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Mygind skov i november.

November bød som altid på Landbrug & Fødevarers
delegeretmøde i Herning, hvor klima og bæredygtighed i landbrugserhvervet var på dagsordenen. Der
var en rigtig god stemning, og jeg er personligt glad
for, at vi fik talt med ministrene og understreget, at
landbruget ønsker at være en del af løsningen på
verdens klimaproblem.

på Djursland. Jeg håber, at der denne gang bliver lyttet
til vandrådene rundt om i landet. Min utilfredshed
over den manglende lydhørhed overfor vandrådenes
indspark sendte jeg i et åbent brev til miljøminister Lea
Wermelin. Jeg håber, at vandrådene får de beføjelser,
som de har fortjent. Der sidder rigtig mange gode og
lokale kræfter i vandrådene rundt om i landet.

Jeg har et stort ønske om, at vi som landmænd skal
være med til at fortælle om de mange gode tiltag, som
vi gør på vores bedrifter.
Gode klimaløsninger er blevet en naturlig del af vores
arbejdsgange på bedrifterne, og de fortællinger skal
omverdenen også høre.

Lige nu svømmer der svaner rundt på markerne, alt
er vådt, og vi kan bare stå og kigge på alt det, som vi
burde få lavet. Vi må håbe, at det snart vender, så vi
kan komme i gang med vores markarbejde.

Et af de kollektive virkemidler, som vi har lige nu,
er minivådområder. Det var også et stort emne på
delegeretmødet, da der ikke er tvivl om, at der er stor
opbakning til projekterne fra landmændenes side.
Derfor blev der på mødet sendt en opfordring afsted til
politikerne om at få sat skub i den langsomme sagsbehandling.

Vinteren betyder også mødetid i landboforeningen. Vi
har i november måned afholdt flere møder i landboforeningen med stor opbakning. Jeg håber som altid, at
jeg får jer at se til foreningens mange årsmøder i det
nye år.
Møderne skal give os ny inspiration, sammenhold og
netværk. –Det er netop det, der gør Djursland Landboforening til en god landboforening.

Inden længe skal vi i gang med tredje runde af vandrådene. Jeg har endnu engang meldt mig som kandidat

Glædelig jul og godt nytår.

DJURSLAND LANDBOFORENING

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

Landboforening.dk
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EN KIM LARSEN KONCERT
BLEV STARTSKUDDET TIL ET NYT PARTNERSKAB

Jens Boje (t.h.) og Lasse Eriksen (t.v.)stiftede i 2007 Boje og Eriksen Landbrug I/S.
Foto: Sabrina Brohus

For 12 år siden lagde to fritidslandmænd kimen til et partnerskab under en Kim
Larsen koncert i Randershallen. I dag er Boje og Eriksen Landbrug I/S en realitet
med to driftige virksomhedsledere ved roret.
Af Sabrina Brohus
De spillede lidt fodbold sammen, kendte hinanden perifært fra lokalområdet, men ellers havde Lasse Eriksen og Jens Boje ikke meget mere til fælles, end at de
begge drev et fritidslandbrug. En Kim Larsen koncert i
Randershallen skulle imidlertid blive vendepunktet for
de to. Her blev kimen plantet til et fremtidigt samarbejde. De sidste 12 år har Lasse Eriksen og Jens Boje
drevet Boje og Eriksen Landbrug I/S med slagtesvin og
planteavl.
Jens var ansat som tømrer, og Lasse arbejdede som
freelance håndværker, imens han passede grise sammen med sin far. Jens havde fået en ide om at starte

”Vi har fra starten sikret os sådan, at vi til
hver en tid kan slå en streg i sandet og gå
hver til sit. På nogle områder ligner vi
hinanden meget godt, men jeg er håndværkeren, og Lasse er talmanden”.
Jens Boje, landmand.
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en erfagruppe for fritidslandmænd i området, som
Lasse kom med i.
”Når man får lidt at drikke, så får tankerne ofte frit løb.
Vi fik nogle store tanker og snakkede frem og tilbage
hele aftenen, men de store ideer plejer at være fordampet dagen efter sammen med alkoholen”, forklarer
Lasse.
Men denne gang gik det anderledes. Jens ringede til
Lasse dagen efter koncerten i Randers og spurgte, om
de skulle fortsætte snakken, hvor de slap.
TUNGEN LIGE I MUNDEN
Det er med at holde tungen lige i munden, når man
skal fortælle historien om Boje og Eriksen Landbrug. I
starten af 2007, kort efter koncerten i Randershallen,
blev de to enige om at lave et I/S.
Lasse havde allerede grise på sin fars ejendom i
Hevring, og Jens, som bor på Hollandsbjergvej i Ørsted
på fruens fødegård, havde en tilladelse på papiret,

LANDMANDSPORTRÆT
men aldrig haft dyr i stalden. I første omgang ville
de forsøge at slå dyreenhederne sammen, men det
kunne ikke lade sig gøre.
Der kom en stald til leje og den fyldte de med grise,
og samtidig fik de søgt om max antal dyreenheder på
Jens’ ejendom samt søgt om et barmarksprojekt på
Voer Færgevej. I sommeren 2007 stopper Jens som
tømrer, og det første staldbyggeri på Hollandsbjergvej går i gang. I samme omgang blev der bygget en
gyllebeholder – nu hvor vejret var så godt, lyder det
fra Jens.
De to partnere bygger selv stalden, kun med lidt hjælp
fra en murer, og en hel del hjælp fra deres fædre, som
tæller en smed og en landmand. 1. januar 2008 står
stalden færdig, og de første grise flytter ind midt i
januar.
Byggeriet på Voer Færgevej med 2400 stipladser
starter i sommeren 2008. Partnerne bygger igen selv,
og i januar 2009 er også den klar til grise.
Lasse og Jens har indtil 2010 købt færdigblandet foder,
men de mener, de bedre kan styre sammensætningen,
og at der er en økonomisk gevinst ved at være hjemmeblander. Derfor bygger de i 2010 et siloanlæg. To
amerikanersiloer, en korngrav, male-blande anlæg og
en brovægt.
I 2012 bliver der atter behov for at udvide, og der bliver bygget til på Voer Færgevej. Faktisk bliver antallet
af grise fordoblet. Da de på dette tidspunkt har en del
grise at passe på 3 sites, bygger de ikke selv denne
gang. I samme omgang ansætter de en ekstra mand.
I 2015 bliver der lejet en stald i Bode, og endnu en

”Jeg har altid en tanke i gang
– altid klar med et nyt projekt.
Der er sjældent ro i øverste etage”.
Lasse Eriksen, landmand.
ansat kommer til. I 2017 bliver der bygget til på
Hollandsbjergvej, og i foråret 2018 kommer endnu
en amerikanersilo til. Samtlige siloer står på Voer
Færgevej, hvor al foder bliver blandet og derfra flyttet
rundt med en sneglevogn.
Jens og Lasse er for nyligt blevet opsagt i den lejede
stald de startede med i 2007, da sønnen fra ejendommen ønsker at komme hjem og drive landbrug. Derfor
producerer Lasse og Jens i dag slagtesvin på 3 sites,
og det giver 37.500 slagtesvin per år. Samtidig driver
de selv de 325 ha planteavl og har ansat det, der svarer til 2½ medarbejdere.
Blev du forpustet? Jens og Lasse er nemlig langt fra
færdige med at udvikle deres virksomhed.
”Jeg har altid en tanke i gang – altid klar med et nyt
projekt. Der er sjældent ro i øverste etage”, lyder det
fra Lasse Eriksen.
I løbet af Jens og Lasses 12-årige samarbejde, har de
købt tre ejendomme, så de i alt når op på 325 ha.
VEJEN TIL ET GODT PARTNERSKAB
For 12 år siden kunne Jens og Lasse umuligt spå
om, hvordan virksomheden kom til at se ud. Men de
var klar over, at de havde samme mål og ideer om,
hvordan en virksomhed skulle drives. Der skal være
styr på tingene og orden i sagerne – det gælder over
hele linjen.

Boje og Eriksen Landbrug I/S har aldrig haft en udskiftning af en medarbejder.
”Det er en kæmpe styrke, som avler overskud til os, at vi har nogle gode
medarbejdere. Det er en bevidst strategi for os, at vi ikke skal være presset på
mandskab”, fortæller Lasse Eriksen.
Privatfoto.

Landboforening.dk
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Luftfoto af Jens Bojes ejendom på Hollandsbjergvej.
Privatfoto.

”Vi har fra starten sikret os sådan, at vi til hver en tid
kan slå en streg i sandet og gå hver til sit. På nogle
områder ligner vi hinanden meget godt, men jeg er
håndværkeren, og Lasse er talmanden”, forklarer Jens
Boje.

”Vi har aldrig haft en udskiftning af en medarbejder.
Det er en kæmpe styrke, som avler overskud til os,
at vi har nogle gode medarbejdere. Det er en bevidst
strategi for os, at vi ikke skal være presset på mandskab”, fortæller Lasse.

De ejer hver især bygningerne, som de lejer ud til deres
I/S samtidig med, at de kører med daglig timeregistrering for alle ansatte og dem selv. Det har fra starten
været partnernes filosofi at registrere så meget som
muligt, så kan de altid finde ud af, hvornår registreringen har mindre betydning og skære den væk.

Noget af det vigtigste i Lasse og Jens’ samarbejde er
fortsat respekten for hinandens meninger, og at man
kan stole på hinanden.

Samarbejdet i Boje og Eriksen Landbrug kom hurtigt
godt fra start, og det har Lasse også et andet bud på,
hvorfor.
”Vi havde intet til at starte med, og vi var nogenlunde
ens økonomisk stillet. Jeg har mange ideer, hvor Jens
er mere rolig. Det tror jeg er en styrke, fordi vi altid får
det talt godt igennem”, mener Lasse.
DEN DER BALANCE
Jens og Lasse render ikke hinanden på dørene privat.
De mødes som regel hver morgen, taler ofte sammen
i telefon, men har ingen faste møder. De tager tit og
ofte til arrangementer sammen, hvor de er gode til at
udnytte tiden og tale om virksomheden.
”Vi deltager i hinandens runde fødselsdage, og hvis
børnene skal konfirmeres. Men sat på spidsen kører vi
et superprofessionelt samarbejde”, siger Lasse.
Det er ikke lykke og held, som har gjort Boje og Eriksen
Landbrug til en veldrevet virksomhed. Det er hårdt arbejde og en idé om, at de hellere vil have tingene gjort
i går end i morgen. Samtidig prøver de altid at gøre tingene ens og vurdere deres fremgangsmåde fra gang til
gang. Det betyder også, at medarbejderne præcis ved,
hvordan de ønsker tingene gjort.
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”Vi er enige om, at vi vil dygtiggøre og forbedre os hele
tiden. Vi vil fortsat have overskud til relevante møder
og have en forretning, som skal kunne tåle de eventuelle udsving, der kommer”, fortæller Jens.

BLÅ BOG:
•

48-årige Jens Boje har været gift med Lise siden 1997. Sammen har de tre børn – en dreng
på 19 år og to piger på henholdsvis 21 og 24 år.

