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Samfundet har i denne tid klimaet på dagsordenen. 
Jeg har netop været til Landsformandsmøde, og der er 
ingen tvivl om, at landbruget også ønsker at være en 
del af løsningen på klimaudfordringerne. Her venter vi 
selvfølgelig også med spænding på den nye regerings 
varslede klimalov. Det er mit håb, at man i det videre 
arbejde husker at medregne alle de tiltag, dansk land-
brug allerede har taget til at nedbringe klimabelastnin-
gen i produktionen. 

Udover klimaet er der fra vores politikere fortsat stort 
fokus på reduktion af næringsstofudvaskning. Her har 
landbruget vist en stor velvilje til at få etableret mini-
vådområder. Henover foråret har der desværre været 
udfordringer med at få de allerede etablerede mini-
vådområder fra 2018-ordningen afsynet og godkendt. 
Myndighederne var ikke klar til opgaven fra dag ét, og 
det har haft den konsekvens, at sagsbehandlingen af 
de klarmeldte anlæg har været på standby. Det synes 
jeg er rigtig ærgerligt, og jeg håber, at myndighederne 
ønsker at få dette bragt i orden hurtigst muligt, så 
ingen landmænd skal være i tvivl om, at de får dækket 
de omkostninger, de har haft i fællesskabets tjeneste.

Lige nu er fremtidens rådgivning til debat. Jeg mener, 
at rådgivningen skal målrettes den enkelte landmand. 
Vi skal respektere, at vi landmænd er selvstændige og 
tager egne beslutninger forhåbentligt på et grundlag 
af god rådgivning. Jeg tror på, at fremtidens rådgivning 

bliver efter den klassiske model med udgangspunkt 
i en landboforening. Der, hvor det giver mening, er vi 
naturligvis klar til at indgå i samarbejder. Det fungerer 
allerede i dag, hvor vi laver fælles efteruddannelse af 
vores økonomikontor med en række andre landbofore-
ninger. Jeg tror på, at vi kan bevare og udvikle en stærk 
rådgivning gennem givtige samarbejder.

På Djursland kom den sidste høst i år i hus næsten 
en måned senere end sidste år. For nogle var høsten 
mere besværlig end sidste år, men det endte med 
at blive en rigtig fin høst. Noget tyder også på, at de 
sene afgrøder, såsom majs og kartofler, bliver gode. Vi 
kunne dog godt have været foruden dato-tyranniet i 
forbindelse med høst af korn med MFO-græsudlæg og 
efterafgrøder. Det kan helt enkelt ikke lade sig gøre at 
styre hele vores regulering på baggrund af datoer for 
såning af efterafgrøder, når nu vi ikke kan forudsige 
vejret. Dertil kommer, at reglerne er blevet så ind-
viklede, at jeg i hvert fald selv har mistet overblikket 
for længe siden. Vi har ganske enkelt brug for en ny 
retning. 

Det er blevet efterår, og vi står overfor vinterens 
sæson for møder. Jeg håber som altid på at se mange 
af jer medlemmer til disse møder. Her får vi fælles ny 
viden og mulighed for at erfaringsudveksle og ikke 
mindst møde hinanden.

DJURSLAND LANDBOFORENING
Formand 
Hans Gæmelke 
Mobil 4029 4111 
Mail: hans@lundballegaard.dk

Slåning af græs ved Lyngby
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På en solrig efterårsdag har landmand Thomas Olesen 
budt indenfor til en kop kaffe og ikke mindst en snak 
om nogle af de ting, som indimellem kan tage pusten 
fra en landmand. Et erhverv, som mange ikke kun ser 
som et arbejde, men også som en livsstil. I Thomas’ 
tilfælde havde han et godt netværk, som satte ind, da 
han havde mest brug for det. Men et godt netværk 
kommer ikke af sig selv. Det kræver, man gør en ind-
sats. Og det gør Thomas, også selvom telefonen af og 
til ringer lige rigeligt, og han i perioder af sit liv har haft 
udfordringer med at få tingene til at hænge sammen.

”Nogle dage ringer telefonen meget. Det er ikke fordi, 
jeg snakker en hel masse, men det er bare det, der skal 
til for at passe en bedrift eller de andre ting, som jeg er 
med i”, lyder det fra Thomas Olesen.

Thomas Olesen driver en svineproduktion nær Grenaa. 
Han er glad for at passe grise, og livet som landmand 
passer ham godt, men for år tilbage var han alligevel 
ved at miste modet. Han havde udfordringer med sine 
medarbejdere, og det var svært at finde nogen, som 
kunne passe farestalden.
”Jeg er selv god til at passe farestalden, men jeg er for 
ustabil, fordi jeg altid bliver afbrudt, da jeg som leder 
har mange opgaver. Det dur ikke. Det var en meget 
udfordrende periode, som var ved at tage pusten fra 
mig”, fortæller Thomas Olesen.

For godt et år siden lykkedes det alligevel Thomas at 
sammensætte det rette mandskab. De er snart ved at 
være kørt ind, hvilket betyder, at Thomas kan koncen-

Thomas Olesen har i en årrække været med i Djursland Landboforenings 
svineproduktionsudvalg, og da han blev formand, gav det ham automatisk 
en plads i Djursland Landboforenings bestyrelse. 

Af Sabrina Brohus

JEG FIK DEN HJÆLP, SOM JEG 
HAVDE BRUG FOR
Livets udfordringer har ind imellem været ved at tage pusten fra svineproducent 
Thomas Olesen fra Grenaa. Men det har aldrig været en mulighed ikke at kunne 
tage sig af sit landbrug eller sin familie.

”Jeg kunne ikke arbejde, som jeg plejede  
at gøre, men jeg skulle være der for min 
familie, og jeg skulle passe mit landbrug. 

Jeg fik den hjælp, som jeg havde brug  
for fra mit netværk”.   

Thomas Olesen.
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trere sig om at arbejde der, hvor han er bedst.
”Lige nu er der ro på. Det har været tiltrængt. På en 
bedrift som denne er der nok at se til”, fortæller han.

MEGET MERE GRIS
Thomas Olesen er bosat på Pilegaarden ved Grenaa. 
Gården købte forældrene i 1973, et år før Thomas blev 
født. Forældrene var svineproducenter, og det lå i kor-
tene, at også Thomas skulle være landmand og hjem 
på gården for at arbejde. Efter et efterskoleophold 
kom Thomas ud at arbejde på mosterens kvæggård, 
men i 2001 kom han hjem. 

Faderen havde netop overtaget naboens ejendom, så 
der var nok at give sig til. Der bliver i denne periode 
lavet nyt staldanlæg, da det gamle er slidt op, og der 
er i det hele taget en del fornyelse og udvidelse. I 2003 
laver Thomas og forældrene et I/S, og det er først i 
januar 2015, at Thomas bliver eneejer af Pilegaarden. 

Faderen på 73 år arbejder fortsat på gården og har sin 
vante gang i slagtesvinestalden. Ved overtagelsen har 
Thomas Olesen 450 søer og driver godt 225 ha. Det er 
Thomas selv, der står for al markdriften, og på jorden 
laves der primært foder til egen produktion. 
I 2017 beslutter Thomas at udvide med en stor ny 
slagtesvinestald med 2700 stipladser. 
Det betyder, at han i dag har 6500 grise på stald.

DET GODE NETVÆRK
Et godt netværk er vigtigt for Thomas Olesen. Det kan 
man få på mange måder, og et af dem er ved at være 

spejder. Thomas har, ifølge ham selv, været spejder-
leder i noget, der ligner 100 år. Som barn var han selv 
spejder, og han mener, at man skal dele ud af de gode 
oplevelser, som man selv har fået.
”Det handler om fællesskab og færdigheder. Det hand-
ler om de værdier, som man får med sig, når man er 
spejder”, mener Thomas Olesen.

I fem år sad han i KFUM’s styregruppe for et særligt 
forældrekursus for enlige forældre. Formålet med 
kurset var, at de enlige forældre kunne opbygge et 
netværk og ikke mindst lære nogle nye redskaber til 
brug for at komme videre. 

Og der var en helt særlig grund til, at netop Thom-
as mente, at han havde noget, som han kunne give 
videre. For ni år siden befandt Thomas sig midt i en 
livskrise. Han skulle skilles fra konen til sine fire børn. 
Det var en streng tid og bestemt en situation, som 
Thomas ikke vil anbefale til nogen.

”Jeg kunne ikke arbejde, som jeg plejede at gøre, men 
jeg skulle være der for min familie, og jeg skulle passe 
mit landbrug. Jeg fik den hjælp, som jeg havde brug for 
fra mit netværk”, forklarer Thomas Olesen.
I dag bor Thomas og ekskonen ikke langt fra hinanden 
og deles godt om børnene, som i dag er 13, 15, 18 og 
22 år.

LANDMANDSPORTRÆT

Thomas Olesen har i mange år været spejderleder. Det 
giver et godt netværk, mener han.

I 2017 bygger Thomas Olesen en ny slagtesvinestald 
med 2700 stipladser. Det betyder, at han i dag har 
6500 grise på stald.
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”Det var så absolut den største stressfaktor, som jeg 
nogensinde har været i. Det var ikke en situation, jeg 
ønskede at være i, men sådan var det, og så klarer jeg 
også det”.

DEN DER FRITID?
Thomas Olesen har de sidste mange år været vært ved 
DjurslandGården, hvor sommerferieramte familier kan 
få sig en anderledes ferieoplevelse. Han har i mange år 
været med i Djursland Landboforenings svineproduk-
tionsudvalg, og da han blev formand, gav det ham 

automatisk en plads i Djursland Landboforenings 
bestyrelse. Det er bestemt et arbejde, som han finder 
rigtig spændende.

”Det er altid sjovt at lave arrangementer, som der er 
stor tilslutning til. Det er dejligt, når man fornemmer, 
at folk får noget ud af det”, mener Thomas Olesen, 
som netop er kommet med i den lokale Brugsforen-
ingsbestyrelse, og så har han naturligvis spejderarbej-
det, som også kræver lidt opmærksomhed.

”Ja, så er jeg lige kommet med i Venstre. Jeg var egent-
lig suppleant, men så var der en, der gik ud, og nu 
sidder jeg der”. 

Den fritid, der måtte være tilbage, efter at både 
grisene er passet, og de fire børn er tilset, bruger 
Thomas Olesen, som mange andre landmænd i øvrigt, 
på badminton om vinteren. 

De gode sommerdage bliver brugt bag båden med et 
par ski under fødderne, og Thomas er efter sigende 
ferm til at stå på vandski. Landmanden har et stort 
ønske om at gå til dans. Fordi han elsker sporten og…
”…fordi jeg er ret god til at danse”, erklærer han.

”Lige nu er der ro på.   
Det har været tiltrængt.  
På en bedrift som denne  

er der nok at se til”. 
Thomas Olesen.

Thomas Olesen blev for 9 år siden skilt. Det var en hård 
tid, hvor der både skulle drives landbrug og passes familie, 
men han fik den hjælp, han havde brug for fra sit netværk.

Svineproducent Thomas Olesen er bosat på Pilegaarden ved Grenaa.  
Gården købte forældrene i 1973, et år før Thomas blev født.
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Selvom dagene efterhånden er fyldt ud, så er der 
bestemt også plads til kærligheden.
”Kærligheden er bestemt noget, jeg prioriterer og gør 
noget aktivt for. Der er jo ikke så mange kvinder, der 
kommer rendende herude”.

BLÅ BOG: 
Thomas Olesen er 45 år og bor på Pilegaarden nær 
Grenaa.

Forældrene købte svinebedriften i 1973, og året 
efter blev Thomas født.

Thomas bor på gården sammen med sine børn, 
som er 13, 15, 18 og 22 år.

I 2003 laver Thomas Olesen et I/S med sine 
forældre.

I 2015 bliver Thomas eneejer af Pilegården, men 
faderen arbejder stadig på gården.

