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FORMANDSORDET

Jeg vil gerne starte med at ønske jer alle et rigtig godt 
nytår. 

Vi går alle og venter på forårssæsonen, og jeg håber, at 
vejret arter sig, så vi kan få en rigtig god vækstsæson 
i 2020.

Lige nu ser den økonomiske situation for landbruget 
optimistisk ud. Der er fortsat gode priser på grise, og 
mælkeprisen er stabil. Lad os håbe, at det fortsætter 
længe endnu, og lad os bruge disse fremgangstider på 
at konsolidere os. 

Inden længe er det tid til at møde op til vores årlige 
generalforsamling. I år falder den lidt tidligere end 
normalt – nemlig den 3. marts. Generalforsamlingen 
er og bliver et af højdepunkterne i vores forening, 
og det er vigtigt, I kommer og giver Jeres mening til 
kende. Her har I muligheden for at debattere med mig 
og hinanden.

Normalt har vi på generalforsamlingen et indlæg fra 
en person udenfor landbruget. Sådan bliver det ikke 
i år, hvor vi har inviteret Martin Merrild, formand for 
Landbrug & Fødevarer. 

Netop nu sker der rigtig meget politisk i vores erhverv, 
og jeg mener, at det er vigtigt, at vi i fællesskab får den 
sidste nye viden om, hvad der foregår på Axelborg, og 
vi får givet vores meninger til kende. Jeg håber på en 
god opbakning til landboforeningens generalforsam-
ling.

Jeg ønsker alle en god forårssæson for mark- 
arbejdet.

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

Udsigt over marker på Mols.
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GLADE KØER GIVER MERE MÆLK. LÆNGERE ER 
DEN IKKE

Af Sabrina Brohus

Lisbeth Klinge var foran for sin tid, da hun for godt 20 år siden begyndte at tænke 
en særlig form for dyrevelfærd ind på sin bedrift. Det kunne mærkes på staldgan-
gen, men i særdeleshed også på bundlinjen.

I virkeligheden var Lisbeth Klinges far lidt af en sports-
mand, som ønskede, at alle hans 5 børn var dygtige til 
sport. Det lykkedes ham med tre af dem, men Lisbeth 
Klinge, og hendes 14 måneder yngre søster Tove, 
havde ikke interessen, og ville meget hellere lege med 
køerne. De to kunne bruge timevis på at lege i stalden, 
hvor de trak rundt med kalvene og kvierne og legede 
marked.
”Det var nu mest, når far sov til middag, at vi gjorde 
det. Når han så stod op igen, kunne vi bruge resten af 
eftermiddagen på at sætte dem på plads igen. Vi har 
måske klemt en finger eller to, ellers er der aldrig sket 
noget”, fortæller Lisbeth Klinge.

Lisbeth har, siden hun var helt lille, haft en særlig 
evne til at forstå køer. Det samme har søster Tove, 
som i dag er økologisk landmand i Horne ved Varde. 
Pigerne kunne, længe inden faderen, se, hvis køerne 
var syge. Den evne bruger Lisbeth hver eneste dag 

på sin bedrift i Landborup på Mols. Hun var en af de 
første mælkeproducenter herhjemme, som for godt 20 
år siden begyndte at tænke over, hvor stor betydning 
malkekøernes trivsel i virkeligheden har for ydeevnen.

DEN GLADE KO
Glade køer giver mere mælk. Det er jo egentlig såre 
simpelt, og i Lisbeths stald bliver der hver dag holdt 
nøje øje med hver enkelt ko, og velfærden skal være i 
top. For når en ko har det godt, så yder den mere. Hos 
Lisbeth ligger køerne på en seng af sand. De bliver 
snakket med hver dag og får kvalitetsfoder. Hun fører 
hver eneste dag mantraet: Ro, renlighed og regelmæs-
sighed ud i livet.
”Det er mad, vi laver. Derfor skal køerne være rene, 
de skal have god mad, og de skal have det godt. Alt 
sker på præcis samme tidspunkter, og jeg tænker på, 
hvordan jeg selv gerne vil have det. Dyrevelfærd er vig-
tig for mig”, forklarer hun.

I 2014 satte Lisbeth Klinges ko nummer 01164 ny 
Danmarksrekord på livsydelse i mælkemængde. 
Rekorden er sidenhen blevet slået. På billedes ses 
Lisbeth Klinge (tv) og datteren Lene Klinge (th).
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Lisbeth kender sine dyr. Hun holder øje med dem, og 
de bliver klappet og nusset. Når hun kommer ind i 
stalden, er de rolige og lader sig gerne tale med. Det 
lyder som ren Morten Korch, og det er det på sin vis 
også, men man skal ikke tage fejl. Lisbeth er indehaver 
af en veldrevet virksomhed, der producerer mælk i høj 
klasse og har vundet adskillige priser.
Lisbeth har de sidste mange år ligget i top 10 i 
mælkeydelse på landsplan, og kan endda prale af at 
have ligget nummer 1. Lige nu ligger hun på en flot 8. 
plads.
Som barn drømte Lisbeth om at eje den højst ydende 
malkeko i Danmark. Det fik hun i 2014, hvor num-
mer 01164 satte ny danmarksrekord på livsydelse i 
mælkemængde. Rekorden er sidenhen blevet slået.
”Det var jeg godt nok rigtig stolt af. Jeg er nok lidt af en 
ko-nørd, men man bliver god til det, man dyrker. Det er 
fuldstændig ligesom fodbold”.