•

Jens er uddannet tømrer og kommer fra Holbæk nær Ørsted.

•

42-årige Lasse Eriksen har været gift med
Helle siden 2008, og sammen har de en dreng
på 11 år og en pige på 9 år.

•

Lasse er uddannet landmand og er oprindeligt
fra Hevring.

•

Boje og Eriksen Landbrug I/S blev stiftet i
2007.

•

I dag producerer virksomheden 37.500 slagtesvin per år, og der drives 325 ha planteavl med
korn, raps og frø.

LANDMANDSPORTRÆT
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McCormick X7.690 P6-Drive Efficient
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somhed
Køb

• 225 HK
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i 2019 og kom
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• LS-Hydraulik pumpe
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• 650/65-42 dækmonteringVi er netop blevet full-line HARDI forhandler inspirationstur til
ekskl. moms
• Motorbremse
fabrikken i Italien!
• 4-stolpet komfortkabine
• Aircondition
BAASTRUP ®
• Soltag med godt udsyn
• Luftsæde
• Radio/CD
Vi er lagerførende af nye og brugte maskiner - klar til levering
• Teleskop spejle
• Rotorblink
Salgsafdelingen: Mads - telefon 22 77 45 44
• 10 arbejdslys

Kampagnepris

NU KUN

648.000,-

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

landbrugs- & maskinservice
Veggerslev ApS
+45 99 28 29 30

mail@helmstmt.com

www.helmstmt.com

Veggerslevvej
75 - 8500
Grenaa
- Telefon
2460
Veggerslevvej
75 -forhandler:
8500
Grenaa
- info@vlms.dk
- www.vlms.dk
For mere information
kontakt
din lokale
Herning:
99 28
29 30 - Aarhus:
86 0050
109 108 - Ringsted:
57 81 11 00
Landboforening.dk
info@vlms.dk
Snedsted: 97 93 13 77 - Præstbro:
98 86 72 88- -www.vlms.dk
Veggerslev: 24 60 00 50 - Egtved: 75 55 13 33
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BNBO – boringsnære beskyttelsesområder
De første dialogmøder mellem vandværker og lodsejere er afholdt på Djursland.
Målet er at indgå aftaler om pesticidfri dyrkning af marker tæt på almene drikkevandsboringer.
I starten af 2019 blev der indgået en politisk aftale om
de såkaldte BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder). I kølvandet på aftalen blev der offentliggjort et
landsdækkende kort med alle udpegede BNBO. Formålet med udpegningen var at minimere risikoen for
pesticidforurening af almene drikkevandsboringer.

som vil betyde flytning eller lukning af boringer. Når en
boring bliver lukket, vil den tilhørende BNBO forsvinde
fra udpegningskortet.
Kommunerne skal, så vidt muligt, bidrage til at få
frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere på
plads.

Den politiske aftale fra januar 2019 inddelte arbejdet
med BNBO i to faser:
Fase 1 (til og med 31. december 2022). I denne periode skal kommunerne gennemgå alle BNBO’er på
landbrugsjord - og foretage en vurdering af risikoen
for pesticidnedsivning til boringerne samt behovet for
en yderligere indsats, fx i form af sprøjtefri dyrkning,
økologisk drift eller skovrejsning.
Aktuelt arbejdes der også på nye vandsamarbejder,

Hvis der kan indgås en frivillig aftale i fase 1, har lodsejer ret til en erstatning for den ændrede dyrkning.
Erstatningen skal betales af vandværket, dvs. vandforbrugerne. Og erstatningens omfang forhandles i hver
enkelt aftale.
Fase 2 (efter 31. december 2022 eller måske før). I
denne fase bliver der indført et generelt forbud mod
brug af pesticider i BNBO.

En frivillig aftale kan se ud på mange måder, fx:

•

En varig aftale om pesticidfri dyrkning, fx med
udlægning til ekstensivt græs eller brak. En
varig aftale bliver tinglyst på matriklen og vil
typisk blive kompenseret med en engangserstatning for den tabte indtægt.

•

En 5-årig aftale om pesticidfri dyrkning, hvor
der ydes en årlig erstatning for den tabte indtægt.

•

Ændret brug af marken, fx til skovrejsning eller
økologi.

•

Salg af jorden i det berørte område.
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Eksempel på BNBO-udpegninger på landbrugsjord.
250

Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Support: support@miljoeportal.dk

Meters

0

125.00

Målfo

Dato:

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende instituti
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne

HVAD NU?
Enkelte kommuner er gået i gang med at vurdere
BNBO og indkalde til dialogmøder om en ændret anvendelse af den jord, som ligger i BNBO-udpegningerne. Syddjurs Kommune har i skrivende stund holdt de
første dialogmøder mellem vandværker og lodsejere.
Som berørt lodsejer har man også altid mulighed for at
kontakte det lokale vandværk direkte for en snak om
mulige løsninger.
Frivillige aftaler frem mod udgangen af 2022 vil være
at foretrække, fremfor det generelle forbud mod brug
af pesticider, som følger derefter.

Udpegninger af boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO) på Djursland.

Især fordi man her som lodsejer selv har mulighed for
at påvirke, hvilken løsning man ønsker og hvilket niveau, erstatningen skal ende på.

Der bliver altså udrullet et generelt pesticidforbud
senest 1. januar 2023 i de områder, hvor der ikke er
indgået frivillige aftaler i løbet af fase 1.
Der bliver indført en kompensationsordning for det
driftstab, som følger af den pesticidfri dyrkning, men
niveauet for den økonomiske kompensation er indtil
videre ukendt.

BNBO–udpegninger kan ses på
arealinfo.dk -> Natur- og Miljøovervågning ->
Drikkevand og grundvand (fra Miljøstyrelsen)

LAND, MILJØ & ERHVERV
Miljøkonsulent
Mette Noe Bach
Telefon 8791 2041 – Mobil 3031 9934
Mail: mnb@landboforening.dk

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

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

Vintersæd, som det ser ud alt for mange steder!

Vand, vand og atter vand. –Sådan har efteråret 2019
føltes. Værst ramt er optagningen af kartofler på lerjord og på lavbundsarealer. Men også majs på samme
arealer har været noget af en udfordring. Var der da
bare et ”quickfix” til disse problemer - men det er der
ikke! Kun den ”ældgamle vise” om risikospredning i
sædskiftet bliver mere og mere aktuel.
–Ja, så er det jo sådan set lige meget, om det er

risikoen for forsommertørke eller van(d)vittige høstbetingelser, der generer.
Der er bestemt ikke sået alt den planlagte vintersæd,
og meget er heller ikke blevet ukrudtsbehandlet. De
fleste steder kan fornuftige forårsløsninger klare problemerne, men hvor man slås med kraftige (og måske
resistente) græsser, bliver det noget af en udfordring
til foråret!
Også her var det rart, hvis vi havde et ”quickfix” – men
desværre!

Dansk Landbrugsformidling
er en landbrugsspecialiseret
mæglervirksomhed.
Vi formidler såvel køb som
salg af alt – fra det mindre
hobbylandbrug til det store
produktionslandbrug.
Kontakt Tine Birgitte Juhl,
ejendomsmægler MDE
Føllevej 5 · 8410 Rønde
Tlf.: 7027 4141
tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk
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MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER
Fra deadline af dette blad og til udgivelsen er finansloven formentligt vedtaget. Nu skal der så lige pludselig
være 400.000 ha målrettede efterafgrøder i Danmark.
Vi forventer, at det ”kun” er de arealer, der afvander til
Randers Fjord, der bliver berørt. -Men vi frygter, at disse ejendomme bliver ramt med 20-30% efterafgrøder
(enkelte områder måske højere) ud over de 10-14%, vi
har som almindelige efterafgrøder.
Efterafgrødekravet vil igen blive opgjort i de såkaldte
ID15 områder, som vi jo har ca. 3000 af i Danmark heraf ca. 100 på Djursland.

PLANTESEMINAR
Tirsdag den 28. januar 2020 afholder vi igen vores planteseminar. Hovedemnerne er i år:
•

Vårbyg – hvor vi kommer hele vejen rundt om vores mest udbredte afgrøde.

•

Cropmanager: Vores nye værktøj til GPS-styring af udsæd, gødning, svampemidler og hjælp til at undgå
lejesæd.

•

Lige om lidt så har vi nok ikke meget kemi at vælge imellem. –Så hvordan får vi en endnu sundere jord
end i dag, og hvordan optimerer vi den enkelte plante til at blive mere frodig, mere sund og højere ydende?

•

Dagen slutter af med en karavane, ikke mod Karise, som det hedder i en gammel sang, men derimod en
høstkaravane gennem Europa på mejetærsker.

Se selve programmet på vores hjemmeside og tilmeld dig straks.

SPRØJTEKURSER VINTER-FORÅR 2020
Vi afholder ét sprøjtekursus i denne sæson, nemlig den 4. februar 2020 her på landbocentret i Følle. Læs nærmere om tilmelding på hjemmesiden. Husk, at beviset skal fornyes hvert 4. år. Der afholdes først sprøjtekurser
igen i efteråret/vinteren 2021/2022.

Resten af Djursland (fra Mørke-Auning og mod øst)
forventer vi lige pt ikke bliver ramt af ekstra efterafgrødekrav, men vi har jo tidligere set, at der lige i sidste
øjeblik kommer et krav om efterafgrøder i forhold til
grundvandssikring. –Og så er hele Djursland i spil igen.
Når vi har lovgivning og kortmateriale på plads, tager
vi fat i alle de markplaner, vi allerede har lavet, for at få
efterafgrøderne helt på plads inden årets EU ansøgning.
NY PLANTEAVLSKONSULENT
Efter 5 år som planteavlskonsulent valgte Michael Erlang-Nielsen pr. 30. oktober at skifte job til Teknologisk
Institut. –Vi ønsker ham god vind fremover.
I stedet for Michael er Kurt Dahl Pedersen blevet
ansat. Kurt startede den 11. november 2019 og
har overtaget Michaels plads på planteavlsgangen,
ligesom han har overtaget Michaels telefonnumre.

Kurt er 50 år, bosiddende i Sønder Borup ved Randers
og kommer senest fra et job som driftsleder
ved Ødum. Kurt har en udvidet driftsleder- og
merkonomeksamen – hvilket i dag ville svare til en
agrarøkonomuddannelse. Kurt har en meget stor og
alsidig viden omkring planteavl, er erfaren bruger af
MarkOnline til mark- og gødningsplanlægning, er bredt
funderet i såvel planteværn som i markteknik og har
bl.a. arbejdet meget med reduceret jordbearbejdning
og digitalt landbrug.
Det er derfor naturligt, at Kurt fremover skal være
vores primus motor på netop disse to emner.
FORSØGSBERETNING
Der bringes et lille uddrag af forsøgene på de næste
sider, hvor fokus bl.a. er på hvedegødskning og på de
meget voldsomme bygflueangreb, vi havde i vårhvedeforsøget. Alle forsøgsresultater kan som sædvanligt
ses på vores hjemmeside.