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

 

Mørke - Rønde - Kolind
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UDBETALING AF TILSKUD
Som de fleste nok har erfaret, har der hen over foråret 
været udfordringer med at få de allerede etablerede 
minivådområder fra 2018-ordningen afsynet og god-
kendt. Til trods for at der i ordningens første år kun er 
blevet etableret et mindre antal minivådområder, har 
Landbrugsstyrelsens kontrol afsløret, at myndigheder- 
ne slet ikke var klar til opgaven fra dag ét. Udstyr og 
uddannelse af personalet var ikke på plads.
Konsekvensen har været, at sagsbehandlingen af de 
klarmeldte anlæg har stået i stampe.

Det er rigtig ærgerligt, at der sker forsinkelser og ska-
bes usikkerhed om, hvorvidt man overhovedet kan få 
de penge tilbage, man har lagt ud til gavn for fælles- 
skabet - minivådområderne er jo kollektive virkemidler.
Det er i alles interesse, at anlæggene etableres, og 
Landbrugsstyrelsen har været meget opsatte på at 
finde løsninger, så afsyningen af anlægget forløber 
korrekt. 
Vi forventer derfor, at den fremadrettede afsyning 
og efterfølgende udbetaling af tilskud forløber mere 
gnidningsfrit, både for minivådområder etableret under 
2018-ordningen og for næste runde af anlæg under 
2019-ordningen. I 2019 er der søgt om i alt 338  
minivådområder, og for disse gælder, at man får ud-
betalt halvdelen af tilskuddet på forhånd, så belastnin-
gen af likviditeten bliver mindre.

BUMP PÅ VEJEN
Udrulningen af de kollektive virkemidler – herunder 
minivådområder – er en ekstremt vigtig opgave. Land-
mændene viser med de mange ansøgninger, at de er 
klar til at gøre en indsats. Problemer med kontrol og 
bureaukrati må ikke få lov at sætte en stopper for den 
udvikling. De – og alle andre – barrierer skal ryddes af 
vejen, og det skal både Landbrugsstyrelsen, men også 
kommunerne være med til at sikre.
Vi er i øjeblikket ved at søge om kommunale tilladelser 
til de ansøgte minivådområder. Her oplever vi en meget 
forskelligartet tilgang fra de forskellige kommuner. Vi 
oplever fra nogle kommuner mange bekymringer om-
kring placering af minivådområderne i forhold til for ek-
sempel landskab, drikkevandsinteresser, §3-beskyttet 
natur og kvaliteten af vandet, der forlader minivådom-
rådet.

Alt sammen forhold, der er med til at forsinke den 
konkrete opgave med at få gravet et minivådområde. 
Sammen med den skabte usikkerhed om udbetaling af 

LAND, MILJØ & ERHVERV
Afdelingschef
Rikke Skyum 
Telefon 8791 2045 – Mobil 2028 0189
 Mail: rsk@landboforening.dk

HVORFOR TAGER DET SÅ LANG TID 
AT FÅ LAVET MINIVÅDOMRÅDER?
Her i efteråret 2019 er vi alle sammen blevet mange erfaringer rigere – på godt og 
på ondt. Desværre ser det ikke ud til, at der når at blive gravet ret mange nye mini-
vådområder i 2019. Det skyldes ikke mangel på velvilje fra landmændene. 

7. SEPTEMBER 2019 00:00 SKREVET AF: FREDERIK SIIGER HANSEN 

Samtlige klarmeldte 
minivådområder kasseret: 
Kontrol foregik med 
fiskestang og målebånd

De fire første klarmeldte minivådområder blev alle 
afvist af Landbrugsstyrelsens kontrol, som halter, 
mener landmand, der senere har fået sit anlæg 
godkendt.

Landmand Peter Kjeldsen er den første og foreløbig eneste, der har fået pengene for sit 
minivådområde, som stod færdigt i februar. Foto: Torben Worsøe. 

Page 1 of 4Samtlige klarmeldte minivådområder kasseret: Kontrol foregik med fiskestang og mål...

16-09-2019https://landbrugsavisen.dk/samtlige-klarmeldte-miniv%C3%A5domr%C3%A5der-ka...
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16-09-2019http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=lbst
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Ole Moesgaard 
Andersen
»Bendstrupgaard«
Mejlbyvej 606
8530 Hjortshøj
24 22 99 59
oma@dlr.dk 

Område 86
Frede Lundgaard 
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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

tilskud er det derfor yderst tvivlsomt, om der overho-
vedet bliver gravet nye områder i 2019. Vores gæt er, 
at det først er realistisk at grave i foråret 2020.

HVAD SÅ NU?
Der kommer endnu en ansøgningsrunde, som for-
ventes at åbne 1. februar 2020. De landmænd, der 
gerne vil søge tilskud til et minivådområde, kan derfor 
allerede nu med fordel kontakte en oplandskonsulent, 
som kan vurdere, om der kan laves et minivådområde 
på den ønskede placering.
Derudover vil oplandskonsulenterne arbejde med at 
afdække potentialer i ét ID15 opland ad gangen, hvor 
de pågældende landmænd får mulighed for i fælles-
skab at finde optimale placeringer for minivådområder.

ID15 oplande 
ved Randers 

Fjord



10  Landboforening.dk

Jesper Teilgaard sagde på plantekongressen i januar, 
at jetstrømmen ikke flytter sig helt, som den plejer, 
og det betyder, at vi får lange perioder med ens vejr, 
præcis som vi så i både 2017 og 2018. Spørgsmålet til 
2019 var så, om 2019 ville blive en 17’er med meget 
vand eller en 18’er med meget lidt vand. Min konklus-
ion for 2019 hidtil er, at vi igen fik lange perioder med 
ens vejr, og at vi både har haft 2017- og 2018-vejr her 
i 2019. 

På mange jordtyper, især på Jb4 og opefter og på 
vandet sandjord, er der høstet meget flotte udbytter, 
og enkelte taler om højeste udbytter nogensinde. På 
uvandet skarp sandjord var tørken i maj-juni meget 
hård, og her er der bestemt ikke tale om rekorder – 
tværtimod. Lige nu, ultimo september er der endelig 
kommet godt gang i vintersædsåningen. Heldigvis kan 
de fleste godt huske konklusionen fra 2017: Nemlig 
hellere så lidt ”for sent” i godt såbed end at tvinge 
maskinerne igennem våd jord ”til tiden”.

LEJESÆD
Her i 2019 var der lejesæd i alt for mange marker. 
Dette skyldes et mix af tidlig såning + mildt efterår + 
måske lidt for tidlig gødning. Det er altid svært at time 
og dosere vækstregulering rigtigt, især i en kold april 
som her i 2019 – og hvor midlerne så ikke rigtig tog 
fat som ønsket. I 2020 kan det næsten allerede nu 
forudses, at mængden af lejesæd mindskes, for der 

er kun sået ca. 20-25% af det, der plejer at blive sået 
inden 7/9 og kun 10-15% af det, der blev sået tidligt 
sidste efterår. 

VASKE-FYLDEPLADSER
Vi har jo igennem en længere periode skubbet på for, 
at påfyldning af kemi ikke længere skal ske i marken, 
men på en vaske-fyldeplads. Vi har nu fået de første 
resultater af Region Midt’s målinger ved Homå, hvor 
de på en række ejendomme har taget jord og vand-
prøver under de steder på selve gården, hvor sprøjten 
tidligere er blevet fyldt. Og ja, man kan desværre nemt 
finde den kemi, vi har brugt. 

Så har du ikke en vaske-fyldeplads – så se at få den 
lavet! Der findes mange forskellige modeller, og skal 
den ligge inde eller ude? Søg inspiration hos dine 
naboer eller kollegaer i nærheden, i erfagruppen eller 
vend det med din planteavlskonsulent. Når du bliver 
mere konkret, så kan du evt. kontakte Gunnar Schmidt 
fra Byggeri og Teknik I/S på 9999 2319 / 2089 7800, 
inden du tager fat i kommunen.

MØDER
Lige nu planlægges indholdet i vores efterårsmøder, 
som finder sted hhv. den 7. og 12. november, og vores 
Planteseminar den 28. januar. Skriv datoerne op, og se 
programmet på hjemmesiden senere. 

PLANTEAVL
Chef for planteavl 
Carsten Kløcher
Telefon 8791 2073 – Mobil 2835 0191 
Mail: ck@landboforening.dk

NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET 

I 2019 har der været lejesæd i alt for mange marker.
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Flere af de lavere landbrugsarealer, der ligger på Djurs-
land, er hævet havbund. Arealerne har været dækket 
af stenalderhavet, der havde sin største udbredelse 
for 6500 år siden. Flere af arealerne er ganske frodige, 
mens andre er udprægede sandjorde med begrænset 
udbyttepotentiale. Fælles for arealerne er, at jord-
profilen typisk er ganske lagdelt. Nogle af disse lag er 
rodstandsende, udbyttereducerende og placeret under 
normal pløjedybde. 

Det Danske Hedeselskab udførte i perioden 1952-
1962 12 store dybdebearbejdningsforsøg, der søgte at 
gøre de rodstandsende lag tilgængelige for rodvækst. I 
disse forsøg blev der fundet betragtelige merudbytter 
for dybdebearbejdning på op til 29 % over 8 år. 

I 60’erne og 70’erne var der en vis fokus på rodstand-
sende lag, og på mange gårde stod der en Bovlund 
plov, som blev anvendt til netop at bryde disse lag. 
Jordløsning i dybden er ikke et varigt quick fix, da visse 
sandtyper ad åre vil genpakke.

Derfor bør der også i nutiden være fokus på disse 
jordlag og afgrødernes rodudvikling i sin helhed. En 
undersøgelse af jorden behøver ikke at være særlig 
akademisk og kan foregå helt lavpraktisk med rende-
graver, tommestok og murske. Tænk på hvad udbyttet 
af en ellers udpint sandjord kunne blive, hvis rødderne 
fik adgang til et uopdaget vandholdigt lerlag under 
sådan et lag. 

Vi mener, at flere bør undersøge deres jord for rod-
standsende lag, og vi er derfor behjælpelige med en 
undersøgelse i løbet af efteråret. Udfordringen er ud-
bedringsmetoden, men moderne teknik kan hjælpe os 
på vej. Kontakt undertegnede, hvis det har din inter-
esse. Det er meget lærerigt. 

Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til undersøgelse af 
dine jordlag med henblik på at give rødderne adgang til 
evt. uopdaget vandholdigt ler. 

PLANTEAVL
Planteavlskonsulent
Peter Hvid 
Telefon 8791 2054 – Mobil 2835 0184
Mail: ph@landboforening.dk

JO DYBERE RØDDER, JO MERE SUCCES

Flere områder på Djursland har for 6500 år siden været dækket af stenalderhavet. 
Flere af arealerne er ganske frodige, mens andre er udprægede sandjorde med 
begrænset udbyttepotentiale, idet der kan være rodstandsende lag placeret under 
normal pløjedybde.  
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DIT NYE ONLINE-ARKIV 
- SUMMAX OG NEMFAKTURA BASIS
Efteråret er endnu en gang over os, og det giver måske 
anledning til overvejelser omkring optimering – og 
måske minimering - af den tid, som ellers bruges på 
kontoret. 

Kunne det ikke være rart, hvis din regnskabsassistent 
ikke skal rykke for bilag den 25. august, fordi du al-
lerede har sørget for løbende indlevering af bilag via 
Summax?

Opringningen kommer altid ubelejligt; det er lige blevet 
høstvejr, og du har bestemt ikke tid til at finde bilagene 
frem, og slet ikke at sætte dem i orden. Løsningen er 
at anvende Summax sammen med Nemfaktura Basis. 
Summax består af E-arkiv, E-faktura og E-bogføring. 
Det er specielt E-arkivet og til dels E-bogføringen, som 
vi nu har fokus på, sammenholdt med Nemfaktura 
Basis.

Nemfaktura Basis er den nye metode til bedre bilags- 
håndtering. Der kan enten tages billede af bilagene 
med Djursland Landboforenings app, eller de kan 
sendes via mail til e-arkivet.  
Er kontoudtoget indsendt enten som en csv-fil, eller 
der er oprettet en bankconnect-aftale med banken, 

kan vi nu i langt højere grad linke og autobogføre bila-
gene. 

