkel.juhl.nielsen@gmail.dk
martor@stofanet.dk
lykkegaarden@mail.dk
henrikogwendy@jubii.dk
j_hougaard@jubii.dk
rasmus@mejltangegaard.dk

2328 3458

sl@landboforening.dk

8632 5715

8632 5715
8648 8847
8631 7768
8781 9009

8791 2042

Karlby Klint ved Grenaa - marts 2018. Foto: Djursland Landboforening (IKM)
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Bestyrelsen for Promenta A/S / Agro-IT A/S
Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

8632 1670
8648 5186
8791 2030
8791 2045

2325 0878
4029 4111
2172 5303
2028 0189

bakkegaarden@c.dk
hans@lundballegaard.dk
hhd@landboforening.dk
rsk@landboforening.dk

Bestyrelse for Dansk Landbrugsformidling A/S
Formand:
Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8580 Ørum Djurs
Kitte Borup, Føllevej 5, 8410 Rønde
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

8638 1049
8791 2047
8791 2030
8648 8579
8791 2045

4045 1049
4049 8791
2172 5303
4058 8579
2028 0189

permpedersen@gmail.com
kib@juridiskafdeling.dk
hhd@landboforening.dk
faiskair@gmail.com
rsk@landboforening.dk

Djursland Landboforenings Seniorudvalg
Formand:
Tage Skovgaard, Rostvedvej 15, 8410 Rønde

8637 1547

Rougsø-Sønderhald Seniorklub
Formand:
Aase Jørgensen, Søndergade 87, 8961 Allingåbro

Landbrug & Fødevarer - Kommunenetværk
Norddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Randers:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ
Syddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Aarhus:
Niels Aage Arve, Krannestrupvej 1, 8530 Hjortshøj

3023 6319

aajse45gl1@gmail.com

8648 5186

4029 4111

hans@lundballegaard.dk

8649 4319

2168 6671

mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk

8648 5186

4029 4111

hans@lundballegaard.dk

8699 9117

2222 9917

niels.aage@krannestrup.dk

(Repræsentation i andre organer: Se www.landboforening.dk)
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DJURSLAND LANDBOFORENING

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING
Formand:
Hans Gæmelke
Estruplundvej 51, Ingerslev
8950 Ørsted
Tlf.: 8648 5186
Mobil: 4029 4111
hans@lundballegaard.dk

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

Fritvalgt:
Hanne Line Revsbech
Voer Færgevej 68
8950 Ørsted
Mobil: 2849 8847
lykkegaardenis@gmail.com

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

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

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

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

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

Udvalget for
Planter og natur:
Peter Poulsen
Sygehusvej 36
8950 Ørsted
Tlf.: 8648 8061
Mobil: 4017 8061
peter@baekskovgaard.dk

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

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.

Generalforsamling i Djursland Landboforening

Foto: Sabina Brohus