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

Landboforening.dk
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PLANTEAVLSFORSØG 2019
Forsøgsarbejdet i Djursland Landboforening gennemføres efter kvalitetssikringssystemet Kvalitet i Landsforsøgene. I dette medlemsblad har vi valgt at omtale et
lille udsnit af de gennemførte forsøg, nemlig tre i vinterhvede, to i vårhvede og et
i vinterbyg. Der er på Djursland Landboforenings hjemmeside et link til alle forsøg.
Her fremgår alle data fra forsøgene.
Der blev i 2019 gennemført 42 forsøg. Derudover har
Djursland Landboforening også deltaget i det såkaldte
registreringsnet i en række afgrøder. I den forbindelse

skal der lyde en stor tak til alle, der velvilligt har lagt
afgrøde eller jord til vores forsøgsaktiviteter.

Den dag kom der regn i Hornslet.

Vinter 2019
Flytning af gylle med 2 lastbiler
Slamsugning
Spredning af kalk med eller uden GPS
Alt forefaldende entreprenør- & maskinstationsarbejde udføres

Glædelig jul og godt nytår
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STIGENDE MÆNGDER KVÆLSTOF TIL VINTERHVEDE UDEN HUSDYRGØDNING
Forsøgsvært: Lars Rasmussen, Knagstrup og Henrik Friis, Tørslev
Nedenstående vises et dronebillede fra den 16. maj,
som gengiver reflektansmålinger (refleksion af lys).
De røde parceller har kun optaget det kvælstof, jorden
stiller til rådighed. De grøngule og grønne parceller er
tildelt stigende mængder kvælstof. I forsøgene er der
udført 4 droneflyvninger for at afprøve, om biomassen
kan anvendes til bestemmelse af kvælstofbehovet
mere præcist.

I nedenstående to forsøg søges belyst det økonomisk
optimale kvælstofbehov, samt afprøvet reflektansmålinger fra droner til fastsættelse af kvælstofbehovet. Forsøgene er anlagt på JB 6 og 7 med vårbyg
og vinterraps som forfrugt. Inden vækststart i foråret
blev der målt N-Min på mellem 25 og 31 kg/ha.
I begge forsøg har der været sikre merudbytter ved
udbringning af den første tildeling af kvælstof den 21.
marts i forhold til den 15. april. Denne forskel ses ved
at sammenligne led 5 og 8 i nedenstående diagram.
Tildeling af de høje kvælstofmængder (200 til 300 kg/
ha) er foretaget med både to og tre tildelinger. Den 3.
tildeling er hhv. udført i st. 37 midt i maj og st. 45 sidst
i maj. Denne strategi har ikke givet sikre udbytteforskelle. Den økonomisk optimale kvælstofmængde var
159 kg i forsøget ved Halling og 181 kg i forsøget ved
Tørslev.

Billede fra droneflyvning den 16. maj
Flyvning udført af Teknologisk Institut

Stigende N til vinterhvede uden husdyrgødning
Tørslev

Halling

10,9
9,2 9,1 9,3

9,2
8,5

40

9,8 9,9

11,611,5
11,211,2

10,1

10,7
10,2

11 11,2

10,8
10,7

11,211

11,3 11,3
10,7

12
11
10
9

8,1

8

21/3: 50 kg N. 15/4: 100 kg N.
15/5: 50 kg N

21/3: 50 kg N. 15/4: 150 kg N.
15/5: 50 kg N

21/3: 50 kg N. 15/4: 200 kg N.
15/5: 50 kg N

21/3: 50 kg N. 15/4: 150 kg N

21/3: 50 kg N. 15/4: 100 kg N.
15/5: 100 kg N

21/3: 50 kg N. 15/4: 100 kg N.
29/5: 50 kg N

21/3: 500 kg N. 15/4: 100 kg N.
29/5: 100 kg N

21/3: 100 kg N. 15/4: 200 kg N

15/4: 50 kg N. 2/5: 100 kg N.
15/5: 50 kg N

6

21/3: 50 kg N. 15/4: 100 kg N

20

21/3: 50 kg N. 15/4: 50 kg N

7
21/3: 50 kg N

30
Ingen kvælstof

Udbytte hkg kerne

70

50

13

12,4

80

60

Råprotein % tørstof

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Råprotein, % tørstof

N=NS 27 -4
90

SVAMPEBEKÆMPELSE OG GØDSKNING I EN SEPTORIA-MODTAGELIG OG
MINDRE MODTAGELIG HVEDESORT
Forsøgsvært: Peter Helbo, Følle
Det foregående projekt ”Ny udbyttefremgang i
planteavlen” havde stor fokus på at maksimere
udbyttet med gødskning og svampebekæmpelse.
Det fortsættes i denne plan, hvor der bekæmpes
svampe med en række strategier, fra praksisnære
til mere intensive strategier og med midler, der ikke

er godkendte i Danmark. I leddene med den mest
intensive svampebekæmpelse gødes til maksimalt
udbytte. Forsøget er udført i en Septoria-modtagelig
sort (Benchmark) og i en mindre Septoria-modtagelig
sort (Informer). Det blev etableret på en JB 6 den 21.
september.

Landboforening.dk
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Svampebekæmpelse og gødskning i hvede

1
2

189 kg N ad 3 gange|29/4 st.32 0,3
Prosaro EC 250 + 0,5 Medax Top + 0,5
Amm.sulfat|20/5 st.39 0,55 Viverda +
0,55 Ultimate S|3/6 st.55 0,35 Prosaro…

3

189 kg N ad 3 gange|29/4 st.32 0,5
Medax Top+ 0,5 Amm.sulfat| 20/5 st.39
0,75 Viverda + 0,75 Ultimate S|3/6 st.55
0,55 Prosaro EC 250

4

189 kg N ad 3 gange| 29/4 st.32 0,5
Medax Top + 0,5 Amm.sulfat|20/5 st.39
0,55 Viverda + 0,55 Ultimate S|3/6 st.55
0,55 Prosaro EC 250
189 kg N ad 3 gange|29/4 st.32 0,5
Medax Top + 0,5 Amm.sulfat|20/5 st.39
0,375 Viverda + 0,5 Ultimate S| 3/6
st.55 0,25 Prosaro EC 250
189 kg N ad 3 gange|29/4 st.32 0,5
Medax Top + 0,5 Amm.sulfat| 20/5 st.39
0,75 Viverda + 0,75 Ultimate S.
189 kg N ad 3 gange| 29/4 st.32 0,5
Medax Top + 0,5 Amm.sulfat| 20/5 st.39
0,55 Balaya|3/6 st.55 0,55 Balya

8

189 kg N ad 3 gange. Ubehandlet

5

Gulrust % dækning
20

6

Informer

7

Benchmark

Udbytte, hkg kerne
40
60
80
100 120

I sorten Benchmark blev der i starten af juni fundet
gulrust med 40% dækning i det ubehandlede led. Den
bedste effekt mod gulrust blev opnået i led 2 og 8, der
blev behandlet i st. 32 sidst i april. Både Benchmark
og Informer var i mindre grad angrebet af Septoria.
Ved den sidste bedømmelse i juli var Septoria den
altdominerende sygdom. I sorten Benchmark var 75%
af det grønne bladareal dækket af Septoria i det ubehandlede led. Informer havde på samme tidspunkt
kun en dækningsgrad af Septoria på 13% i det ubehandlede led. I Benchmark blev den bedste effekt
opnået i led 8, hvor de ikke-godkendte midler blev
anvendt.
I den meget sygdomsmodtagelige sort Benchmark
blev der høstet merudbytter fra 36 til 52 hkg pr. ha for
svampebehandling. I sorten Informer, der er mindre
modtagelig for sygdomme, var merudbytterne for
svampebekæmpelse mere moderate, nemlig fra 11 til
18 hkg pr. ha.
De største udbytter blev høstet i sorten Informer.

360 kg N af 5 g.|6/4 st.31 0,5 Medax Top +
0,5 Amm.sulfat.|29/4 st.32 0,6 Balaya+0,15
Talius + 0,75 Medax Top + 0,5 Amm.sulfat.|
20/5 st.39 0,75 Balaya + 0,35 Entargo + 0,1
Talius.| 3/6 st.55 1,125 Univoq + 0,5 Comet
Pro.|17/6 st.71 0,6 Balaya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gulrust % dækning

Led 1-7 er gødet efter Landbrugsstyrelsens normer,
korrigeret for forfrugt og kvælstofprognosen. Led 8
er gødet med målsætningen om at opnå et forventet udbytte på 15 ton pr. ha. Udover forårstildeling af
kvælstof blev der i led 8 sammen med såning placeret
30 kg kvælstof pr. ha.
Det første kvælstof i foråret blev udbragt den 11.
marts. Der blev senere tildelt kvælstof den 27. marts
og 1. maj i hhv. st. 30 og 32. Led 8 blev yderligere tildelt kvælstof den 29. maj i st. 49 lige før skridning.
Til bekæmpelse af svampesygdomme blev anvendt
godkendte midler, men også ikke-godkendte midler.
Midlerne Entargo (Boscalid indeholdt i Bell) og Univoq
(Proline og nyt aktivt stof i korn). Disse to midler bliver
ikke godkendt til 2020. Midlet Balaya, der er anvendt
i led 7 og 8, består af aktivstoffet i Comet og et nyt
Triazol. Midlet forventes ifølge firmaet godkendt til den
kommende sæson. Vækstreguleringsmidlet Medax
Top er anvendt med samme dosis i led 2-7. Led 8 er
vækstreguleret to gange med Medax Top. Septoria
og gulrust var de mest dominerende sygdomme i
forsøget.
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Gulrust i ubehandlet led.

BEKÆMPELSE AF BYGFLUER I VÅRHVEDE
Forsøgsvært: Christian Schmidt, Høegholm og Flemming Lassen, Nimtofte
Nedenstående to forsøg har derfor til formål at belyse
effekten af bekæmpelse af bygfluer i vårhvede på forskellige tidspunkter. Begge forsøg blev anlagt i marker,
der blev sået først i april.

I de sidste 3 år har der været mere udbredte angreb
af 2. generation bygfluer i vårhvede, hvilket er overraskende, da bygfluer hidtil har været et sjældent
skadedyr i Danmark. I nogle marker er der i praksis
udført skadedyrssprøjtning, men effekten har været
svingende.

Ved hvert forsøg blev der opstillet to gule limplader til
fangst af bygfluer. Limpladerne blev skiftet to gange
ugentligt. Første gang den 13. maj. Den store indflyvning af bygfluen skete omkring den 20. maj, hvor der
blev fundet op til 440 bygfluer pr. limplade.
Led 2-4 blev sprøjtet den 21. maj i st. 30, lige før der
blev opnået 300 graddage. Led 5 blev behandlet første
gang den 14. maj st. 21. Efterfølgende blev der behandlet 10 og 20 dage efter 1. behandling. Ved hver
behandling blev der anvendt 0,2 kg/ha Karate 2,5 WG.
Der blev opnået en god effekt af bekæmpelsen.
Ved bedømmelse først i juli blev der fundet mellem 40
og 50% strå med angreb af bygfluen i ubehandlet. Den
største del af effekten blev fundet ved behandlingen
den 21. maj, hvor netop den store indflyvning forekom.
Ved de efterfølgende behandlinger blev effekten yderligere forstærket.
I forsøget på Høegholm blev der målt statistisk sikre
merudbytter for behandlingerne.

Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede
Høegholm

Bygflue % strå m

50,0

20

10,0

15

5,0

10

0,0
3/6: 20 dage e. 1. beh.

15,0

23/5: 10 dage e. 1. beh.

20,0

25

14/5: Sprøjtning i uge 20.

30

efter 1. beh.

25,0

efter 1. beh. 10/6: 20 dage

35

21/5: Sprøjtning efter

30,0

klimamodel. 31/5: 10 dage

35,0

40

efter 1. beh.

45

21/5: Sprøjtning efter

40,0

klimamodel. 31/5: 10 dage

50

klimamodel

45,0

21/5: Sprøjtning efter

55

Ingen bek.

Udbytte, hkg kerne

60

(0,2 kg Karate 2,5 WG)

Nimtofte

Bygfluer % strå m

Noget enestående
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3

5/5 st.43: 0,3 Propulse SE 250 + 0,3
Mirador forte

5

6

7

5/5 st.43: 0,375 Balaya + 0,175 Entargo

9

10

11

5/5 st.43: 0,2 Propulse SE 250 + 0,1
Comet Pro

12

5/5 st.43: 0,35 Proline Xpert + 0,2 Comet
Pro

5/5 st.43: 0,375 Balaya + 0,2 Curbatur

5/5 st.43: 0,5 Balaya + 0,25 Entargo

8

5/5 st.43: 0,75 Balaya

5/5 st.43: 0,3 Propulse SE 250 + 0,3
Mirador forte + 0,1 Roller

5/5 st.43: 0,35 Propulse SE 250 + 0,2
Comet Pro

4

5/5 st.43: 0,5 Propulse SE 250 + 0,3
Comet Pro

17/4 st.31: 0,25 Prosaro EC 250
5/5 st.43: 0,35 Propulse SE 250. 20/5
st.59: 0,25Prosaro EC 250
17/4 st.31: 0,25 Prosaro EC 250.
5/5 st.43: 0,35 Propulse SE 250 + 0,2
Comet Pro
17/4 st.31: 0,5 Prosaro EC 250.
5/5 st.43: 0,35 Propulse SE 250 + 0,2
Comet Pro

Ubehandlet

Hkg pr. ha

Limplade med bygfluer.
Strå angrebet af bygfluen.

SVAMPEBEKÆMPELSE I VINTERBYG – MIDLER OG ANTAL BEHANDLINGER
Forsøgsvært: Knud Skifter, Lime
Svampebekæmpelse i vinterbyg

80

75

70

65

60

55

50

45
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Forsøget med svampebekæmpelse i vinterbyg er
udført i sorten KWS Orwell på JB 4. KWS Orwell ligger i
modtagelighedsgruppen 2-3. Dvs. at sorten har en høj
modtagelighed for meldug, bygrust og skoldplet.
Før første sprøjtning i st. 31 midt i april var bygrust
den mest dominerende sygdom med 30% angrebne
planter. Dette svarer til 1% dækning af de grønne
blade.
Ved bedømmelse af sygdomme i juni var skoldplet,
meldug og Ramularia de mest dominerende, men dog
moderate i angrebsstyrken.

Ubehandlet led 1, st. 71.

FORSØG
Forsøgsleder
Erik Silkjær Pedersen
Telefon 8791 2039 Mobil 2835 0186
Mail: esp@landboforening.dk

I forsøget indgår både kendte og mindre kendte midler.
De mindre kendte midler er: Mirador Forte (Folicur og
Amistar), Balaya (Comet og et endnu ikke godkendt
Triazol), Entargo (Boscalid) ikke godkendt og Curbatur
(identisk med Proline EC 250).
Der er opnået gode effekter på svampesygdommene
i alle behandlinger, og der blev høstet merudbytter for
behandlingerne på 4,5 til 14 hkg/ha. Den bedste effekt
og højeste udbytte blev målt i led 2.

Led 2, st. 71 14 dage efter sidste behandling.

FORSØG

Planteavlsassistent
Kjeld Andreasen
Mobil 2939 5389
Mail: ka@landboforening.dk

Landboforening.dk
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FYLD OG VASK MARKSPRØJTEN
– UDEN UDSLIP TIL OMGIVELSERNE!
Forurening med planteværnsmidler skal undgås. Derfor er der – ud over de brugsmæssige krav – fastsat krav vedr. påfyldning samt udvendig vask af marksprøjten.
Har man ikke allerede en fylde-vaskeplads, opfordres der på det kraftigste til at få
den etableret.
FYLDE-VASKEPLADS
Når marksprøjten skal påfyldes kemi, er der forskellige krav, som skal overholdes. Udgangspunktet er, at
påfyldning af kemi samt vask af marksprøjten skal udføres på en plads med fast, tæt bund, hvorfra vandet
ledes til enten en gylletank, eller til en opsamlingstank,
som er etableret specielt til formålet.
GENERELLE REGLER
Alt vand, som tilføres fylde-vaskepladsen, skal opsamles og ledes til gylletank eller opsamlingstank. Dette
gælder også regnvand i de perioder af året, hvor pladsen ikke bruges.
En fylde-vaskeplads skal etableres med følgende minimumsafstande:
Fylde-vaskepladser og biobede placering
Afstand til et indvindingssted til en
ikke-almen vandforsyning, eller renseog samlebrønde til drænsystemer
Afstand til boring, der indvinder
grundvand til en almen vandforsyning,
jf. lovens § 21 c, stk. 3,
Afstand til overfladevand (vandløb, søer
og kystvand) og § 3-områder.

Mindste
afstand

25 m

50 m

50 m

FYLDE-VASKEPLADS PÅ LANDBRUG MED GYLLEANLÆG
Vandet fra pladsen opsamles og pumpes i gylletanken,
hvorefter det udbringes på samme måde som resten
af indholdet i gylletanken.
FYLDE-VASKEPLADS PÅ LANDBRUG UDEN GYLLEANLÆG
På landbrug uden husdyr og gylleanlæg er der mindst
2 forskellige løsninger ved etablering af en fylde-vaskeplads:
• Etablering af en indendørs plads til påfyldning af
marksprøjten. Strategien her kan være, at der kun
undtagelsesvist skal forekomme væske, som skal
opsamles. For at få det til at fungere i praksis kan
man vælge at vaske sprøjten ude i en behandlet
mark.
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•

Etablering af en fylde- og vaskeplads til marksprøjten – udendørs eller indendørs. Pladsen anvendes såvel ved fyldning som ved vask af marksprøjten. Alt vand, som lander på pladsen, skal opsamles i en beholder og udbringes på et behandlet
areal.

OPSAMLINGSBEHOLDER
Vandet fra fylde-vaskepladsen skal opsamles og pumpes til en opsamlingstank. Denne tank skal placeres
på tæt betonbund i/over jordniveau og skal omsluttes
af en betonkant, så arealet kan opsamle beholderens
indhold i tilfælde af lækage.
Systemet med betonkant rundt om opsamlingsbeholderen kan udføres på to forskellige måder:
• Opsamlingsbeholderen placeres i en særskilt betonkumme, som kan rumme hele beholderens
indhold.
• Opsamlingsbeholderen placeres på vaskepladsen,
som opbygges som et kar, der mindst kan rumme
hele opsamlingsbeholderens indhold.
VASK AF SPRØJTE OG ØVRIGE LANDBRUGSMASKINER
PÅ SAMME VASKEPLADS
Vask af øvrige landbrugsmaskiner må gerne udføres
på en fylde-vaskeplads til marksprøjten.
Vask af en marksprøjte må derimod ikke udføres på
en almindelig vaskeplads, hvis vandet herfra ledes til
nedsivning.
FORHOLD TIL MYNDIGHEDER
Placeringen af vaskepladsen skal være uden for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Etablering af
en fylde-vaskeplads skal hverken ansøges eller anmeldes til kommunen - man skal blot overholde kravene i
Vaskepladsbekendtgørelsen.
Selve ordningen er udarbejdet af Miljøstyrelsen og administreres af Landbrugsstyrelsen.
KILDER
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter
til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Vejledning til vaskeplads-bekendtgørelsen.
Begge kilder kan findes på www.landbrugsinfo.dk

PRINCIPSKITSER AF LØSNINGSMULIGHEDER

Vaskeplads

Væg til bygning

Pumpebrønd
Fald modsandfang og pumpebrønd

Pumpebrønd

Fald mod

Sandfang

Vaskeplads
Opsamlingstank i
betonkumme

Opsamlingstank

Sandfang

Principsnit igennem bundprofil.

Bygning
Opsamlingstank i
betonkumme

Løsning a:
Plantegning - anlæg set ovenfra

Snit; princip af kumme til opsamlingstank

Løsning b:
Plantegning - anlæg set ovenfra

De viste kanter er beregnet til at
give pladsen tilstrækkelig
opsamlingsvolume, i forhold til
størrelsen af opsamlingstanken.

BYGGERI & TEKNIK I/S
Vaskeplads

Fald modsandfang og pumpebrønd

Pumpebrønd

Opsamlingstank

Energi- og teknikrådgiver
Gunnar Schmidt
Mobil 2089 7800
Mail: gus@byggeri-teknik.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

www.byggeri‐teknik.dk

Tlf. 97 13 12 11

Sandfang

BROKKEDAL
BROKKEDAL
MASKINSTATION
MASKINSTATION

ENTREPRENØRARBEJDE
ENTREPRENØRARBEJDE
Principsnit igennem bundprofil.
• Dræning
• Dræning
De viste kanter er beregnet til at
give pladsen tilstrækkelig
opsamlingsvolume, i forhold
til af søer
•
Oprensning
•
Oprensning
af søer
og grøfte
og grøfte
Løsning b:
størrelsen af opsamlingstanken.
Plantegning - anlæg set ovenfra
• Udgravning
• Udgravning
ved ved
byggeri
byggeri
• Nedbrydning
• Nedbrydning
medmed
sortergrab
sortergrab
- Rendegraver
- Rendegraver
www.byggeri‐teknik.dk
Tlf. 97 13 12 11
Side 1 á 1
- Gravemaskiner
- Gravemaskiner
fra 1fra
- 28
1 -ton
28 ton
- Entreprenørvogn
- Entreprenørvogn

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

MASKINSTATION
MASKINSTATION
• Mejetærskning
• Mejetærskning
• Presning
• Presning
af bigballer
af bigballer
• Pløjning
• Pløjning
• Fræsning
• Fræsning

UforUpforp
ligtilgigetige
ndende
tilbutidlbud
givegsi!ves!