Vi har en målsætning om, at 75 pct. af vores kunder 
skal anvende E-arkivet i løbet af de næste 18 mdr. Det 
er en høj målsætning, og det kræver en indsats at æn-
dre gamle vaner. Er man dog først med på bølgen, bli-
ver det legende let at bruge appen til at tage et billede 
af fakturaen nede i byggemarkedet, og ikke mindst at 
videresende mailen fra smeden til Summax. 

Tænk over det; stort set alle bilag ligger i forvejen elek- 
tronisk, og hvis ikke et bilag er modtaget elektronisk, 
har I altid telefonen lige ved hånden. Ligesom I tjekker 
vejret eller råvarepriserne før I går i seng om aftenen, 
skal I nu også blot huske at sende/scanne dagens bilag 
til arkivet. Det er da nemt, ikke?

I har desuden selv altid adgang til bilagene 24/7 via 
mobilen, pc’en eller Jeres tablet. 

Vi vil i den kommende tid tage kontakt til Jer, men 
har I lyst til at komme i gang med det samme, så er I 
selvfølgelig velkomne til at kontakte Jeres regn- 
skabsassistent med det samme.

ØKONOMI OG REGNSKAB
Afdelingsleder
Anne-Mette Hougaard
Telefon 8791 2012 Mobil 2481 6501
Mail: amh@landboforening.dk

Da Summax indgår som en del af bogføringsprogrammet for Ø90, er der ikke ekstra 
omkostninger til anvendelsen, da et evt. brug allerede er indeholdt i dit årlige kontin-
gent. 
Nemfaktura Basis kræver dog en mindre trafikafgift pr. bilag, som sendes til Summax. 
Trafikafgiften er i dag kr. 2 pr. bilag. Har man derfor 100 bilag pr. år, vil det koste 200 
kr. pr. år. 
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Opdatering af virksomhedsoplys-
ninger på virk.dk
Vi har erfaret, at en del af vores kunders virksom-
hedsoplysninger på virk.dk ikke er opdateret. Det 
skal de rent lovgivningsmæssigt være. 

Som en service har vi derfor valgt, at vi her i  
efteråret tager individuel kontakt til Jer for at høre, 
om I ønsker et tjek af Jeres oplysninger. 

Kontrol og simple tilpasninger vil koste 325 kr. 
svarende til en halv time. Derudover er det normal 
timeregistrering. Der afregnes minimum for en 
halv time.

Nye regler om Kontokik
Vi har hos en del af jer haft adgang til Kontokik i 
netbanken, hvorved at vi selv har hentet konto- 
udtog, betalingsservice-meddelelser mv. 

Efter den 14. september er dette ikke længere 
muligt, da nye sikkerhedskrav fra EU kræver, at 
man også skal bruge en NemID-nøgle. 

Det betyder, at vi skal finde nye løsninger til at 
hjælpe hinanden. Der er to muligheder. 

1. Du fremsender selv kontoudtog, gerne som 
csv-fil, og betalingsservicemeddelelser og 
underbilag til din regnskabsassistent eller til 
Summax. 

2. Har du et erhvervsengagement, kan der 
oprettes en aftale om automatisk overførsel 
af kontoudtog/bankconnect til Ø90. Det vil 
dog koste et gebyr pr. år afhængig af hvilken 
bank, du anvender. Selve erhvervsengage-
mentet koster også et vist gebyr til banken 
hvert år. Betalingsserviceaftaler og underbilag 
skal fremsendes til din regnskabsassistent 
eller Summax. 

I øjeblikket arbejder Djursland Landbo- 
forening på at lave fællesaftaler med  
bankerne for at minimere gebyrerne.
Visse banker giver mulighed for at modtage beta- 
lingsservicemeddelelser i E-boks. I de tilfælde kan 
man sende bilagene derfra og til regnskabsas-
sistenten eller Summax. 

Jeres regnskabsassistent vil kontakte Jer i løbet 
af efteråret for at aftale den nærmere procedure 
fremadrettet.

· 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

Følle El 2015-16_Layout 1  19/11/15  12.59  Side 1
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HAR DU STYR PÅ DIN  
PENSIONSOPSPARING?
Når du skal tegne en pensionsopsparing, bør du som 
lønmodtager overveje aldersopsparing som førstevalg, 
medmindre du er topskatteyder. 

Når man skal til at planlægge sin tilværelse som pen-
sionist, er aldersopsparing en fleksibel pensionsop- 
sparing med mange fordele. Udbetalingen er fleksibel, 
og vil ikke blive modregnet i offentlige ydelser, og det 
leverede afkast vil kun blive beskattet med 15,3 %. 
Der er ikke fradrag for indskud, og derfor heller ikke 
beskatning ved udbetaling.

Indtil 5 år før folkepensionsalderen kan man indbetale 
op til 5.200 kr. (2019). Hvis man indbetaler mere, 
pålægges der en afgift på 20% af det overskydende 
beløb. Hvis din arbejdsgiver indbetaler 5.200 kr. (2019) 
på din aldersopsparing, vil du i samme år blive beskat-
tet af beløbet, da udbetalingen er skattefri.

Hvis der er 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, 
eller man er folkepensionist, kan man indbetale op til 
48.000 kr. om året (2019). Hvis man har opstartet  
anden pensionsudbetaling efter 1. april 2018, og 
indbetaler over 5.200 kr. (2019), vil det overskydende 
beløb blive beskattet med 40%. 

Afgiften af det for meget indbetalte beløb kan i begge 
tilfælde nedsættes til 4%, hvis man overfører det for 
meget indbetalte beløb til en fradragsberettiget pen-
sionsordning. Udbetaling før pensionsudbetalings- 
alderen medfører en afgift på 20%.

Pensionsordning oprettet Pensionsudbetalingsalder
Før 1. maj 2007 60 år, uanset fødselsår
1/5-2007 – 31/12 2017 5 år før folkepensionsalder
Efter 1. januar 2018 3 år før folkepensionsalder

Fordele Ulemper
	Fleksible udbetalinger
	Ingen modregning i 

sociale ydelser
	Ingen skat af udbeta-

ling
	Lav afkastbeskatning
	Indbetaling 0-80 år

	Intet fradrag
	Modregning i efterløn
	Restriktioner omkring 

indbetaling 5 år før

Indbetalingen på aldersopsparingen kan foretages ind-
til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Derudover 
er udbetalingen meget fleksibel, da man kan vælge at 
få udbetalt beløbet i sum, rater, deludbetalinger eller 
udskyde udbetalingen til 20 år efter pensionsudbeta- 
lingsalderen. Pensionsudbetalingsalderen afhænger 
af hvilke regler, der var gældende ved oprettelsen af 
pensionsordningen.

Andre ordninger:
Der er også mulighed for at tegne en ratepension eller 
en livsvarig livrente. Disse ordninger er fradragsberet- 
tiget, og kan også fratrækkes i topskatten.  
Fradragssatserne for ordningerne er: 

DRIFTSØKONOMI
Økonomikonsulent
Frank Rasmussen 
Telefon 8791 2081 – Mobil 2083 0362
Mail: fr@landboforening.dk     

Ratepension Livsvarig Livrente
2019 2020 2019 2020

55.900 kr. 57.200 kr. 51.500 kr. 52.600 kr.

Der er d. 1. januar 2018 vedtaget lov omkring ek-
stra skattefradrag ved indbetaling på ratepension og 
livrente. Skattefradraget er gældende for et samlet 
beløb op til 71.500 kr. (2019). Fradraget afhænger af, 
hvor mange år der er til folkepensionsalderen. 

Mere end 15 år til pension Mindre end 15 år til pension

2019 2020 2019 2020
8% 12% 22% 32%

Det ekstra skattefradrag gør det attraktivt at spare ek-
stra op. Vær opmærksom på, at fradraget kun gælder 
de fradragsberettigede pensionsordninger, og dermed 
ikke aldersopsparingen. 
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Nyt lovforslag er sendt i høring omkring forhøjelse af 
fradragsbeløbet for folkepension, førtidspension og 
forøgelse af skattefri seniorpræmie. 

Lovforslaget indeholder:
1. Forhøjelse til kr. 42.000 på skattefri seniorpræmie 

det første år og indførelse af en anden senior-
præmie det andet år på kr. 25.000.

2. Forhøjelse af bundfradrag fra kr. 100.008 til kr. 
122.004 for folkepensionens pensionstillæg.

3. Forhøjelse af fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget 
for ægtefælles og samlevers indkomst. 
Som det ser ud lige nu, skulle der være et bredt 
flertal for ovenstående lovændringer, og det 
forventes derfor, at lovforslaget bliver vedtaget. 
Lovforslaget vil gælde med tilbagevirkende kraft 
fra 1. januar 2019.

Ad 1.)  
Mindre end to måneder efter vedtagelsen af loven om 
en skattefri seniorpræmie til personer, som er født i 
1954 eller senere, og som vælger at blive på arbejds- 
markedet, efter de er blevet folkepensionister, er et 
nyt lovforslag blevet sendt i høring. Lovforslaget går på 
forhøjelse af den skattefri seniorpræmie fra kr. 30.000 
til kr. 42.000 det første år, mens seniorpræmien 
for det efterfølgende år ændres fra kr. 30.000 til kr. 
25.000. 

For at kunne få den skattefri seniorpræmie på kr. 
42.000 skal man være født den 1. januar 1954 eller 
senere, og man skal være i beskæftigelse i 1.560 timer 
(svarende til 30 timer/uge) i de første 12 måneder ef-
ter det tidspunkt, man har nået folkepensionsalderen. 

For at få den skattefri seniorpræmie på kr. 25.000 det 
andet år skal man ligeledes have været i beskæftigelse 
i 1.560 timer i perioden 13 til 24 måneder, efter man 
blev folkepensionist. I det nye lovforslag er der lagt 
op til, at man godt kan optjene den skattefri senior-

præmie på kr. 25.000, selv om man ikke har været i 
beskæftigelse de første 12 måneder, efter man blev 
folkepensionist. Det er dog kun muligt at optjene den 
skattefri seniorpræmie de første 2 år, efter man er ble-
vet folkepensionist. 

Selvstændige har også mulighed for at optjene den 
skattefri seniorpræmie. Her tager man udgangspunkt i 
overskuddet før renter divideret med en omregnings-
sats på kr. 121,29 pr. time (2019-sats). Det betyder, 
at for at man kan opfylde beskæftigelseskravet på 
1.560 timer, skal der være et overskud før renter på kr. 
189.213 (1.560 x 121,29). 

Der er ikke noget krav om, at man skal arbejde 30 ti- 
mer om ugen i 52 uger. Man kan således godt arbejde 
på fuld tid i ca. 10 måneder og derved allerede have 
nået 1.560 timer og så stoppe med arbejdet. Men 
præmien kan først udbetales, efter der er gået 12 
måneder. 

De folkepensionister, som først skal forholde sig til 
de nye regler, er dem, som når folkepensionsalderen 
den 1. juli 2019 og derefter. Der er således nok nogle 
folkepensionister, som allerede nu hurtigt skal have 
ændret deres valg, om hvornår de vil stoppe på ar- 
bejdsmarkedet, hvis de fortsat skal have mulighed for 
at få den første skattefri seniorpræmie på kr. 42.000.