HELE VEJEN RUNDT
60-årige Lisbeth kommer oprindeligt fra Nr. Nebel i 
Vestjylland, hvor forældrene havde en kvægbedrift 
med røde køer. Faderen var ikke meget for at give 
Lisbeth og Tove en hest, så pigerne formåede at gøre 
de fleste af køerne ridetamme. De to søstre mente, at 
de røde køer var kedelige. De ønskede sig en flot sort 
og hvid plettet ko.
”Jeg kan stadig huske, da vi fik den sortbrogede. Nr. 
49. Den fik en kviekalv, og den kom til at hedde Sonja. 
Sonja var så dejlig og fulgte os rundt. Når vi skulle ind 
at spise, så lå den ude foran på trappen og ventede på 
os”.

Da Lisbeth var færdig med at gå i skole, kom hun ud 
at tjene på nabogården. Der var ingen tvivl om, at hun 
skulle arbejde med køer, og efter et ophold på Boris 
grundskole som landmand, kom hun på en kvæggård 
i Tørring. Efter et par år der endte hun i Esbjerg på en 
bedrift, inden turen gik til Lønstrup.

”Jeg har været vidt omkring og indimellem været langt 
væk hjemmefra, men jeg har fået nogle store oplevel-
ser, og det var det, jeg ville”, fortæller Lisbeth.

Efter et par år i Lønstrup kom Lisbeth på Bygholm 
Landbrugsskole. Da hun var færdig, blev hun ansat 
hos Karen og Henning Revsbech i Ørsted, da Karen 
ventede sig. Det var Lisbeth rigtig glad for, og hun faldt 
hurtigt godt til på Djursland. Lisbeth blev formand for 
Landboungdom i Norddjurs, og det skulle vise sig at 
blive posten, som fik hende til at blive. 
For til et møde med Syddjurs Landboungdom møder 
hun Jens, som dengang var formand. De to får et godt 
øje til hinanden og bliver kærester. Han havde i 1980 
købt sin mormors slægtsgård, som Lisbeth flytter ind 
på i 1987. Samme år bliver parret gift.

LANDMANDSPORTRÆT

”Jeg er nok lidt af en ko-nørd, men man 
bliver god til det, man dyrker.  

Det er fuldstændig ligesom fodbold”. 
Lisbeth Klinge.

BLÅ BOG: 
• Lisbeth Klinge har tre børn. Poul Arne på 31 år, 

Lene på 29 år og Maibrit på 27 år.
• Børnene har hun sammen med Jens, som døde 

for 10 år siden.
• Der hører 48 ha til gården, men Lisbeth driver 

108 ha. 88 af dem er under plov - resten er 
skov, mose og eng, hvor kvierne græsser.

• På bedriften er der 80 køer og 65 kvier.
• De tyrekalve, der måtte blive produceret,  

sælger Lisbeth til sin svoger.
Lisbeth Klinge, mælkeproducent fra Landborup på Mols,  
prioriterer dyrevelfærd på sin bedrift og har stor respekt for 
dyrenes behov.

Stuehuset byggede Lisbeth og Jens Klinge tilbage i 2006. 
Jens døde desværre for godt 10 år siden, men Lisbeth valgte 
at drive bedriften videre med gode medhjælpere.
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DE GODE HJÆLPERE
Fra køkkenvinduet i stuehuset, som Lisbeth og Jens 
byggede i 2006, kan man i bunden af marken se 
Lisbeths svogers hus. Den anden svoger bor i Eg, som 
ikke ligger længere væk, end det tager at brygge en 
kop kaffe. De to kommer ofte forbi og giver en hånd 
med på ejendommen. For Lisbeth mistede sin mand 
og ikke mindst samarbejdspartner for 10 år siden. Lis-
beth havde ansvaret i stalden, og Jens i maskinhuset 
og på markerne.

”Det var hårdt, men jeg valgte at fortsætte. Børnene 
ville også gerne blive boende. Men det betød, at jeg 
skulle have noget hjælp, og det fik jeg”.

Lisbeth fik en elev i stalden. Han er i dag færdigudlært 
men kommer fortsat forbi og hjælper til, når det er 
nødvendigt. I dag har Lisbeth en ny elev, han hedder 
Asger og er 18 år. De to arbejder rigtig godt sammen, 
og Lisbeth fortæller gladeligt, hvor godt hans hænder 
er skruet på. Lisbeth har i alt haft 7 dygtige med- 
hjælpere på de 10 år.