Jørgen
Jørgen
Hougård
Hougård
Brokkedalvej
Brokkedalvej
14 · 14
8500
· 8500
Grenaa
Grenaa
· Mobil
· Mobil
40296039
40296039
· Tlf.· 86339254
Tlf. 86339254
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Vestergade
Vestergade 108
108 •• 8550
8550 Ryomgård
Ryomgård •
• Tlf.
Tlf. 87
87 74
74 12
12 34
34
www.vorupgruppen.dk
•
ryomgaard@vorupgruppen.dk
www.vorupgruppen.dk
ryomgaard@vorupgruppen.dk
Vestergade 108 • 8550• Ryomgård
• Tlf. 87 74 12 34
Mandag-fredag
6.30-17.30
Lørdag,
søndag
og
Mandag-fredag
6.30-17.30
Lørdag,
søndag
og helligdage
helligdage 9.00-15.00
9.00-15.00
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
Mandag-fredag 6.30-17.30 - Lørdag, søndag og helligdage 9.00-15.00

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

RING
OG
NÆRM HØR
ERE

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

Hele bedriften på én forsikring
Også derfor er vi landbrugets foretrukne forsikringsselskab.
Ring og få en aftale med Exam. Assurandør Michael Frandsen
Telefon 44 74 12 14
Mobil
29 44 68 61
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FÅ 2-KREDSBREMSESYSTEM MED I
HANDELEN MED DET SAMME
Fra 2025 må nye traktorer ikke længere være udstyret med et hydraulisk 1-kredsbremseudtag, som vi har kendt det i årtier.
Når du køber nye vogne og bugserede redskaber (påhængskøretøjer), bør du få 2-kredsbremsesystem
med i handelen med det samme. Hermed vil du være
sikret i forhold til at imødegå de regler, der i EU træder
endeligt i kraft fra 2025.
Bestående traktorer og påhængskøretøjer vil fortsat
lovligt kunne benyttes efter 2025, også med 1-kredsbremsesystemer, men nye traktorer må ikke sælges
med 1-kredssystemer efter 2025. Disse traktorer
vil ikke kunne benyttes sammen med bestående påhængskøretøjer med 1-kredsbremsesystemer. Så for
at tilpasse køb af påhængskøretøjer til kravene til traktorer efter 2025, er det en god idé at købe disse med
2-kredsbremsesystem.
Husk også, at mindst 50% af vogntogets samlede
vægt skal hvile på bremsende hjul. Derudover skal
man være opmærksom på, hvad der er tilladt i forhold
til traktorens typegodkendelse. Her er der angivet et
begreb, der hedder ”unbreaked towable mass”, som
angiver, hvor meget last, som ikke har egne bremser,
traktoren må trække.
Ved Tempo 40-godkendelse skal der være bremser på
alle aksler.
Når du køber nyt eller brugt, bør du også kræve dokumentation for, at bremserne lever op til lovens krav. Du
kan sikre dig ved at få et bremsemærkat med i købet.
Det signalerer, at køretøjet har gennemgået en bremsetest på et ud af de fem centre fordelt hen over landet, der udfører disse tests. Så skåner du traktorens
bremser og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne på disse.
Se yderligere information på www.landtrafik.dk, eller
ring til Byggeri & Teknik I/S.

På samtlige traktorer findes et typeskilt som dette.
Midt på skiltet står begrebet ”unbreaked towable mass”, som
beskriver, hvor meget du må slæbe, hvis der ikke er bremser på. I
dette tilfælde 3000 kg.
Foto: BYGGERI &TEKNIK I/S

For sikkerhedens skyld...
UGELBØLLE EL-SERVICE APS

Sikkerhed for erhverv og private

Godkendt af forsikringsselskaberne & Rigspolitiet
· Alt i El-arbejde · Tyverialarmer
· Adgangskontrol · TV-overvågning
· Brandalarm
· Vagt og alarmudrykning
· Sikkerhedsrådgivning
Tangvejen 5, Ugelbølle, 8410 Rønde
v/Morten Sørensen

86 37 37 10

BYGGERI &TEKNIK I/S
Energi- & teknik rådgiver
Kurt Mortensen
Mobil: 4024 3081
Mail: kms@byggeri-teknik.dk
Landboforening.dk
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TO NYE DIGITALE VÆRKTØJER TIL
STYRING AF ØKONOMIEN
Få overblik over økonomien med to helt nye digitale værktøjer. Dashboard bruges
via dit log-in til landmand.dk og findes i både en gratis- og en betalingsversion, og
eOverblik findes i to betalingsversioner og giver mulighed for se de vigtigste økonomiske resultater og produktionsnøgletal for din virksomhed.
Dashboard er et digitalt værktøj, der findes på landmand.dk, (log in med din landmand.dk bruger) som
giver overblik og styrker dit beslutningsgrundlag.
Det består af en række kort, der viser dine økonomiske og produktionstekniske nøgletal, som du selv kan
udvælge. Det kan fx være ”fremstillingspris”, ”celletal”,
”salg af smågrise” og ”dækningsbidrag”.
Der findes to versioner af Dashboard. Dashboard Pro
er til dig, som gerne vil gå i dybden og følge med helt
ned på bilagsniveau. Dashboard free (gratis) er til dig,
som gerne vil følge med i de overordnede nøgletal,
uden at du har behov for at gå alt for meget i dybden
med dem.
Tallene opdateres dagligt i forbindelse med, at der bliver bogført i Ø90, så du hver dag kan holde øje med,
om du følger dit budget. Således holder Dashboardet
dagligt dit budget fra Ø90 op imod din realiserede bogføring, så du hele tiden kan følge udviklingen i afvigelserne. Hvis du ikke har et budget, sammenlignes der
med sidste års realiserede tal for perioden.
For at Dashboard skal give mest mulig værdi for dig,
kræver det, at der dagligt bliver bogført bilag, så Dash-
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boardet hele tiden er ajour. Det er derfor ikke et krav
at have Summax, men en fordel, da det sikrer, at du får
bogført rigtigt hver dag.
Udover et hurtigt overblik over dine nøgletal på Dashboard Pro, kan du også gå i dybden med dine data.
Der er en række forskellige funktioner, der gør, at du
enkeltvis kan udforske dine data, som danner grundlag
for dine nøgletal.
Du kan se dine nøgletal år til dato. Derfra kan du gå
videre ned på månedsniveau, og til sidst kan du gå
helt ned på dagsniveau og se hvilke bilag, der danner
grundlag for dine nøgletal. Du kan endda gå ind og se
de bestemte bilag.
Man skal dog være opmærksom på, at der enten kan
være store positive eller negative afvigelser i den
igangværende måned, hvis den handling, man har
budgetteret med, ikke er sket endnu.
Så hvis du gerne vil have et samlet overblik med aktuelle data og styrke dit beslutningsgrundlag, så du ved,
hvor det går galt – eller godt, så er Dashboard noget
for dig.

EOVERBLIK
eOverblik findes i to versioner. eOverblik er til dig med
ét sted og ét CVR-nummer, og eOverblik Pro er til
dig, der har flere produktionssteder og måske flere
CVR-numre.
eOverblik bliver modsat Dashboard automatisk opdateret hver måned, så du kan se de vigtigste økonomiske resultater og produktionsnøgletal for din virksomhed – både for den enkelte måned og år til dato.
Du har også mulighed for at følge din likviditet og
fremstillingspriser for alle dine produktionsgrene.
eOverblik er til dig som vil have en resultatopfølgning
på månedsbasis og kvartalsvis, se de vigtigste nøgletal indenfor produktion og økonomi, dykke ned i dine
data – helt ned på det enkelte bilag, og som vil have
overblik over produktion og økonomi på tværs af produktionsgrene.

eller antal solgte smågrise er eksempler på produktionsdata, der er inkluderet i eOverblikket.
Det er kun afstemte perioder, der kan ses i eOverbliket.
Tallene bliver ikke opdateret hver dag som i Dashboard. Du vil derfor kun se de perioder i dit regnskab,
hvor bogføringen er afstemt i Ø90. Det vil typisk være i
udgangen af en måned eller et kvartal.
Hvis du ikke har et budget i Ø90, bruger eOverblikket
automatisk de realiserede tal for samme perioder sidste år til sammenligning.
Summax er ikke et krav for at have eOverblik, men det
sikrer, at du får bogført hver dag.

Således er eOverblikket en månedsopfølgning eller
kvartalsopfølgning, hvor du finder de mest relevante
produktionsdata, som fortæller dig om den aktuelle
status og den fremtidige produktion. Data vedrørende
foderforbrug, opnåede salgspriser, leverede kg EKM

Priser:
Dashboard free (gratis) = 0 kr.
og Dashboard Pro =

6.000 kr. årligt.

eOverblik med ét CVR-nummer
og én lokation =
12.000 kr. årligt.
eOverblik Pro med op til 5
CVR-numre eller lokationer =
Ekstra koster 1.000 kr.

24.000 kr. årligt.

DRIFTSØKONOMI
Driftsøkonomikonsulent
Jens Loff
Telefon 8791 2086 Mobil 3036 8927
Mail: jl@landboforening.dk

Landboforening.dk
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HOLDSTYRING 2.0
I mange sohold arbejdes der med en målsætning om antallet af faringer pr. hold. I
gennemsnit over en længere periode går det også forholdsvis godt med at nå målet.
Men derfor kan der over en kortere periode godt være ganske store udsving, hvilket
kan give anledning til udfordringer for medarbejderne og effektiviteten i stalden.
Det er selvfølgelig ikke muligt helt at undgå udsving i antal faringer fra hold til hold,
men hvilke fordele kan vi få ved at begrænse udsvingene mest muligt?
HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Arbejdsflow i farestalden bliver meget mere jævnt, når
der ikke er store udsving i antallet af faringer. Det er
nemmere at opnå de gode resultater i farestalden, når
arbejdsmængden er stabil. Hvis antallet af hænder er
planlagt ud fra et gennemsnit, og der så i perioder er
måske 20% ekstra faringer på det samme mandskab,
så kan vi ikke forvente, at personalet kan udføre alle
opgaver korrekt.

ringer, kan der med fordel laves en foderplan A og B for
at sikre den rette pasning i klimastalden, alt afhængigt
af indsættelsesvægten.
Intern smittebeskyttelse optimeres, når det er betydeligt nemmere at holde en evt. sektionering i farestald
og klimastald, og når der er kontrol over antallet af
faringer pr. hold.

Fravænningsvægten kommer til at variere, når antallet
af faringer stiger. Endda ganske meget. Hvis pattegrisenes daglige tilvækst i farestalden er ca. 250g pr. dag,
så gør +/- 3 diegivningsdage en stor forskel.
Denne forskel kræver, at der er stor bevågenhed omkring opstartsproceduren i klimastalden. Der stilles
ikke de samme krav til foder og nærmiljø for en gris
på 5,5 kg som for én på 6,5 kg, men der tages kun
sjældent hensyn til denne variation fra uge til uge for
gennemsnitsgrisen.
Dermed mister vi potentiale i klimastalden, som en
følge af uens faringshold. Indtil der er styr på antal fa-

AF:
RENSNING
R
• DRÆNRØ
NKE
• SEPTICTA
EKANALER
L
L
Y
G
F
A
L
• SPU
R
• KLOAKKE
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Salget af grise vil blive nemmere at planlægge, når
grisene kommer i et mere jævnt flow for både vægt og
styk.
HVORDAN?
Med en god koordinering imellem medarbejderne i løbestalden og farestalden, så behøver det ikke at være
en umulig opgave at løse.
Når et hold har faret, kan der lægges en plan for hvilke
af disse søer, der med stor sandsynlighed skal løbes
efter fravænning, og dermed begyndes planlægningen
af løbningerne om 4-5 uger.