Ad 2.)  
I lovforslaget foreslås det, at bundfradraget for ind- 
tægt ved personligt arbejde forhøjes fra kr. 100.008 til 
kr. 122.004. Der er således tale om mere end en for-
dobling af, hvad bundfradraget var i 2018 (kr. 60.000) 
og tidligere. Ligeledes er beløbsgrænsen for, hvornår 
man begynder at nedsætte folkepensionstillægget, 
hævet med ekstra kr. 15.000 for enlige og kr. 30.000 
for gifte/samlevende til kr. 87.800/kr. 175.900. Samlet 
set vil enlige i 2019 kunne have en indkomst på ca. 
kr. 77.000 mere end i 2018, før der bliver reguleret i 
folkepensionstillægget. Og gifte/samlevende vil kunne 

DRIFTSØKONOMI
Økonomikonsulent
Frank Rasmussen 
Telefon 8791 2081 – Mobil 2083 0362
Mail: fr@landboforening.dk

NYE LOVÆNDRINGER FOR  
FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION  

OG DEN SKATTEFRI SENIORPRÆMIE



16  Landboforening.dk

 

Bestil hos din lokale DLG forretning

DLG Østjylland,  
Rapsgade 1,  
8900 Randers C

Læs mere på www.dlg.dk/flair

FLAIR FOR UDBYTTE 
OG SUNDHED

Med Flair vårbyg får du:
• Stabilt udbytte år efter år

• Super sundhed

• Nematoderesistent
96

97

98

99

100

101

102

Konventionelle Landsforsøg

FLAIR
LAURIKKA
EVERGREEN

KERNEUDBYTTE FHT. GNS. 2017-19

Kilde: Sortinfo

FLAIR FÅS OGSÅ 
TIL ØKOLOGI

A19158

 FLAIR
 FEEDWAY
 LAURIKKA
 EVERGREEN

have en indkomst på kr. 92.000 mere.
Forhøjelse af bundfradraget får ligeledes betydning for 
beregningen af den personlige tillægsprocent, som har 
betydning for størrelsen af ældrecheck, helbredstillæg, 
varmecheck osv. 

Det er ikke oplyst, hvordan Udbetaling Danmark vil 
indfase ændringerne, men man vil sandsynligvis 
modtage en ny beregning på sin folkepension og så 
efterfølgende få udbetalt en efterregulering.  

Ad3)  
Der er fremlagt et ændringsforslag om mindre 
modregning af ægtefælles/samlevers indkomst 
for førtidspensionister, som enten er på den gamle 
ordning (fra før 2003) eller den nye ordning, samt for 
folkepensionister. 

Det betyder, at for folkepensionister og førtidspen-
sionister (på gl. ordning), som er gift/samlevende med 
en ikke-pensioneret person (lønmodtager/selvstæn-
dig), ændres fradragsprocenten fra 50 % til 54 %, samt 
at indtægtsgrænsen for fuld modregning på 307.700 
kr. fjernes. 

Det betyder også, at (næsten) alle folkepensionis-

ter/førtidspensionister (på gl. ordning), som i dag får 
indkomstreguleret deres pensionstillæg som følge af 
ægtefælles/samlevers indkomst, fremover vil komme 
til at opleve en forhøjelse af deres pensionstillæg.

For førtidspensionister på ny ordning, som modtager 
pension efter lov om social pension, foreslås det, at 
det maksimale fradrag i pensionistens indtægtsgrund-
lag stiger med 13.000 kr. til 249.728 kr.

KOMMENDE FOLKEPENSIONISTER, HVAD NU? 
Med de seneste lovforslag vil kommende folkepen-
sionister skulle forholde sig til endnu flere forhold og 
regler, når de skal vurdere, hvornår det er mest opti-
malt at gå på folkepension. Man skal derfor, i god tid 
(gerne 2-3 år) før man bliver folkepensionist, få klar-
lagt, hvordan ens økonomiske situation er, og om man 
vil fortsætte på arbejdsmarkedet, efter man er blevet 
folkepensionist. 

Samtidig skal man også være opmærksom på, hvilken 
indflydelse ens pensionsordninger osv. kan have på 
folkepensionen. Der er således mere end nok af regler 
at forholde sig til, inden man bliver folkepensionist.



    Landboforening.dk  17

Driftsresultatet for året 2018 er nu blevet udarbejdet og vil kort blive kommenteret 
nedenfor. Selvom der er en stor forskel på antallet af bedrifter fra Djursland i for-
hold til landsgennemsnittet, angiver det stadig trenden fint. Grundet et lavt antal 
ejendomme med integreret svineproduktion for Djursland er sammenligningen 
heraf udeladt. 

DRIFTSRESULTAT PÅ DJURSLAND 2018

Landbrugene på Djursland er for 2018 kendetegnet 
som generelt forventet og følger overordnet landsgen-
nemsnittet med såvel positive som negative afvigelser 
i produktionen. 
2018 er for Djursland specielt kendetegnet ved, at 
alle produktionstyper har et lavere økonomisk DB 
ved planteproduktionen. Alle er i gennemsnit påvirket 
mere - opgjort pr. ha - end landsgennemsnittet fra 
-560 kr./ha til -1.156 kr./ha.

Mælkeproducenterne klarede sig bedst på DB niveau-
et pr. produktionsenhed, grundet høj mælkeydelse. 
Sohold- og slagtesvineproducenterne, samt plante- 
avlerne på Djursland havde generelt et lavere DB pr. 
produktionsenhed i forhold til landsgennemsnittet. 
Ved sammenligningerne skal der være en stor op-
mærksomhed på, at det er den samme størrelse 
ejendomme og karakteristika, sammenligningen sker 
ved. Det betyder blandt andet, at selvom resultatet på 
bedriftsniveau er lavere for Djursland end landsgen-
nemsnittet, betyder det ej nødvendigvis, at økonomien 
er forholdsvis ringere.   

PRODUKTIONSTYPE
Bedriftsantal, størrelse i areal, samt antal af dyr, m.v. 
for de enkelte søjler er angivet i tabellerne. 

MÆLKEPRODUKTION
Årets resultat før skat er på Djursland godt 210 t.kr. 
lavere end landsgennemsnittet på bedriftsniveau. 
Bedriftsstørrelsen på Djursland er mindre med 59 år-

skøer, men et areal der er 15 ha større. Gennemsnits- 
ydelsen pr. årsko er på Djursland +869 kg mælk i for-
hold til landsgennemsnittet.  
Mælkeydelsens højere niveau på Djursland betyder 
en større indtægt pr. årsko på godt 2.250 kr., men 
grundet mindre besætningsstørrelser er den samlede 
nettopåvirkning i værdi på DB niveauet omkring -620 
t.kr. i forhold til landsgennemsnittet. Grovfoderpro-
duktionen på Djursland var i gennemsnit lavere med 
godt 560 kr./ha, og selvom arealet er større med 15 ha 
i forhold til landsgennemsnittet, er det samlede bidrag 
fra planteproduktionen netto omkring – 30 t.kr. i værdi 
på DB niveauet. Øvrige poster udgør en forskel på 
ca. -50 t.kr. Det betyder, at forskellen i værdien af DB 
skyldes størrelsesforskellen i besætningen til trods for 
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pr. årsko og pr. ha (eget areal) er i gennemsnit for 
Djursland hhv. landsgennemsnittet -142 t.kr. og -124 
t.kr. samt -163 t.kr. og -226 t.kr.  
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PLANTEAVLSBEDRIFTERNE
Planteavlsbedrifterne på Djursland har overordnet 
klaret sig godt, og det samlede dækningsbidrag er 
bedre med +353 t.kr.

Det, der gør forskellen, er større maskinstations- 
indtægter og andre landbrugsindtægter pr. bedrift på 
godt 600 t.kr. for Djursland. Derfor er Djurslands sam-
lede DB bedre med +353 t.kr. ift. landsgennemsnittet. 
Hvis der alene vurderes på planteavlen, er landsgen-
nemsnittet ift. Djursland bedre med +1.156 kr. pr. ha. 
De kontante kapacitetsomkostninger er større med 
-287 t.kr. på Djursland (fx energi, vedligehold og løn), 
hvilket skal ses i sammenhæng med maskinstations- 
indtægterne. 

 ”Resultat af primær drift” bliver således -53 t.kr. min-
dre på Djursland ift. landsgennemsnittet. Men lavere 
forpagtningsudgifter og renteudgifter indsnævrer 
forskellen og gør, at ”resultat før regulering og skat” 
bliver +85 t.kr. bedre for Djursland.
Grundet urealiserede reguleringer for værdipapirer, 
ender Djursland med et bedre ”årets resultat før skat” 
på +147 t.kr. ift. landsgennemsnittet.  Se tabel 2. 
Gældsbelastningen (al gæld) pr. ha (eget areal) er i 
gennemsnit for Djursland -137 t.kr. hhv. for landsgen-
nemsnit -149 t.kr.   

SOHOLDPRODUKTION
Gennemsnitsbedriften er større med 282 årssøer, og 
der produceres 1.489 flere slagtesvin end på Djurs-
land, samt et omdriftsareal, der er +18 ha. Tilsammen 
gør forholdene, at gennemsnitsbedriftens dæknings-
bidrag er +2.015 t.kr. bedre ift. Djursland. På enheds- 
niveauet og forholdsmæssigt er dækningsbidraget pr. 
årsso +1.010 kr. (+1,2 grise pr. årsso) og pr. ha +870 
kr. bedre ift. Djursland. Øvrig afvigelse er fra forskelle i 
andre indtægter.

Djursland har naturligt lavere kapacitetsomkostninger
end landsgennemsnittet grundet besætningsstørrelse,
hvor omkostningen pr. enhed har en tendens til et lidt
lavere niveau for Djursland.

Det er grundet størrelsesforholdet mellem lands-
gennemsnittet og Djursland, at ”resultat af primær 
drift” er +319 t.kr. bedre for landsgennemsnittet på 
bedriftsniveau. 

Djursland har samlet lavere finansieringsudgifter end 
landsgennemsnittet samt højere private indtægter, 
hvilket til sammen gør, at ”årets resultat før skat” 
er +141 t.kr. bedre for Djursland end for landsgen-
nemsnittet. Se tabel 3.
Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsso og pr. ha (eget 
areal) er i gennemsnit for Djursland hhv. landsgen-
nemsnittet -56 t.kr. og -234 t.kr. samt -50 t.kr. og 
-237 t.kr.  

SLAGTESVINEPRODUKTION
Dækningsbidraget for landsgennemsnittet er samlet 
kun +18 t.kr. bedre end Djursland. Produktionsmæs-
sigt producerede Djursland 124 flere slagtesvin og 
havde et 41 ha større areal end landsgennemsnittet. 
DB pr. slagtesvin afviger med -23 kr. i Djurslands favør, 
hvilket primært skyldes effekten ved bruttoudbyttet. 
DB pr. ha er -690 kr. pr. ha i Djurslands favør, hvilket 
også her skyldes effekten fra bruttoudbyttet.

Men en større indtægt på ”andre landbrugsindtægter” 
gør, at det samlede DB på bedriftsniveau for Djursland 
og landsgennemsnittet stort set er på niveau.
De samlede kapacitetsomkostninger er forholdsmæs-
sigt på niveau med hinanden. Men færre afskrivninger 
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gør, at forskellen i ”resultat af primær drift” bliver +79 
t.kr. til fordel for landsgennemsnit. 
De samlede finansieringsomkostninger er større med 
7 t.kr. på Djursland. Men større anden indtjening på 
landsgennemsnit betyder, at ”resultat før regulering 
og skat” er lavere med -129 t.kr. for Djursland. 
Det betyder, at ”årets resultat før skat” for Djursland 
bliver -73 t.kr. lavere end landsgennemsnittet.  
Se tabel 4. 

Gældsbelastningen (al gæld) pr. slagtesvin og pr. ha 
(eget areal) er i gennemsnit for Djursland hhv. lands-
gennemsnittet -2.739 kr. og -173 t.kr. samt 2.337 kr. 
og -177 t.kr.

DRIFTSØKONOMI
Driftsøkonomikonsulent
Erik Bendix Jensen 
Telefon 8791 2084 Mobil 2481 6524
Mail: ebj@landboforening.dk

DRIFTSØKONOMI
Driftsøkonomikonsulent

Jens Loff 
Telefon 8791 2086 Mobil 3036 8927

Mail: jl@landboforening.dk
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Det var ved lidt af et tilfælde, at Kitte Borup, Chef for 
Jura, fandt ud af, at et ukendt antal kopier af ægte-
pagter fra den tidligere Grenaa-Ebeltoft retskreds er 
forsvundet, enten i forbindelse med centralisering af 
Personbogen i 1994, eller i forbindelse med digita- 
liseringen af Personbogen i 2008.

”Der var en kunde, som spurgte, om jeg kunne finde 
frem til den ægtepagt, de fik lavet tilbage i 1980. De 
havde ikke selv en kopi liggende, så jeg kontaktede 
tinglysningen, som vi så ofte gør, for at få tilsendt en 
kopi af ægtepagten. Tinglysningen kunne dog kun se, 
at der var tinglyst en ægtepagt, men ikke hvad den gik 
ud på”, fortæller Kitte Borup.

Kitte Borup kontaktede derefter i stedet skifteretten 
for, om de havde kopien liggende i fysisk form. De 
kunne imidlertid oplyse, at flere fysiske dokument-
er fra den tidligere retskreds desværre ikke længere 
findes.  
 
”Det betyder, at indholdet af ægtepagter og muligvis 
andre tinglyste dokumenter ikke længere kan frem-
skaffes”, lyder det fra Kitte Borup, som tilføjer, at 
det ikke gælder testamenter. De ligger fortsat trygt 
og godt i fysisk form i notarialarkivet, hvis de vel at 
mærke er underskrevet ved en notar.

Præcis hvor mange slettede dokumenter, der er tale 
om, ved Kitte Borup ikke. Men begge retter har åben-
bart kendt til problemet i mere end 10 år. 

Retten har ikke mulighed for at identificere og kon-
takte de berørte borgere, og på grund af reglerne om 
sletning af persondata, kan dokumentet typisk heller 
ikke længere fremfindes hos den advokat eller andre, 
der har udarbejdet og tinglyst ægtepagten.

Lige nu kan man gå rundt og regne med, at man har 
oprettet særeje, men i stedet i realiteten ende med 
at have fælleseje. Det gælder både i forbindelse med 
eventuel skilsmisse- og dødsbobehandling.  

”Det er vigtigt, at man finder ud af, om man har en 
udgave af sin tinglyste ægtepagt liggende, og hvis 
man har, kan man med fordel undersøge, om der er 
behov for at få den genindlæst i tingbogen” udtaler 
Kitte Borup.

Hvis man ikke har en kopi af sin ægtepagt, og den er 
ét af de forsvundne dokumenter ved tinglysningen, er 
det nødvendigt at få oprettet en ægtepagt igen. Det 
forudsætter naturligvis, at ægtefællerne fortsat er eni-
ge om indholdet, og at begge fortsat lever.

Skifteretten i Randers er i øjeblikket ved at undersøge 
nærmere omkring situationen, og vil også tage stilling 
til, om de berørte borgere skal tilbydes kompensation 
til dækning af udgifter forbundet med oprettelsen af 
ny ægtepagt.

JURIDISK AFDELING
Afdelingschef
Kitte Borup 
Telefon 8791 2047 – Mobil 4049 8791
Mail: kib@juridiskafdeling.dk

INDHOLDET AF UKENDT ANTAL 
ÆGTEPAGTER ER BLEVET SLETTET  

OG KAN IKKE FREMSKAFFES
Et ukendt antal kopier af ægtepagter i den gamle Grenaa-Ebeltoft retskreds er ble-
vet slettet i forbindelse med digitaliseringen af Tingbogen i 2008. Det betyder, at 
hvis man ikke selv har en udgave af sin tinglyste ægtepagt liggende i skuffen, kan 
indholdet af ægtepagten ikke længere fastslås.
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Èn af forudsætningerne for høj mælkeydelse er, at 
køerne oplever en god komfort, så deres behov med 
hensyn til hvileadfærd og ædetid dækkes. 
Der har de senere år været meget fokus på den samle-
de liggetid, men det er væsentligt også at have øje for 
hvilemønsteret over døgnet. 

En ko kan sagtens opnå tilstrækkelig hviletid, men 
have den delt op i så mange perioder, at det i sig selv 
virker stressende. 
I nogle besætninger er det ventetiden til malkning, 
som ender med at koste mælk, fordi køerne efter 
malkning prioriterer behovet for at ligge ned fremfor 
behovet for at æde. 
Dyr, som står meget, har øget belastning på klovens 
sål, og det øger risikoen for de dyre og langtidsvarende 
hornrelaterede klovlidelser som sålesår, dobbeltsål og 
hul væg. 

Vi har med vores Komfortanalyse, hvor vi logger dy-
renes adfærd og kobler med videoovervågning, kon-
stateret, at der mellem besætninger er forskel på, 
om begrænsningerne skyldes staldens indretning og 
inventaret, eller om der alene kan hentes mælk på æn-
drede rutiner. 

I nogle besætninger kan der med nye daglige rutiner 
hentes en direkte ydelseseffekt på få dage med udsigt 
til længerevarende gevinster, efterhånden som køerne 
starter en ny laktation. 
I andre besætninger er det påkrævet med ændringer 
i inventaret, som kan være mere eller mindre likvidi-
tetskrævende. 

Dyr i besætninger med høj komfort vil også have en 
bedre holdbarhed, og det giver høj værdi at have en 
hensigtsmæssig ældrepolitik i besætningen. 
Holdbarhed og livsydelse går et langt stykke ad vejen 
hånd i hånd, men nogle køer får sommetider lov at 
blive i besætningen lidt for længe, selvom de ikke bi-
drager positivt til bundlinjen. 

Udgangspunktet for den høje livsydelse er udvikling af 
den robuste kvie, hvor både klove, foderomsætning og 
immunforsvar er i top, især ved overgang og opstart af 
den første laktation. Herefter skal der naturligvis være 
fokus på god næringsstofforsyning, lavt stressniveau, 
yversundhed og reproduktion. 

En ensartet, høj mælkeydelse i forhold til laktations-
nummer og -stadie er en indikator for et stabilt ma-
nagementniveau med rettidig indgriben. Der skal være 
fokus på ikke at producere lavtydende køer, ligesom 
senlakterende køer, som konsekvens af dårlige repro-
duktionsresultater, skal undgås. 
De fysiske forhold er naturligvis rammesættende for 
produktionen, og også denne sommer har nogle været 
ramt på ydelsen, særligt hvis ikke der har været til-
strækkeligt med ventilation i stalden. 

Stabilitet i fodringen, såvel som det daglige arbejde, er 
alfa og omega for at opnå gode resultater. Et service-
tjek på de næste 1.000 kg mælk vil derfor være en god 
idé. 

HØJ KOMFORT GIVER BEDRE HOLDBARHED

LMO KVÆG
Kvægbrugskonsulent
Mie Riis 
Mobil 2147 5358
Mail: mir@lmo.dk

Stabilitet i fodringen, såvel som det daglige arbejde,  
er alfa og omega for at opnå gode resultater.
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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!

Invitation til fyraftensmøde

Netop temaet ”Hvordan når vi 1.000 EKM mere i 
vores produktion?” er til debat, når Kvægbrugsud-
valget i Djursland Landboforening inviterer til fyraf-
tensmøde med aftensmad tirsdag den 5. november 
2019 kl. 18.30 i landboforeningens lokaler i Følle. 

Mødet starter med spisning, hvor udvalget er vært 
ved hakkebøf med bløde løg.

Efter middagen vil repræsentanter fra Kvægdyrlæ-
gerne Djursland og kvægbrugskonsulent Mie Riis fra 
LMO fortælle om de væsentligste indsatsområder i 
forhold til at øge ydelsen i mælkeproduktionen. 

Derefter vil der være et indlæg om dyrkningstek-
nik i majsdyrkning uden brug af fosfor og Mesurol 
bejdsning, samt nye skadedyr ved planteavlskonsu-
lent Henrik Østergaard Nielsen. Carsten Sørensen, 
driftsøkonomikonsulent, slutter aftenen af med 
indlægget ”Kan det betale sig at gå efter produkti-
onsstigning på yderligere 1.000 EKM?”.

Af hensyn til bespisning bedes tilmelding til mødet 
foretaget til landboforeningens sekretariat på tlf. 
8791 2000 eller via www.landboforening.dk senest 
fredag den 1. november.

BUTIK
Hovedgaden 41 · 8961 Allingåbro
Åbent alle hverdage kl. 10.00 - 17.00

Aut. EL-Installatør Per Kvorning

Tlf.: 86 48 10 17
info@el-trik.dk · el-trik.dk

Kontakt Tine Birgitte Juhl, 
ejendomsmægler MDE
Føllevej 5 · 8410 Rønde 
Tlf.: 7027 4141

tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk

Dansk Landbrugsformidling 
er en landbrugsspecialiseret 
mæglervirksomhed. 

Vi formidler såvel køb som 
salg af alt – fra det mindre 
hobbylandbrug til det store 
produktionslandbrug.
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På mine besøg ude på bedrifterne møder jeg nogle 
dygtige ledere og medarbejdere, der arbejder meget 
ihærdigt for at opnå nogle gode resultater. Der bliver 
sat nye tiltag i gang, ændret rutiner, og når nye medar-
bejdere kommer til, kan det være meget overvældende 
med alle disse rutiner.

Jeg vil dele to historier med jer som eksempel på, 
hvordan dagligdagen kan tage overhånd, uden at I op-
dager det, men hvor det kan ses på resultaterne.

For nyligt var jeg på besøg på en bedrift, hvor de havde 
udfordringer med, at 50-70% af poltene var omløbere. 
Jeg spurgte ind til, hvordan de gav Altresyn, som er en 
pille, der sikrer brunstsynkronisering, og da medarbej-
deren forklarede rutinerne, var jeg ikke i tvivl om, hvor 
fejlen lå! Medarbejderen gav Altresyn i 5 dage i stedet 
for 18 dage, og inseminerede dem derefter. Han havde 
ikke arbejdet med grise før, så han troede, at polten 
blot skulle løbes 5 dage efter endt Altresyn-behand-
ling. Hvordan skulle han vide bedre?

På et andet besøg kom jeg ud til en landmand, der 
oplevede dårligere brunst og færre grise end tidligere. 
Han havde ændret antal fodringer fra 3 til 2 fodringer, 
men han havde glemt at fortælle sine medarbejdere, 
at foderstyrken skulle justeres derefter, så søerne fik 
tilsvarende færre FE.

De udfordringer, jeg oftest støder på ude på besætnin-
gerne, skyldes, at rutinerne er blevet overskygget af 
forskellige tiltag og produkter.

Min opfordring til jer: Start på en frisk! Back to basic. 
Jeres søer kan lave rigtig flotte resultater, hvis de mest 
basale ting er i orden, blandt andet:
· Vand og foder
· Tilstand på soen
· Rutinerne omkring løbning
· Lys
 
Tænk på jeres dyr som en formel 1 bil. Den skal have 
den rigtige olie, brændstof og dæktryk, før den over-
hovedet kan køre. Når disse ting er på plads, kan me-

GEMMER DER SIG NOGLE SKJULTE GULDKORN I 
DIN REPRODUKTION?

LMO SVIN
Svinekonsulent
Ghita Pedersen
Mobil 2495 7520 
Mail: ghp@lmo.dk
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Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning

kanikeren starte med at tune motoren. Kan du nikke 
ja til følgende udsagn? Så har du højst sandsynligt et 
uudnyttet potentiale, som hverken nye medarbejdere, 
nyt foder eller andre hjælpemidler kan ændre!

·  Fodring er ændret, men foderstyrken er ikke juste-
ret derefter

·  Ingen stimulering af søer og polte før løbning, det 
er aldrig blevet praktiseret

·  Altresyn-behandling i for få dage eller på uregel-
mæssigt tidspunkt

· Sædskabet har ikke virket i flere år
·  Der er lys nok i løbeafdelingen til trods for, at du 

ikke kan huske, hvornår du sidst har tjekket LUX

Langt de fleste tænker, ”det giver sig selv”, men man 
kan nemt komme til at misse et nyt tiltag i den daglige 
rutine eller tænke, at det er der jo en anden, der tager 
sig af. 

Det er ikke forkert at glemme sine rutiner, men det er 
forkert at tro, at du eller dine medarbejdere ikke kan 
glemme dem. En simpel kontrol på basistingene kan 
skabe en bedre bundlinje ved blot at sikre sig, at man 
har styr på rutinerne. 