MIDTDJURS Kloak
SERVICE

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

Fravænnes
Ugenr.
1
2
3
4
5

Løbes

Slagt

Til koordinering imellem farestald og løbestald kan
man evt. bruge ovenstående skema, til registrering af
data og til at give overblik.
Poltenes brunst kan man vælge at synkronisere, og
dermed øge sikkerheden for at nå det ønskede antal
polte til løbning i hvert hold.
Til planlægning af antallet af polteløbninger skal der
koordineres med farestalden om, hvor mange løbeklare søer der kommer til fravænning om 4 uger. Og ud
fra det planlægges der antallet af polte, der igangsættes med Altresyn, som er en pille, der sikrer brunstsynkronisering. Husk, at polte, man ikke skal bruge
alligevel, blot kan fortsætte en uge mere på Altresyn,
hvorved man får endnu en fleksibilitet i planlægningen.
Brug af forsikringssøer er også en vej til at sikre ensartede faringshold. Udvælg de bedste slagtesøer og

inseminer dem. Hvis der så efter scanning er for mange drægtige dyr, kan disse forsikringssøer slagtes på
dette tidspunkt. Det er en billig forsikring til at sikre, at
der ikke opstår tomme farestier.
MÅL
Jo lavere en faringsprocent, jo sværere er det at give
stabilitet i farestalden, fordi variationen fra uge til uge
bliver større med en svingende faringsprocent. Men
det skal ikke afholde os fra at gøre forsøget med at
mindske udsvingene.
Hvor store udsving kan vi acceptere for at være tilfredse? Ja, det er et godt spørgsmål, men +/- 5% vil være
rimeligt i større besætninger. Det betyder f.eks., at for
en besætning på 1000 søer svinger antallet af faringer
med maks. 4, fra 42 til 46 hver uge.
For mindre besætninger er det lidt sværere at optimere helt ned til en variation på +/-5%, fordi det er en
variation på under 1 faring fra gennemsnittet.
Så sæt en målsætning der er realistisk ud fra jeres
nuværende niveau, og tag kampen op for at gøre hverdagen lidt lettere. Spørg jeres svinerådgiver til råds. Vi
har masser af god erfaring med at finde praktiske løsningsforslag, der kan gøre dette arbejde nemmere.

LMO SVINERÅDGIVNING
Svinekonsulent
Nikolaj Stidsen
Mobil – 2495 7522
Mail: nst@lmo.dk

Få et uforpligtende tilbud
af Christian le Dous
på tlf. 82 52 25 00
e-mail cd.roende@stark.dk

Landboforening.dk
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LYNGFELDT

 Med mere end 40.000 reservedele
har vi den del, du skal bruge.
Ellers kan den altid bestilles hjem
til dig.

på Djursland

 Vi ved, at det er essentielt for
vores kunder, at kunne få hjælp,
når det brænder på.
 Vi har 24 timers vagtservice, der
altid står klar.

Langskovvej 4 . 8370 Hadsten
Telefon 8761 3333
info@lyngfeldt.dk
www.lyngfeldt.dk

Lyngfeldt forhandler mærkerne
New Holland, Kverneland, Kongskilde, Amazone, Siloking, Giant,
Stoll og GreenTec. Vi servicerer og
skaffer naturligvis reservedele til
alle mærkerne samt meget mere.

Med mange års erfaring og fødderne solidt plantet i lokalområdet, er Lyngfeldt A/S fast besluttet på at levere varen til Djurslands kunder. Rasmus og Mads,
som begge er bosat på Djursland,
kender lokalområdet indgående.
De står klar til at rådgive dig om
maskiner, redskaber og reservedele.

Vi står klar til at
hjælpe dig!

Reservedele:
Mads Andersen
30 21 43 73

Maskiner:
Rasmus Olesgaard
30 21 25 99

DLR Kredit - når der skal realkredit
Kreditdrømmen
- når der skal realkredit
til atDLR
realisere
Skagen

til at realisere drømmen

Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit
Skagen

Område 85dit pengeinstitut eller
Område
Kontakt
DLR86Kredit
Ole Moesgaard
Andersen
Område 85
»Bendstrupgaard«
Ole Moesgaard
Mejlbyvej 606
Andersen
8530 Hjortshøj
»Bendstrupgaard«
24 22 99 59
Mejlbyvej 606
oma@dlr.dk
8530 Hjortshøj

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

24 22 99 59
oma@dlr.dk

85

Mariager

Tjele

89

Tjele

89
85
Auning

Ebeltoft

Anholt

86

Them

Odder
Horsens

www.dlr.dk
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Auning

85

Grenaa

Ebeltoft

Århus

Silkeborg
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85

Grenaa

Randers

Langå

Silkeborg

www.dlr.dk

Anholt

24 22 99 31
mve@dlr.dk

Mariager

Randers

Langå

Them

24 22 99 53
flm@dlr.dk

Område 89
Martin
Vestergaard
Område
Lindegårdsvej
6289
Martin
8930 Randers NØ
Vestergaard
24 22 99Lindegårdsvej
31
62
mve@dlr.dk
8930 Randers NØ

86

Århus

Samsø
Odder

86

Horsens

Samsø

86

er realkredit
er realkredit

Kom til Fausing Forsamlingshus den 22. januar kl. 19.30,
hvor Rougsø-Sønderhald Seniorklub arrangerer foredrag
med Jens Bach Andersen, der fortæller historien om
proprietærgården Helstedgaard, som i dag ligger hen
som en ruin.

FÅ HELE FORTÆLLINGEN
OM RUINEN
HELSTEDGAARD

Jens Bach Andersen udgav i 2018 romanen ”Helstedgaard”,
hvor ejendommen Helstedgaard, som ligger nær Randers,
danner rammen om en fiktiv fortælling. Efter udgivelsen fik
Jens Bach Andersen mulighed for at holde et foredrag om
bogen. Han regnede egentlig bare med, at det blev til denne
ene gang, men så skete der noget. Historier, dokumenter,
billeder og gamle breve er blevet overleveret til Jens Bach
Andersen, og efter hvert foredrag har én eller flere deltagere

henvendt sig med flere nye oplysninger. Det betyder, at Jens
Bach Andersens foredrag i dag omhandler hele den virkelige
historie om ruinen Helstedgaard.
Ønsker man at høre hele historien om ruinen Helstedgaard,
arrangerer Rougsø-Sønderhald Seniorklub et foredrag med
Jens Bach Andersen den 22. januar 2020 kl. 19.30 i Fausing
Forsamlingshus. Se også under Seniorernes arrangementer
bagerst i bladet.

AVLSAFTEN MED
VIKING DANMARK

dom rundt omkring i Danmark - både fra Viborg,
Kolding og Vendsyssel. Så alt i alt et rigtig godt fagligt
arrangement med god opbakning.

Sydøstdjurs LandboUngdom besøgte 26. november
2019 Per Pedersen, som bor lige uden for Ørum på
Djursland med sin familie. Det var et rigtig godt arrangement med et højt fagligt niveau. Vi havde arrangeret denne temaaften i samarbejde med Viking Danmark, og temaet for aftenen var avl og reproduktion.
Vi fik en rundvisning på hele gården, og bagefter så vi
på avlstal fra bedriften. Et af de spændende indslag
var, da vi skulle se på organer fra køer, hvor man kan
se, om koen er klar til inseminering.

Hvornår er koen klar til inseminering?
Viking Danmark stod for præsentationen.
Foto: Landboungdom.

Vi sluttede af med pølser. Der var ca. 40 interesserede
deltagere, primært unge mennesker fra LandboUng-

SYDØSTDJURS LANDBOUNGDOM
Kasserer
Helle G. Hansen
Mobil 2156 8234
Mail: helle.ghansen@hotmail.com
Landboforening.dk
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GODE KOLLEGAER
GIVER ET GODT ARBEJDSLIV
Gode kollegaer og et varierende arbejdsliv er opskriften på 33 år på samme arbejdsplads, hvis man spørger Rita Carlsen, som er økonomiassistent i Djursland
Landboforening.

Rita Carlsen har de sidste 33 år arbejdet som økonomiassistent i Djursland
Landboforening. Hun er oprindeligt fra Ikast, men bor i dag i Dejret på Mols.

Denne måneds medarbejderportræt bringer os op
i økonomiafdelingen i Djursland Landboforening.
Her sidder økonomiassistent Rita Carlsen, og det
har hun såmænd gjort i de sidste 33 år. Vi har hørt
det før, og for Rita er det ingen undtagelse; der er
et godt sammenhold og kollegafællesskab i landboforeningens økonomiafdeling. Det lyder også til
at være en af hovedårsagerne til, at der ofte bliver
fejret jubilæer i den noget højere ende.
”33 år det samme sted er da længe. Men det er nok
trygheden og den frihed under ansvar, vi har, som
har gjort, at jeg er blevet. Så er der de gode kollegaer. Det gør rigtig meget”, forklarer Rita Carlsen.
FRA TEKSTILBRANCHEN TIL LANDBRUGET
60-årige Rita er oprindeligt fra Ikast. Hun er udlært
indenfor kontor og lager i tekstilbranchen, men
kærligheden til husbonden Ole førte hende til Djursland. Mødet med Ole, som er ud af en land-

33 år det samme sted er da længe.
Men det er nok trygheden og den frihed
under ansvar, vi har, som har gjort, at jeg
er blevet. Så er der de gode kollegaer.
Det gør rigtig meget”.
Rita Carlsen, økonomiassistent,
Djursland Landboforening.
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mandsfamilie, førte også til et job i Kalø-Knebelvig
Landboforening, hvor hun startede i 1986. Her blev
hun regnskabsassistent og hun husker, at hun var
tilpas med at skulle arbejde med landmænd.
Hos Djursland Landboforening laver Rita bogføring,
momsregnskaber og udkast til skatteregnskaber.
Sideløbende har hun i 20 år arbejdet med vandværkernes administrationskontrol, hvor Rita laver
driftsregnskaber, status på vandforbrug, opkrævninger og opretter nye kunder.
”Jeg har et afvekslende arbejdsliv, hvor der tit sker
nyt, som man skal læse op på. Det gør mit arbejde
spændende”, fortæller Rita Carlsen.
LIVET PÅ LANDET
Rita bor i Dejret nær Knebel sammen med Ole, som
driver landbrug på sin fædrene gård, som parret
købte i 2005. Her har de en mindre kødkvægsbesætning, og der dyrkes kartofler og grønt, som de
sælger fra deres lille gårdbutik ved vejen. I fritiden
hjælper Rita til på gården. Hun har en stor familie,
som hun gerne er sammen med, og så er hun ofte
sammen med sine børn, Stine på 29 år og Ulrik på
32 år, som begge er bosat i Aarhus. Et par gange om
året bliver der også tid til ”Ø-hop” rundt i Danmark
med en flok gode venner.
”Og så er der hunden Penny, som jeg gerne går
lange ture med i den skønne natur på Mols.
– Der er nok at se til”.

Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning
StandardStandardog
og
tilpassede
tilpassede
løsninger
løsninger
Til svin,
Tilkvæg,
svin, kvæg,
fjerkræ,
fjerkræ,
mink mink
og aqua.
og aqua.

VITAMINVITAMINOGOG
MINERALBLANDINGER
MINERALBLANDINGER
Vilomix
Vilomix
hjælper
hjælper
dagligt
dagligt
bådebåde
danske
danske
og og
udenlandske
udenlandske
husdyrproducenter
husdyrproducenter
medmed
at forbedre
at forbedre
deres
deres
resultater
resultater
i bedriften.
i bedriften.
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Vi tilbyder
tilpassede
tilpassede
vitaminvitaminog og
mineralblandinger,
mineralblandinger,
rådgivning
rådgivning
og service
og service
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på optimering,
på optimering,
trivsel
trivsel
og og
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overskud.
Kontakt
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allerede
i dag.
i dag.

www.vilomix.dk
www.vilomix.dk

Mørke - Rønde - Kolind
Landboforening.dk
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THI KENDES FOR RET

KAN DU GÆTTE UDFALDET AF EN TVIST?
Spørgsmålet var, om en mand, der havde overdraget 49% af sin virksomhed til sin søn
i 2004, i forbindelse med en senere skilsmisse og bodeling i 2008, skyldte sin hustru
kr. 3.600.000 som vederlagskrav (misbrugskrav), fordi han havde begunstiget sønnen
i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.
Sagen drejede sig om, at manden i 2004 var blevet
alvorligt syg. Derfor overdrog han 49% af anparterne i
sit selskab til parternes fælles søn til en favorabel pris.
Sønnen skulle samtidig overtage ansvaret for driften
af virksomheden, og prisen for anparterne blev sat til
kr. 500.000.
Handelsværdierne udgjorde reelt kr. 7.700.000, og
hustruen mente, at fællesboet derved var blevet formindsket så meget, at hun havde krav på en del af
værdierne i forbindelse med skilsmissen i 2008.
Ellers ville hun stå uden midler efter skilsmissen.
Manden overdrog den 1. januar 2016 resten af sine
anparter til sønnen, for en pris af kr. 1.744.138 kroner
som fastsat i overensstemmelse med mandens og
sønnens anpartsoverenskomst.

KERNEUDBYTTE FHT. GNS. 2017-19
102

FLAIR
FEEDWAY
LAURIKKA
EVERGREEN

101
100
99

Anparterne var derfor overdraget til sønnen som led
i et generationsskifte, og sønnen arbejdede allerede i
virksomheden, da han fik overdraget de første 49%.
Manden gjorde gældende, at det er sædvanligt, at
overdragelsessummerne i forbindelse med generationsskifter værdiansættes lavt, og at han derfor ikke
var skyldig i at have formindsket fællesboet til skade
for hustruen. Samtidigt skulle sønnen kompenseres

FLAIR FOR UDBYTTE
OG SUNDHED
FLAIR
LAURIKKA
EVERGREEN

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

98
97
96

Da sagen i 2019 kom for retten, gjorde manden under
sagen gældende, at der var tale om en familiedrevet
virksomhed, hvor manden, hustruen og parternes 3
fælles børn hele tiden havde været enige om, at sønnen skulle overtage virksomheden efter faderen på et
tidspunkt.

• Super sundhed
Konventionelle Landsforsøg

Kilde: Sortinfo

• Nematoderesistent

Bestil hos din lokale DLG forretning

FLAIR FÅS OGSÅ
TIL ØKOLOGI
A19158
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DLG Østjylland,
Rapsgade 1,
8900 Randers C
Læs mere på www.dlg.dk/flair

THI KENDES FOR RET
for det store arbejde, han allerede havde lagt i virksomheden, og som han fremtidigt ville komme til at
lægge i virksomheden på grund af faderens sygdom.
Hustruen gjorde gældende, at hun havde boslodskrav
og vederlagskrav på halvdelen af virksomhedens reelle værdi som led i skilsmissen, fordi manden havde
misbrugt værdierne i det fælles bo, og at misbruget
var væsentligt. Hustruen havde allerede gjort kravet
gældende i forbindelse med skilsmissen i 2008, og
kravet skulle derfor tillægges procesrente udgørende
diskontoen + 8% frem til 2019, hvor sagen kom for
retten.
Byretten afgjorde sagen til hustruens fordel med den
begrundelse, at retten efter en samlet vurdering anså
manden for at have misbrugt den fælles formue ved
at have solgt anparterne til en betydelig lavere værdi
end den reelle værdi.
Endvidere var der tale om en væsentlig formindskelse
- både isoleret set og i forhold til det samlede fællesbo.
Retten mente desuden, at det var uden betydning,
at salget var sket til parternes fælles søn, da gaver til
børn ligeledes kan være misbrug i forholdet og økonomien mellem ægtefællerne.

HVORDAN TROR DU,
LANDSRETTEN AFGJORDE SAGEN?
Til brug for sagen ved Landsretten blev der indhentet yderligere oplysninger hos selskabets daværende revisor, og afgivet yderligere forklaringer fra
parterne.
Landsretten lagde på baggrund af dette til grund,
at overdragelsen skete som led i et påbegyndt
generationsskifte. Dette blev understøttet af, at
manden i en periode forud for overdragelsen i 2006
havde været alvorligt syg, og at resten af mandens
anparter i selskabet efterfølgende også er overdraget til sønnen, der således nu var blevet eneejer af
selskabet.
Desuden blev de 49 % overdraget til sønnen i 2004,
medens ægteskabet mellem parterne stadig bestod, og der blev i familien talt åbent om, at sønnen
skulle overtage selskabet.
Hustuen var endvidere bekendt med selskabets
årsrapporter, og hustruen vidste, at anparterne blev
overdraget til den pågældende og til hvilken pris.
Hustruen havde ikke modsat sig dette.
Samtidigt med overdragelsen af anparterne havde
sønnen overtaget en større skattemæssig forpligtelse, og manden havde arbejdet på et testamente
med en stor begunstigelse af den søn, der skulle
overtage virksomheden.

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

Landsretten mente derfor ikke, at hustruen havde
løftet sin bevisbyrde for, at manden havde vanrøgtet sine økonomiske anliggender eller misbrugt
fællesboets midler.
Manden blev derfor frikendt, og hustruen skulle
derudover betale sagens omkostninger med kr.
197.000.

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

KURT DAHL PEDERSEN
er pr. 11. november 2019
ansat som planteavlskonsulent. Kurt Dahl Pedersen er 50 år og kommer
senest fra et job som
driftsleder ved Ødum.
Kurt har en udvidet driftsleder- og merkonomeksamen – hvilket i dag ville
svare til en agrarøkonomuddannelse. Kurt er bosat
i Sdr. Borup.

ÅRSMØDER 2020
i Djursland Landboforenings udvalg.
Alle møder finder sted på
Landbocentret i Følle.

Svineproduktionsudvalget

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.30
Beretning ved formand Thomas Olesen og valg til
udvalget.
På valg er: Rasmus Brøgger og Jens Hjort Jensen.

Økologiudvalget

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.30
Beretning ved formand Mikkel Juhl Nielsen og valg
til udvalget.
På valg er: Christian Vingborg og Martin Vetter
Jensen.

Udvalget for Planter og Natur

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.30
Beretning ved formand Peter Poulsen.
Valg til udvalget.
På valg er: Peter Poulsen og Jens Jørgen Henriksen.

Deltidsudvalget

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.30
Beretning ved formand Christian Thomsen. Valg til
udvalget.
På valg er: Jørgen Schmidt, Asger Sørensen og
Niels Jørgen Josiassen.

Økonomiudvalget

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30
Beretning ved formand Erik R. Jensen og valg til
udvalget.
På valg er: Per M. Pedersen og Michael K. Vestergaard.

Kvægbrugsudvalget

Kontoret holder lukket fra
fredag den 20. december kl. 13.00
og åbner igen torsdag
den 2. januar kl. 8.00
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Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30
Beretning ved formand Mogens Hjort Jensen og
valg til udvalget.
På valg er: Mogens Vetter Jensen og
Jesper Lykke Andersen.
Vel mødt!

ARRANGEMENTER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER

13.
JANUAR

21.
JANUAR

23.
JANUAR

28.
JANUAR

Mandag den 13. januar 2020 kl. 19.00 – 21.00

Møde med fødevareminister Mogens Jensen

– hør om de varmeste politiske emner og deltag i debatten.
Mødested: Sagro, Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Tilmelding: Senest den 10. januar på tlf. 7021 2040
Arrangør: Foreningerne i Landbrug & Fødevarer

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.30

Årsmøde i Svineproduktionsudvalget

– med beretning ved formand Thomas Olesen og valg til udvalget.
På valg er: Rasmus Brøgger og Jens Hjort Jensen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.30

Årsmøde i Økologiudvalget

– med beretning ved formand Mikkel Juhl Nielsen og valg til udvalget.
På valg er: Christian Vingborg og Martin Vetter Jensen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 14.45 – 21.00

Planteseminar 2020

– Plantefaglig dag med spændende emner.
Programmet kan ses på www.landboforening.dk.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 24. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 850 kr. ex moms inkl. forplejning for medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.30
OKTOBER

30.
JANUAR

04.
FEBRUAR

Årsmøde i Udvalget for Planter og natur

– med beretning ved formand Peter Poulsen. Valg til udvalget.
På valg er: Peter Poulsen og Jens Jørgen Henriksen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 8.30 – 16.00

Opfølgningskursus til Sprøjtecertifikat/bevis

– (kursusnr: 461301DL6/1-20) Et sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før det igen skal opdateres.
Tilmelding: Med medarbejdersignatur på www.efteruddannelse.dk eller kontakt Majken Helsgaard,
Dalum Landbrugsskole, tlf. 6313 2711 eller Irene Kjær Madsen, tlf. 8791 2083.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Dalum Landbrugsskole

Landboforening.dk
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ARRANGEMENTER - FAGLIGE

05.
FEBRUAR

06.
FEBRUAR

25.
FEBRUAR

27.
FEBRUAR

27.
FEBRUAR

03.
MARTS

34

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.30

Årsmøde i Deltidsudvalget – med beretning ved formand Christian Thomsen.
Valg til udvalget. På valg er: Jørgen Schmidt, Asger Sørensen og Niels Jørgen Josiassen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30

Årsmøde i Økonomiudvalget

– med beretning ved formand Erik R. Jensen
og valg til udvalget. På valg er: Per M. Pedersen og Michael K. Vestergaard.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Økonomiudvalget
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 13.00 – 16.00

Kursus i brug af Farmtracking og/eller Cropmanager

(kl. 13-15) og/eller (kl. 15-16)
– man kan vælge at deltage i enten den ene, den anden eller begge sessioner.
Imellem sessionerne er indlagt en kaffepause.
Underviser: Carl Aggerbo, Seges.
For nærmere info, kontakt Kristian Brøsted Pedersen, tlf. 2835 0187
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 21. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer 200 kr. ex moms.
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur
Torsdag den 27. februar 2020 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 m.m. 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 20. februar 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. kursusomkostninger og –materiale, uddannelsesbevis samt kaffe og kage.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Byggeri & Teknik I/S
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30

Årsmøde i Kvægbrugsudvalget

– med beretning ved formand Mogens Hjort Jensen og valg til udvalget.
På valg er: Mogens Vetter Jensen og Jesper Lykke Andersen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 18.00/19.00

Djursland Landboforenings Generalforsamling

– med spisning kl. 18.00 og generalforsamling kl. 19.00.
Mødested: Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning
Tilmelding: Til spisning nødvendig på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening

Landboforening.dk

09.
JANUAR

22.
JANUAR

30.
JANUAR

06.
FEBRUAR

18.
FEBRUAR

20.
FEBRUAR

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 18.00

Festaften med spisning og underholdning

– ved Mathilde Damgaard og Flemming Sørensen
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 6. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 200 kr. pr. deltager inkl. buffet og drikkevarer
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19.30

Foredrag v/agrochef Jens Bach Andersen – om ”Helstedgaard”.