Få et uforpligtende tilbud
af Christian le Dous
på tlf. 82 52 25 00

e-mail cd.roende@stark.dk
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Det er et ønske om privatisering af byggesagsbehand-
ling, der har været bevæggrund for ændringen, således 
at brandvurderingen fremadrettet skal varetages af 
tekniske rådgivere (byggerådgivere, arkitekter etc.), og 
det forventes, at der fremadrettet sker en mere ensar-
tet og hurtig byggesagsbehandling. 
 
På brandområdet skal man fremadrettet være certifi-
ceret for at måtte arbejde med rådgivning om brand-
sikkerhed. 
Helt konkret betyder dette, at den tekniske bygge-
sagsbehandling i kommunerne udgår. Når der frem-
adrettet ansøges om byggetilladelse efter BR18, og 
projektet overholder alle bygningsreglementets be-
stemmelser uden afvigelser eller dispensationer, er 
der ingen sagsbehandling fra kommunernes side.  
Vær dog opmærksom på, at dette gælder kun byg-
geansøgningen. Der vil fortsat være sagsbehandling 
i henhold til anden lovgivning, f.eks. natur- og miljø-
beskyttelse.

FLERE CERTIFICERINGSNIVEAUER 
Der er fire certificeringsniveauer. Brandrådgiveren skal 
være certificeret i den pågældende brandklasse eller 
bedre, for at måtte brandbehandle projektet. 
 
Indplaceringen af byggeriet i anvendelseskategori 
og risikoklasse vil være bestemmende for, hvilken 
brandklasse byggeriet placeres i, og hvilken certificeret 
brandrådgiver, der må varetage brandrådgivning. Byg-
gerier i brandklasse 1 (Meget simpelt byggeri på max 
600m2) kræver ikke en certificeret brandrådgiver.

Efter 1. januar 2020 er det ikke længere muligt at søge 
dispensationer, som det har været hidtil. Ønskes det, 
at byggeriet opføres efter andre løsninger end de, der 
er beskrevet i vejledningerne (præ-accepterede løs-
ninger), placeres byggeriet i næste brandklasse. Det 
kunne f.eks. være et ønske om at erstatte slangevinder 
med håndildslukkere eller et afstandskrav, der ikke er 
overholdt.
Denne ændring vil betyde, at der skal benyttes en 
certificeret brandrådgiver i brandklasse 3 eller højere, 
som ofte vil være forbundet med højere omkostning.

FÅ SØGT NU, HVIS DU SKAL HAVE NOGET LOVLIG-
GJORT 
Har du bygninger, der ikke er lovligt opført, afviger fra 
byggetilladelsen eller ikke kan overholde gældende 
regler, kan det være en fordel at ansøge inden årsskif-
tet, så længe muligheden for at dispensation stadig er 
gældende. 

HVIS DU IKKE KAN BLIVE ENIG MED DIN KOMMUNE 
Skulle du omvendt stå med en byggesag, hvor du sy-
nes, kommunen stiller urimelige krav, som du ikke kan 
få dem til at afstå fra, så kan du faktisk allerede nu 
vælge at få byggesagen afgjort af en certificeret  
brandrådgiver. Det giver dig en ekstra chance og kan 
i nogle tilfælde gøre byggesagen lettere allerede nu, 
end hvis du er kørt fast med den kommunale bygge-
sagsbehandler.
Vil du høre mere om dine muligheder, og hvad der er 
bedst i din situation, kan du kontakte certificeret  
byggerådgiver Mathilde T. Thomsen  
mtt@byggeri-teknik.dk eller på 2049 0948

NYE REGLER FOR BYGGESAGS- 
BEHANDLING FRA 1. JANUAR 2020

BYGGERI & TEKNIK I/S
Direktør 
Flemming Hedegaard 
Telefon 9999 2321 – Mobil 2025 2865 
Mail: fh@byggeri-teknik.dk       

Brandplan
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”Vi kan endnu ikke løfte sløret for alle de nye ople-
velser, der er i vente!” fortæller Tina Nielsen, nyvalgt 
formand i bestyrelsen, ”men vi er klar med nytænkning 
og anderledes oplevelser”. Den nye bestyrelse blev 
samlet i starten af august for at give god tid til plan-
lægning og ideudvikling. 

Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer samt til alle de frivillige, som 
gør det muligt, at landbrugsmessen kan afholdes. Der 
er rigtig mange frivillige ildsjæle, der lægger et kæmpe 
arbejde i at få messen afviklet, og mange har allerede 
tilbudt deres hjælp igen i 2020.

Tina Nielsen udtaler, at den nye bestyrelse er trukket i 
arbejdstøjet og er enige om, at nøgleordene for Land-
brugsmessen 2020 er: Nyt Dyrskue i gamle rammer. 

”Gæsterne og udstillere kan glæde sig til et traditionelt 
dyrskue, som vi er kendte for, men der er spændende 
tiltag på vej. Vi vil præsentere en anderledes og inspi-
rerende madoplevelse, hvor der i høj grad lægges vægt 
på gode og lokale råvarer, velsmag og udendørsliv, 

krydret med hygge og festligt samvær, i gammeldags 
god dyrskuestemning.

Selvfølgelig holder vi fast i avlsudstillingerne for 
husdyrene; både kød- og malkekvæg, heste, får og 
fjerkræ i den sædvanlige dyrskueånd, og med dygtige 
dommere, der har fokus på kvaliteten i avlen. Årets 
succes, med det store hesteområde, gentages og 
udvides i 2020 med afvikling af et kørestævne, hvor 
køresportens folk præsenterer keglekørsel, med fart 
og spænding. Der arbejdes for en endnu større og for-
nyet maskinudstilling, som viser store maskiner, små 
maskiner, maskiner til hobbyfolket, maskiner til den 
professionelle landbruger, maskiner til jord, stald og 
værksted – kort sagt; alle slags maskiner til enhver 
maskintos…-entusiast!”. 

Tina Nielsen afslutter med at anbefale, at interessere-
de kan følge med på Landbrugsmessens Facebooksi-
de, som løbende opdateres med spændende aktivite-
ter og tiltag til både gæster og udstillere, efterhånden 
som aftalerne er i hus!

LANDBRUGSMESSEN GØR DET IGEN
Landbrugsmessen Gl. Estrup afholdes den 23. og 24. maj 2020. Der er nye og 
spændende tiltag på vej til Landbrugsmessen, som dog stadig først og fremmest vil 
være formidleren af landbrugets mange facetter til Familien Danmark. En nysam-
mensat bestyrelse er allerede i fuld gang med at samle ideer og planlægge næste 
års messe.

LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP
Formand 
Tina Nielsen 
Mobil 4016 4748 
Mail: glestrupmessen@gmail.com

LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP NR. 24
AFHOLDES DEN 23. OG 24. MAJ 2020.
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v/ Susanne og Peter Ejlersen
Elholtvej 15 · 8581 Nimtofte

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

Kloak
SERVICEMIDTDJURSRENSNING AF:

• DRÆNRØR

• SEPTICTANKE

• SPUL AF GYLLEKANALER

• KLOAKKER

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

VOGNMAND
PETER JENSEN
Telefon 86 49 40 88

Vandværksvej 28
Assentoft
8960 Randers SØ

RING OG HØRNÆRMERE
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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 uforpligtende tilbud 

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

Hele bedriften på én forsikring
Også derfor er vi landbrugets foretrukne forsikringsselskab. 
Ring og få en aftale med Exam. Assurandør Michael Frandsen
Telefon 44 74 12 14
Mobil  29 44 68 61

5
2

6
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Norddjurs LandboUngdom besøgte den 22. maj 
Hevringholm v/Benny Kirkebække Christensen, hvor 
de ca. 100 deltagere kunne se en flot og velpasset 
ejendom med 730 ha intensiv planteavl med frø og 
kornafgrøder. Benny fortalte glædeligt om sin start 
som landmand, som jo startede et godt stykke væk fra 
Djursland. 

I marken blev vi vejledt af den unge Christina Siegum-
feldt, der fortalte, hvad der var aktuelt at gøre i mar-
ken. Til sidst blev der afsluttet med en øl og pølse i 
maskinhuset, samt et politisk oplæg fra Asger Chris-
tensen, der senere hen blev valgt ind i Europa Parla-
mentet.

Der skal lyde en stor tak til Benny for at åbne portene 
for LandboUngdom. Der skal selvfølgelig også lyde en 

stor tak til alle I andre, der også har vist jeres landbrug 
frem for os i LandboUngdom. Det sætter vi meget stor 
pris på.  

LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP
Norddjurs og Sydøstdjurs LandboUngdom havde en 
fælles stand på Gl. Estrup Landbrugsmesse. 

Det var et par gode dage, hvor vi fik en snak med 
tidligere, nuværende og helt sikkert også kommende 
medlemmer af LandboUngdom. Der blev tegnet 12 
nye medlemskontingenter på messen, så det må siges 
at være en rigtig god succeshistorie.

Der skal lyde en stor tak til Landbrugsmessen for at 
stille pladsen til rådighed for LandboUngdom.

SIDEN SIDST I NORDDJURS LANDBOUNGDOM 

Ca. 100 deltagere mødte op til LandboUngdoms  
bedriftsbesøg hos Benny Kirkebække Christensen
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NYKLÆKKET 
PLANTEAVLS- 
KONSULENT 
OG KOMMENDE 
LANDMAND
Hun er oprindeligt fra Tørslev, datter  
af landmandsparret Carsten og Lene 
Siegumfeldt, og så er hun den sidst  
ankomne på planteavlsgangen i  
Djursland Landboforening. 27-årige 
Christina H. Siegumfeldt blev  
1. september 2018 fastansat som  
planteavlskonsulent i Djursland Landbo-
forening.

Da Christina H. Siegumfeldt 1. august 2018 takkede 
ja til en fastansættelse som planteavlskonsulent 
i Djursland Landboforening, var hun langt fra et 
ukendt ansigt på planteavlsgangen. Christina, som 
er uddannet jordbrugsteknolog, var i forbindelse 
med en overbygning til uddannelsen i 10 ugers 
praktik i landboforeningen. 

Efter praktikken blev hun spurgt, om hun ville tage 
et vikariat som planteavlskonsulent. Det betød, at 
Christina arbejdede i landboforeningen som konsu-
lent, samtidig med at hun skrev sin bachelor. Hun 
afsluttede sin eksamen med topkarakter i februar 
2018, og fortsatte efter eksamen med at arbejde 
indtil hun blev tilbudt en fastansættelse.
”Jeg har altid gerne villet arbejde i Djursland Land-
boforening. Jeg ville gerne være planteavlskonsulent 
et sted, hvor jeg ikke bare var et nummer, men også 
fik lov at lave noget”, fortæller Christina H. Siegum-
feldt.

OG SÅDAN BLEV DET
Christina regnede i første omgang med, at hun 
skulle være ingeniør, men valgte et sabbatår inden 
beslutningen endeligt skulle tages. Her gjorde hun 
rent, og da hun altid fik tidligt fri, var hun hjemme 
og hjælpe til på gården.
”Jeg skulle i al fald ikke have noget med landbrug at 
gøre, men det blev faktisk lige pludselig spændende 

Af journalist Sabrina Brohus

Christina H. Siegumfeldt på slap line ved bedriftsbesøget 
hos Schmidt I/S juni 2019.
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FAKTA:
Christina H. Siegumfeldt blev 1. august 2018 ansat 
som planteavlskonsulent i Djursland Landboforening.

Christina er 27 år og bor til dagligt i Vejlby Risskov 
med Jacob på 29 år, som er tømrer.

Parret har netop købt hus i Auning, som er tæt på 
både landboforeningen og forældrenes gård i Tørslev, 
som Christina på sigt skal overtage.

at følge med i udviklingen derhjemme”, fortæller 
Christina H. Siegumfeldt.

Det var ikke specielt interessant for Christina at gøre 
rent, og hun fandt hurtigt ud af, at hun skulle noget 
andet. 