En fiktiv fortælling om livet ved Randers i perioden 1915-1945.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 14. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 13.30

Foredrag

v/viceborgmester Claus Wistoft – ”mit arbejdsliv, erfaringer og oplevelser
– 10 år mere….”
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 28. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00

ARRANGEMENTER - SENIOR OG ØVRIGE

SENIOR OG ØVRIGE

Besøg i Den Katolske Kirke i Ringsø

– herefter kaffe og kage i det nærliggende sognehus.
Mødested: Kastrupvej 1, Ringsø, 8550 Ryomgård
Tilmelding: Senest den 30. januar til Lillian Marxsen, tlf. 2331 6434, mail: lillianrm@mail.dk
Pris: 20 kr. for medlemmer. 40 kr. for ikke-medlemmer
Arrangør: Familie & Samfund Djursland

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.30

Foredrag

v/pensioneret kvægdyrlæge Kurt Lomborg – ”Blandt bønder i Himalaya bjergene.”
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 11. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 13.30

Foredrag

v/mangeårig medarbejder på Møllerup, Niels Jørgensen
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 18. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Landboforening.dk
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ARRANGEMENTER - SENIOR OG ØVRIGE

12.
MARTS

18.
MARTS

17.
APRIL

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 13.30

Foredrag og underholdning

v/musiker og komponist Hans Dammeyer
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 10. marts på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.30

Foredrag

v/tidl. landmand og viceformand i Dansk Landbrug, Gert Karkov – ”På sporet af vores
livsfortælling med sporskifter og kovendinger”.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 10. marts på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Fredag den 17. april 2020 kl. 18.30

Fællesspisning og underholdning v/Helle og Dynes Skovkjær – ”Matador i ord

og toner”.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 1. april på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 200 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

WWW.AGRO-IT.DK

AKTUELLE TILBUD

PROFIL

KOMPETENCER KONTAKT

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

299,00 DKK

Ekskl. moms

Kombinationen der giver dig
underholdning og mobilitet lige ved hånden.

Ring eller skriv til os....

Så er vi klar med et godt tilbud til dig!
AGRO-IT A/S - Føllevej 5, 8410 Rønde - Tlf: 7027 4500 - Mail: info@agro-it.dk
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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

Kurt Dahl Pedersen

konsulent

8791 2040

2835 0193

kdp@landboforening.dk

Lene Lundgaard

konsulent

8791 2074

2835 0192

ll@landboforening.dk

Peter Hvid

konsulent

8791 2054

2835 0184

ph@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen

sekretær

8791 2083

2326 7060

ikm@landboforening.dk

konsulent

8791 2037

2835 0185

hoen@landboforening.dk

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

Rikke Skyum

konsulent

8791 2045

2028 0189

rsk@landboforening.dk

Mette Noe Bach

konsulent

8791 2041

3031 9934

mnb@landboforening.dk

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

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

MEDARBEJDERE

PLANTEAVL

ØKOLOGI
Henrik Østergaard Nielsen
LANDSFORSØG

NATUR OG MILJØ

LANDDISTRIKTER OG ERHVERVSCOACHING
Silke Lorenzen

projektkonsulent

REGNSKAB OG SKAT

Landboforening.dk
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MEDARBEJDERE

ØKONOMIAFDELINGEN FORTSAT

Dir. nr

Mobil

E-mail:

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

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

konsulent (barsel)

8791 2088

3036 8204

cbk@landboforening.dk

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

Henrik Larsen

chef for Økonomi

8791 2080

2481 6522

hal@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

afdelingsleder

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

Dir. nr

Mobil

E-mail:

DRIFTSØKONOMI

PENSIONSOVERBLIK
Christina Kjærsgaard
FARMSEKRETÆR

DØDSBOBEHANDLING

STØTTEORDNINGER
Anders Lange

JURIDISK AFDELING
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Kitte Borup

chef for Jura

8791 2047

4049 8791

kib@juridiskafdeling.dk

Tine Birgitte Juhl

ejendomsrådgiver

8791 2046

6060 9196

tbj@juridiskafdeling.dk

Majbritt Kroer Svendsen

advokatsekretær

8791 2048

2084 7946

mks@juridiskafdeling.dk

Landboforening.dk

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

Cathrine T. Rasmussen

kantinemedarbejder

8791 2019

Lissy Lange

værtinde

8791 2019

Helle Dalby Rasmussen

servicemedarbejder

8791 2019

Lars Sørensen

servicemedarbejder

8791 2000

lbr@landboforening.dk

2961 2262

lkl@landboforening.dk

Mobil

E-mail:

AGRO-IT A/S

Dir. nr

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

Landbocentret Følle

7027 4141

Tine Birgitte Juhl
Majbritt Kroer Svendsen

direktør og ejendomsmægler,
MDE
advokatsekretær

Mobil

MEDARBEJDERE

SEKRETARIATET

E-mail:
info@landbrugsformidling.dk

7027 4141

6060 9196

tbj@landbrugsformidling.dk

8791 2048

2084 7946

mks@landbrugsformidling.dk

AFDELING
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

www.landboforening.dk

Landboforening.dk
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NYTTIGE KONTAKTER

Borup Advokater

Landbrugsmessen Gl. Estrup

Byggeri & Teknik I/S

LMO Kvæg

Føllevej 5, 8410 Rønde
Tlf. 7020 8791
Kitte Borup, advokat
E-mail: kib@borupadvokater.dk
www.borupadvokater.dk
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Tlf. 9713 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
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Føllevej 5, 8410 Rønde
Silke Lorenzen
Tlf. 8791 2042 / 2119 4428
E-mail: messen@landboforening.dk
www.landbrugsmessen.dk
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

Formand
Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted
Næstformand
Jørgen Hougaard, Brokkedalsvej 14, 8500 Grenaa
Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs

Tlf.

Mobil

E-mail

8648 8061 4017 8061 peter@baekskovgaard.dk
8633 9254 4029 6039 brokkedal@mail.dk
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
Sekretær:
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

4030 0292 phillip@schmidt.mail.dk
8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

ØKOLOGISK UDVALG

Formand:
Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakkevej 3, 8410 Rønde
Næstformand:
Christian Vingborg, Gl. Tværvej 5, 8960 Randers SØ
Anne-Mette Christiansen, Tronkærvej 61, 8530 Hjortshøj

2360 0809 chrisogtina@gmail.com
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
Sekretær:
Henrik Østergaard Nielsen, Føllevej 5, 8410 Rønde

6130 3403 mikkel.juhl.nielsen@gmail.com

5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.dk
8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

SVINEPRODUKTIONSUDVALG

Formand:
8633 2238 2128 0238 tjolesen@djurs.net
Thomas Olesen, Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa
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
Jens Hjort Jensen, Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

4218 0691 aarhusvej89@gmail.com
8633 9282 2325 0876 faevejle@dlgtele.dk
8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

KVÆGBRUGSUDVALG

Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Næstformand:
Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro
Jacob Thomsen, Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs
Jesper Lykke Andersen, Tolstrupvej 6, 8500 Grenaa
Nicolai Kruse, Kanalvej 40, 8500 Grenaa
Sekretær:
Tom Vestergaard, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR

8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk
2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk
2345 1405 byparken3@gmail.com
8633 1650 3032 7582 Jesperlykkeandersen@gmail.com
6172 2283 nicolai_kruse@hotmail.com
8728 2616 4034 4136 tov@lmo.dk

ØKONOMIUDVALG

Formand:
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted
Næstformand:
Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs
Christian Greve, Bondhøjvej 36, 8950 Ørsted
Michael K. Vestergaard, Mosevej 4, 8950 Ørsted

8648 8579 4058 8579 faiskaer@gmail.com
8638 1049 4045 1049 permpedersen@gmail.com
8648 8028 2966 4728 christiangreve@hotmail.com
2924 4122 mosevej4@mail.dk

Peter Juul Sørensen, Skansevej 11, Fannerup, 8560 Kolind 8633 9141 2026 8141 hoejmosegaard@firma.tele.dk
Sekretær:
8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

Landboforening.dk
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UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

DELTIDSUDVALGET

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

Tlf.

Mobil

E-mail

8637 2830 4045 6281 ctstiilbjerg@gmail.com
4058 4768 jorgen@limehegn.dk
8699 2236 2440 1680 eskerodovergaard@gmail.com
8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk
4036 0103 nj.josiassen@hotmail.com
8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

UDVALGET FOR ÅBENT LANDBRUG DJURSLAND

Formand:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Næstformand:
Birthe Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg
Martin Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro

8631 7140 2156 8158 dyringvej11@mail.tele.dk
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 karenrevsbech@gmail.com

4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro
Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs
Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft
Sekretær:
Silke Lorenzen, Føllevej 5, 8410 Rønde

2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk
8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk
2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk
8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

BESTYRELSEN FOR PROMENTA A/S / AGRO-IT A/S

Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted

8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk
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
Kitte Borup, Føllevej 5, 8410 Rønde

8638 1049 4045 1049 permpedersen@gmail.com
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
Randers:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319
Syddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Aarhus:
8699 9117
Niels Aage Arve, Krannestrupvej 1, 8530 Hjortshøj
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4029 4111 hans@lundballegaard.dk
2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk
4029 4111 hans@lundballegaard.dk
2222 9917 niels.aage@krannestrup.dk

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

Landboforening.dk

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

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

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

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

FRITVALGT:
Esben Øvle Kristensen
Damkærvej 18, Homå
8500 Grenaa
Mobil:2094 1200
esben@homaas.net

SVINEPRODUKTIONSUDVALG:
Thomas Olesen
Strandagervej 6, Karlby
8500 Grenaa
Tlf.: 8633 2238 · Mobil: 2128 0238
tjolesen@djurs.net

FRITVALGT:
Jørgen Ivar Mikkelsen
Molsvej 108, Grønfeld
8400 Ebeltoft
Tlf.: 8636 5343 · Mobil:5192 5343
fammik.mols@gmail.com

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

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

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

UDVALGET FOR PLANTER
OG NATUR:
Peter Poulsen
Sygehusvej 36 · 8950 Ørsted
Tlf.: 8648 8061 · Mobil: 4017 8061
peter@baekskovgaard.dk

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

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

Landboforening.dk
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Bedriftsbesøgene 2019 i Djursland Landboforening
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