Hun sprang på uddannelsen som jordbrugsteknolog, 
da hun er meget interesseret i forsøgsdelen af land-
bruget samt formidling af viden. Ved siden af fort-
satte Christina med at hjælpe til på gården i Tørslev, 
og det er sidenhen blevet besluttet, at hun skal drive 
gården videre efter forældrene Carsten og Lene 
Siegumfeldt. Det betyder dog ikke, at Christina har 
tænkt sig at stoppe med jobbet som konsulent.

”Jeg vil gerne blive ved med at arbejde som plante- 
avlskonsulent. Jeg håber på at kunne ansætte en 
dygtig driftsleder, og så tager vi de administrative 
beslutninger i fællesskab. Og så regner jeg med, at 
min far bliver ved mange år endnu”, siger hun.
For ifølge Christina skal man gøre det, man er dygtig 
til, og hun er ikke skarp med en plov.

MEDARBEJDERPORTRÆT

”Jeg kan sagtens hjælpe til i marken, men jeg vil hel-
lere lade dygtige folk om det. Jeg er god til manage-
ment og har styr på regler og lovgivning. Så det vil 
jeg holde mig til”.

FRITID?
Til dagligt bor Christina i Vejlby Risskov med 
kæresten Jacob, som er tømrer. Parret  har netop 
købt hus i Auning. 
”Auning er både tæt på landboforeningen og 
mine forældres gård, og så har byen alle de faci-
liteter, som vi gerne vil have”, forklarer Christina H. 
Siegumfeldt.

Fritiden går med Jakob, veninderne og ikke mindst 
arbejdet hjemme hos forældrene, hvor hun efter 
eget udsagn, får en del tid til at gå med at glo på 
marker.
”Og så kan jeg godt lide at slappe af. Når jeg har fri, 
så nyder jeg bare, at jeg ikke skal have travlt med at 
nå noget”.

 ”Jeg har altid gerne villet arbejde i Djurs-
land Landboforening.  

Jeg ville gerne være planteavlskonsulent et 
sted, hvor jeg ikke bare var et nummer,  

men også fik lov at lave noget”.  

Planteavlskonsulent  
Christina H. Siegumfeldt.

Ekspert i  
landbrugsrådgivning

Kontakt  
Karsten Nygaard 
på tlf.: 86 30 31 01

Tangvejen 5, Ugelbølle, 8410 Rønde
v/Morten Sørensen

86 37 37 10

Sikkerhed for erhverv og private
Godkendt af forsikringsselskaberne & Rigspolitiet

· Alt i El-arbejde · Tyverialarmer
· Adgangskontrol · TV-overvågning
· Brandalarm · Vagt og alarmudrykning
· Sikkerhedsrådgivning

For sikkerhedens skyld...
UGELBØLLE EL-SERVICE APS
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THI KENDES FOR RET

JURIDISK AFDELING
Kitte Borup  
Afdelingschef, jurist 
Telefon 8791 2047 – Mobil 4049 8791
Mail: kib@landboforening.dk

Spørgsmålet var, om en landmand, der havde købt 
en brugt varevogn af en bilforhandler, kunne gøre 
mangler ved vognen gældende og få dækket sine 
reparationsudgifter. 

Sagen drejede sig om en selvstændig landmand fra 
Kolding, som også var lønmodtager på en maskin-
fabrik. Varevognen kostede kr. 150.000, og skulle 
anvendes både i landbruget og privat. Ved salgsslut-
seddel var det anført, at aftalen var et »brugt/
erhvervskøb«, og landmandens cvr. nr. var angivet 
i slutsedlen. Vognen blev efterfølgende registreret 
på papegøjeplader, og stod registreret som et aktiv 
i landmandens regnskab, ligesom moms på repara-
tionsfakturaer blev trukket fra i halvårsregnskabet.
Varevognen var endvidere solgt under vilkåret  
»solgt engros, uden garanti«. 

Kort tid efter købet måtte landmanden reparere 
vognen for kr. 50.000 på grund af alvorlige fejl på 
motor og gearkasse. 

Landmanden gjorde under sagen gældende, at der 
var tale om et forbrugerkøb, fordi landmanden ikke 
handlede med biler som led i sit erhverv, men drev 
et mindre landbrug, og at han desuden mest var 
lønmodtager. Overfor forbrugere gælder aftalevilkår 
som ”købt som beset”, ”solgt som den er og fore-
findes”, ”uden ansvar for fejl og mangler” og andre 
almindelige forbehold og ansvarsfraskrivelser ikke 
jfr. Købeloven. Bilforhandleren skulle derfor i det 
hele erstatte ham reparationsudgifterne.

Bilforhandleren gjorde på sin side gældende, at der 
var tale om et handelskøb, som landmanden havde 
indgået som erhvervsdrivende, og ikke som for-
bruger. Landmanden havde fraskrevet sig enhver 
mulighed for reklamation over fejl og mangler ved 
vognen, der var solgt engros og uden garanti. Bilen 
var solgt til en køber med et cvr. nr., der havde fået 
vognen en del billigere, netop fordi salget var risiko-
frit for forhandleren.

Byretten afgjorde sagen til landmandens fordel med 
den begrundelse, at retten efter en samlet vurde-
ring anså ham som forbruger, da han kun havde et 
mindre landbrug og i øvrigt fuldtidsbeskæftigelse 
andetsteds, samt at han kun i begrænset omfang 
anvendte vognen i landbruget. Forhandleren kunne 
derfor ikke fraskrive sig mangelsansvaret jfr. Købe-
loven, og skulle erstatte landmandens reparations- 
udgifter og desuden betale kr. 20.000 i sagsomkost-
ninger. 

KAN DU GÆTTE UDFALDET AF EN TVIST?

HVORDAN TROR DU LANDSRETTEN  
AFGJORDE SAGEN?
Til brug for sagen ved Landsretten blev der indhen-
tet et responsum fra AutoBranchen Danmark om 
brug af salgsformen »engros uden garanti«. 

Af responsummet fremgår blandt andet, at beteg-
nelsen ofte bruges af forhandlere, der ønsker (at 
forsøge) at begrænse en købers reklamations- 
muligheder. Anvendelsen af ordet »garanti« i denne 
sammenhæng beror ofte på et manglende kend-
skab til forskellen mellem garanti og reklamations- 
ret. Sælgere, der anvender begrebet, forventer 
dermed at kunne fraskrive sig både garanti og re-
klamationsforpligtelser - uanset at det er en mis-
forståelse i forhold til forbrugere. Ved handelskøb 
- handel mellem erhvervsdrivende - er begrebet 
dog anvendt så ofte, at det må betegnes som en 
branchekutyme, som dermed holder.

Landsretten anførte, at købet havde en sådan er-
hvervsmæssig karakter, at der ikke var tale om et 
forbrugerkøb i købelovens forstand. Da landbrugs-
virksomhed imidlertid er undtaget som handelskøb 
i købeloven, var der heller ikke tale om et handels-
køb. Købet var herefter et civilkøb.

Spørgsmålet var herefter, om landmanden var af-
skåret fra at gøre manglerne gældende, når der var 
tale om et civilkøb.

Fortsættes øverst på næste side
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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.

Landsretten udtalte, at et vilkår, hvorefter en 
køber afskæres fra at gøre mangler gældende, 
skal være klart og utvetydigt, for at det kan anses 
vedtaget mellem parterne. Der må heller ikke 
kunne herske tvivl om indholdet og rækkevidden 
af vilkåret. 
 
På baggrund af responsummet fra branchen 
måtte det anses for usikkert, hvad den nærmere 
rækkevidde af begrebet »engros uden garanti« 
var i forhold til købers adgang til at gøre mangler 
gældende. 

Det kunne herefter ikke lægges til grund som 
aftalt med den klarhed, som måtte kræves, eller 
af sædvane i øvrigt, at landmanden ikke skulle 
kunne gøre mangler af den foreliggende karakter 
gældende. Landmanden havde desuden reklame-
ret, straks han blev bekendt med manglen.

Med denne således ændrede begrundelse for 
afgørelsen stadfæstede landsretten byrettens 
dom.
Juridisk afdeling bemærker, at dommen følger 
gældende ret jfr. Købeloven, hvorefter landbrug 
direkte er undtaget for at udgøre handelskøb. En 
landmand er dog heller ikke forbruger, medmin-
dre han handler helt uden relation til sin land-
brugsmæssige erhvervsvirksomhed. 

Landmandens køb vil dermed ofte være civilkøb 
på samme måde, som når f.eks. to private hand-
ler med hinanden. Retsstillingen for landmanden 
er på den måde en mellemting mellem handels- 
køb og forbrugerkøb, og man skal derfor ikke 
uden videre indrette sig efter en generelt formu-
leret ansvarsfraskrivelse i en salgsaftale. Modsat, 
hvis der er formuleret (og vedtaget) en mere kon-
kret ansvarsfraskrivelse vedrørende specifikke 
forhold.
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UDDANNELSE/
KURSER

ADR-medarbejderkursus kap 1.3
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 13.00 – 16.30
Kursus i håndtering og transport af farligt gods – 
transport af dieselolie og plantekemi til maskiner 
i marken på værkstedsbil kræver et ADR kursus. 
Kurset skal fornyes hvert 5. år.
Sted: Landbocentret i Følle

Førstehjælpskursus
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 8.00 – 12.30
Statistikkerne for ulykker i landbruget viser en 
kedelig tendens – det er fortsat det erhverv i  
Danmark med flest dødsulykker om året.  
Kurset er relevant for alle medarbejdere på land-
brug – og familien.
Sted: Landbocentret i Følle

Uddannelsesforløb i målrettet  
bestyrelsesarbejde i landbruget
11., 12., 20. og 21. november samt eksamen den 5. 
december 2019.
Bestyrelser arbejder langt mere professionelt end 
tidligere. Djursland Landboforening udbyder i  
samarbejde med Agri Nord og LandboThy en  
uddannelse i grundlæggende og målrettet  
bestyrelsesarbejde i landbruget.
Forhør om ledige pladser hos Carsten Sørensen,  
tlf. 8791 2076 eller cs@landboforening.dk
Sted: Agri Nords lokaler i Hobro og/eller Aalborg

Opfølgningskursus til  
sprøjtecertifikat- og bevis
Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 8.30 – 16.00
For at kunne sprøjte på lovlig vis, skal man hvert 
fjerde år deltage i et opfølgningskursus.  
Kurset er et AMU-kursus og kræver derfor  
elektronisk tilmelding på www.efteruddannelse.dk  
(Kursusnr.: 461301DL6/1-20)
Sted: Landbocentret i Følle

For tilmelding og yderligere information:
www.landboforening.dk/arrangementer
Tlf. 8791 2000 
E-mail: djursland@landboforening.dk



OKTOBER

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 13.00 – 16.30
ADR-medarbejderkursus kap 1.3 – kursus i håndtering og transport af farligt 
gods – transporterer du faremærkede stoffer, som fx 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 17. oktober på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk (husk at oplyse 
fødselsdag/år ved tilmelding)
Pris: 750 kr. ekskl. moms for aktive medlemmer (ikke-medlemmer 1000 kr.) - inkl. kursusomkostnin-
ger og –materiale, uddannelsesbevis samt kaffe og kage.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Byggeri & Teknik I/S

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 8.00 – 12.30
Førstehjælpskursus – gennemgang af førstehjælpens fire hovedpunkter. Lær håndtering 
af store blødninger, brud, fald- og hovedskader, forgiftning samt brandsår. Gennemgang af brugen af 
en hjertestarter.  
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Ring for ledige pladser på tlf. 8791 2000
Pris: 400 kr. ekskl. moms for medlemmer. 550 kr. for ikke-medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Røde Kors

Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 17.00 – 20.30
Fyraftensmøde for svineproducenter – med aftensmad. Håndtering af døde 
grise v/DAKA. Aktuelt nyt fra Danish Crown v/Cay Wulff Sørensen. Indlæg om PRRS-smitte v/svine-
fagdyrlæge Ida Friis Overgaard. Indlæg om OUA-produktion v/rep.fra LVK.
Mødested: Føllevej 5, 8410 Rønde
Pris: Gratis – men af hensyn til forplejning kræves tilmelding senest den 28. oktober på tlf. 8791 2000 
eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening - Svineproduktionsudvalget

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.00
Madlavningskursus – hver anden torsdag med Berit Byskov.
Mødested: Husholdningslokalet på Langhøjskolen i Vivild
Tilmelding: Til Jacob Laursen på 6016 9758
Pris: 300 kr. for medlemmer.
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom

Fredag den 1. november 2019 kl. 19.00
Julefrokost – bus fra Daglig Brugsen i Allingåbro kl. 18.30 med opsamling i Fausing.
Mødested: Ikke fastlagt
Tilmelding: Til Line Vest på 5239 3501
Pris: 300 kr. for medlemmer. Ikke-medlemmer 400 kr.
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom
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Tirsdag den 5. november 2019 kl. 18.30
Fyraftensmøde for kvægbrugere – med aftensmad.  
Temaet er: Hvordan når vi 1.000 EKM mere i vores produktion?  
Indsatsområder til at øge ydelsen i mælkeproduktionen. Dyrkningsteknik til majsdyrkning. 
Mødested: Føllevej 5, 8410 Rønde
Pris: Gratis – men af hensyn til forplejning kræves tilmelding senest den 1. november på  
tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening - kvægbrugsudvalget

Torsdag den 7. november 2019 kl. 19.30 – 22.00
Planteavlsmøde – med aktuelle emner. Nærmere program følger på  
www.landboforening.dk primo november.  
Samme møde afholdes tirsdag den 12. november kl. 13.00 – 15.30 også i Følle.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 6. november kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Mandag den 11. november 2019
Uddannelsesforløb i grundlæggende målrettet bestyrelsesarbejde i landbruget.  
Kurset løber over 4 dage + en eksamensdag (11.+12.+20.+21. november samt  
eksamen 5. december) For info kontakt afdelingsleder Carsten Sørensen, tlf. 8791 2076 eller  
cs@landboforening.dk. 
Mødested: Agri Nords lokaler i Hobro og/eller Aalborg
Pris: 14.600 kr. ex moms + 500 kr. til materialer
Arrangør: Djursland Landboforening, Agri Nord og LandboThy
 

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 13.00 – 15.30
Planteavlsmøde – med aktuelle emner. Nærmere program følger på www.landbofor-
ening.dk primo november. Samme møde afholdes onsdag den 7. november kl. 19.30 – 22.00  
også i Følle.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 11. november kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

05.
NOVEMBER

07.
NOVEMBER

11.
NOVEMBER

12.
NOVEMBER

38        Landboforening.dk

ARRAN
GEM

EN
TER - FAGLIGE



21.
OKTOBER

24.
OKTOBER

14.
NOVEMBER

19.
NOVEMBER

5.
DECEMBER

10.
DECEMBER

Mandag den 21. oktober 2019 kl. 19.00
Generalforsamling i Familie & Samfund Djursland
Mødested: Galleri Grevelsgaard, Vestervangsvej 14a, 8963 Allingåbro
Arrangør: Familie & Samfund Djursland

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 13.30
Foredrag v/Hans Lauritsen Petersen – ”Fra køkkenmaskiner til vindmøller”.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 22. oktober på 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

Torsdag den 14. november 2019 kl. 13.30
Foredrag ved Martin Sommer – om ”Djurslands mindre kendte herregårde”.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 12. november på 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.30
Foredrag v/Peder Olesgaard – ”Plovfurelægen”, om hans liv som læge. 
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 12. november på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 5. december 2019 kl. 13.30
Foredrag v/Lisbeth Weithemeyer – ”Så er det jul igen”. 
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 3. december på 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 75 kr. pr. deltager inkl. gløgg, æbleskiver, kaffe og småkager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 10. december 2019 kl. 19.30
Julehygge og foredrag v/cand.theol Karen Marianne Kristensen – ”Julerosen”, vekslen-
de med fællessang.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 2. december på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager inkl. gløgg, æbleskiver og kaffe
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub
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Skybrud ved Kejlstrup, marts 2019

Efterår 2019
Snitning af majs og græs

Plukkebord til majs monteret på snitter eller mejetærsker
Spredning af kalk · Dybdeharvning

Flytning af gylle med lastbil
Alt forefaldende entreprenør- & maskinstationsarbejde udføres

 

 

Vestergade 108   •    8550 Ryomgård   •    Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk   •    info.rt@vorupgruppen.dk

Mandag-fredag 6.30-17.30 - Lørdag, søndag og helligdage 9.00-15.00

L4Ht//,r111sservlce s
Telefon: 86 33 92 55 • Mobil: 40 16 77 74 



PLANTEAVL Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

Christina H. Siegumfeldt konsulent 8791 2070 2835 0189 chs@landboforening.dk

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

Henrik Østergaard Nielsen konsulent 8791 2037 2835 0185 hoen@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 Hvid konsulent 8791 2054 2835 0184 ph@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen sekretær 8791 2083 2326 7060 ikm@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 journalist 8791 2049 2274 8375 sb@landboforening.dk

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

NATUR OG MILJØ

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

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

LANDDISTRIKTER OG ERHVERVSCOACHING

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

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 (barsel) 8791 2088 3036 8204 cbk@landboforening.dk

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

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

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

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

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

Inge Lise Sanko assistent 8791 2016 6019 3350 ils@landboforening.dk
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Inger Marie Thuesen assistent 8791 2021 2240 2152 imt@landboforening.dk

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

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

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

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

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

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

Rita Carlsen assistent 8791 2017 4053 2235 rc@landboforening.dk

Aase Grand Pedersen assistent 8791 2093 2444 1110 aag@landboforening.dk

Sandra F. Kjær elev 8791 2031 2939 3905 sfk@landboforening.dk

DRIFTSØKONOMI

Carsten H. Sørensen afdelingsleder 8791 2076 4049 8331  cs@landboforening.dk

Erik Bendix Jensen konsulent 8791 2084 2481 6524 ebj@landboforening.dk

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

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

Jens Loff konsulent 8791 2086 3036 8927 jl@landboforening.dk

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

PENSIONSOVERBLIK

Christina Kjærsgaard konsulent (barsel) 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

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

ØKONOMIAFDELINGEN FORTSAT Dir. nr Mobil E-mail:

42       Landboforening.dk

M
EDARBEJDERE



ØKONOMIAFDELINGEN FORTSAT Dir. nr Mobil E-mail: SEKRETARIATET Dir. nr Mobil E-mail:

Hans-Henrik Dalsgaard chefkonsulent og 
foreningssekretær 8791 2030 2172 5303 hhd@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

Lisbeth Rasmussen kantineleder 8791 2019 lbr@landboforening.dk

Cathrine T. Rasmussen kantinemedarbejder 8791 2019

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

Helle Dalby Rasmussen servicemedarbejder 8791 2019

Lars Sørensen servicemedarbejder 8791 2000

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

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

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

Peter Soelberg it-konsulent/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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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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Borup Advokater
Føllevej 5, 8410 Rønde
Tlf. 7020 8791
Kitte Borup, advokat
E-mail: kib@borupadvokater.dk 
www.borupadvokater.dk

Byggeri & Teknik I/S
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Tlf. 9712 1211 Akut tlf. 2025 2865
E-mail: info@byggeri-teknik.dk
www.byggeri-teknik.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 

Familie og Samfund, Djursland 
Broagervej 8, 8961 Allingåbro 
Bente Sejersen Nielsen - formand 
Tlf. 8648 0083
E-mail: bsn@primanet.dk 
www.familieogsamfund.dk/djursland

Heste, fodring og pasning
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N 
Eric Clausen – landskonsulent
Tlf. 8740 5463 / 2171 7790
www.seges.dk/fagområder/heste

LandboUngdom Region Aarhus og 4H
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N
Tlf. 8740 5000 
E-mail: info@landboungdom.dk
www.landboungdom.dk

Landbrug & Fødevarer Østjylland
Føllevej 5, 8410 Rønde 
Rikke Skyum- sekretariatschef
Tlf. 2028 0189
E-mail: rsk@lfoj.dk
www.lfoj.dk

Landbrugsmessen Gl. Estrup
Føllevej 5, 8410 Rønde 
Silke Lorenzen
Tlf. 8791 2042 / 2119 4428
E-mail: messen@landboforening.dk 
www.landbrugsmessen.dk

LMO Kvæg
Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 8740 5000 
www.lmo.dk

LMO Svin
Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 8740 5000 
www.lmo.dk

Lokal Aktions Gruppe/Djursland 
Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft 
Helle Breindahl - koordinator 
Tlf. 8639 6001 / 2055 3305
E-mail:koordinator@lag-djursland.dk 
www.lag-djursland.dk

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

Tegnestuen Birk
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Tlf. 9713 1211
E-mail: info@tegnbirk.dk
www.tegnestuenbirk.dk

VikarService Østjylland
Haraldsvej 60C, 1., 8960 Randers SØ 
Mette Brændgaard - forretningsfører
Tlf. 8644 7440
E-mail: vikar@vikarserviceoj.dk 
www.vikarserviceoj.dk 
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UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR Tlf. Mobil E-mail
Formand 
Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 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, Tangbakkevej 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:
Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro 2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk
Jacob Thomsen, Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs 2345 1405 byparken3@gmail.com
Jesper Lykke Andersen, Tolstrupvej 6, 8500 Grenaa 8633 1650 3032 7582 Jesperlykkeandersen@gmail.com
Nicolai Kruse, Kanalvej 40, 8500 Grenaa 6172 2283 nicolai_kruse@hotmail.com
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 11, Fannerup, 8560 Kolind 8633 9141 2026 8141 hoejmosegaard@firma.tele.dk
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk
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DELTIDSUDVALGET Tlf. Mobil E-mail
Formand:
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel 8637 2830 4045 6281 ctstiilbjerg@gmail.com
Næstformand: 
Jørgen Schmidt, Bondehavevej 2, Lime, 8544 Mørke 4058 4768 jorgen@limehegn.dk
Asger Sørensen, Kaløvej 32, Eskerod, 8543 Hornslet 8699 2236 2440 1680 eskerodovergaard@gmail.com
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 4029 4111 hans@lundballegaard.dk
Næstformand:
Birthe Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg 8631 7140 2156 8158 dyringvej11@mail.tele.dk
Martin Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro 5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.dk
Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa 8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk
Karen Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted 8648 8847 3113 8847 lykkegaarden@mail.dk
Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro 2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk
Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs 8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk
Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft 2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk
Sekretær:
Silke Lorenzen, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

BESTYRELSEN FOR PROMENTA A/S / AGRO-IT A/S
Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa 8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted 8648 5186 4029 4111 hans@lundballegaard.dk
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

BESTYRELSEN FOR DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S
Formand:
Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 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:
Ole Andersen, Hovedvejen 44, 8586 Ørum Djurs 4042 9359 oleva@sol.dk

ROUGSØ-SØNDERHALD SENIORKLUB
Formand:
Aase Jørgensen, Søndergade 87, 8961 Allingåbro 3023 6319 aasejgl1@gmail.com

LANDBRUG & FØDEVARER - KOMMUNENETVÆRK
Norddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted 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 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
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 2238 · Mobil: 2128 0238
tjolesen@djurs.net

DELTIDSUDVALG:
Christian Thomsen
Lindhøjvej 5
8420 Knebel
Tlf. 8637 2830 · Mobil: 4045 6281
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

Djursland Landboforening er en interesseorganisation, der virker til landbrugets fremme gennem fagligt 
oplysningsarbejde samt rådgivning og service.

Desuden har foreningen til formål at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser og at tilbyde 
medlemmerne kulturelle, sociale og faglige arrangementer.
Har du ”noget på hjerte”, er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

RING TIL BESTYRELSEN!
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Åbent Landbrug hos Heden Jersey , Lindå Hede 8,  Hornslet 
den 15. september 2019 Fotos: Silke Lorenzen