”Asger ville gerne være landmand og blive i området. 
Så er der ikke så mange andre end mig herude, så det 
er jo meget godt”, griner hun.

Lisbeth Klinge, mælkeproducent fra Landborup på 
Mols, prioriterer dyrevelfærd på sin bedrift og har 
stor respekt for dyrenes behov.

KO-NØRDERI PÅ HØJT PLAN
Datteren Lene kommer og sætter sig ved spisebordet. 
Hunden Henning render overstadigt efter hende. Den 
kan ikke finde ro ved udsigten til en gæst, som måske 
gider at give en klappetur. Lene, som også er land-
mand, er midlertidigt flyttet hjem, da hun står midt i et 
jobskifte og skal finde et nyt sted at bo. Lisbeths yng-
ste datter, som er mejerist, er også kortvarigt flyttet 
hjem igen, da hun netop er kommet hjem fra Island, 
hvor hun har arbejdet.

Lene hjælper gerne til på gården, og ind imellem falder 
snakken på, om hun skulle hjem og arbejde. Det er de 
bestemt ikke afvisende overfor, men i så fald skal de 
alligevel have noget hjælp.

”Vi har de samme stærke sider, og det er ikke ma- 
skinerne. Det skal vi altså have hjælp til”, forklarer 
Lene.
Men det særlige tag, som Lisbeth har på køerne, den 
har hun givet videre til datteren Lene. Hun har sin 
egen ko i stalden. Den hedder Minna. Den fik en or-
dentlig klappetur og et kys ved ankomsten i stalden.

”Det har været sådan, siden Lene var lille. Hun kan 
også mærke på køerne, hvordan de har det”, lyder det 
fra Lisbeth.

Lene fik dog ikke lov at trække rundt med de store 
firbenede, da hun var lille. Hun blev placeret i 
fodervognen, når mor skulle malke.

Af og til har Lisbeth tænkt, at det kunne have været 
sjovt at udvide bedriften og se, hvad hun kunne drive 
det til med moderne teknologi og al den viden, som 
hun har i dag.

”Jeg ligger midt i et sommerhuskvarter. Jeg kan ikke 
udvide. Jeg har lige nu nogle gode rammer, som jeg 
udnytter godt. Mine bygninger holder min tid ud, men 
jeg ved ikke, om det vil være muligt for en nystartet, at 
skabe sig en tilværelse her. Så vil det måske være slut 
med kvæg her”.

Lisbeth Klinge har altid ønsket sig en hvid ko. Det fik hun 
for 2 ½ år siden på sin mors fødselsdag. Derfor blev den 
hvide ko naturligvis opkaldt efter Lisbeths mor, Kamma.
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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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DJURSLAND LANDBOFORENING
Chefkonsulent
Hans-Henrik Dalsgaard
Telefon 8791 2000 - Mobil 2172 5303
hhd@landboforening.dk

LANDBOFORENINGENS ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING
Landboforeningens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 3. marts 2020 
kl. 19.00 i Auning Idræts- og Kulturcenter på Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning.

Traditionen tro vil landboforeningen være vært ved 
smørrebrød fra kl. 18.00. Igen i år vil der være tilmel- 
ding til smørrebrødet, da vi jo nødigt skulle løbe tør. 
Tilmelding kan ske på landboforeningens hjemmeside 
eller ved direkte kontakt til landboforeningens sekre- 
tariat.

Indkaldelse til generalforsamlingen, dagsorden og 
landboforeningens årsregnskab 2019 bliver udsendt 
til medlemmerne via mail sidst i februar måned. Selve 
dagsorden til generalforsamlingen vil som altid også 
være at finde her i medlemsbladet (side 28) og på 
landboforeningens hjemmeside.

Igen i år vil årsregnskabet af hensyn til omkostninger 
alene blive udsendt via mail. Desuden kan det ses på 
landboforeningens hjemmeside, afhentes i sekretaria-
tet eller fås på generalforsamlingen.

Foreningens udvalg vil inden generalforsamlingen have 
afholdt deres respektive beretningsmøder, hvorfor der 
på generalforsamlingen alene vil være valg til formand, 
fritvalgte medlemmer til bestyrelsen, fritvalgte med-
lemmer til Åbent Landbrug og valg til revisor.
Under dagsordens punkt 6 ”Behandling af ind-
komne forslag” lægger bestyrelsen op til en mindre 
vedtægtsændring omhandlende navneskift fra Dansk 
Landbrug Midt-Østjylland til Landbrug & Fødevarer 
Østjylland, samt en tilpasning af medlemskategorier.

Generalforsamlingen afsluttes med et indlæg ved 
Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Vel mødt.

En dag med høj aktivitet på landbocentret. 
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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
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Konventionelle Landsforsøg

FLAIR
LAURIKKA
EVERGREEN

KERNEUDBYTTE FHT. GNS. 2017-19

Kilde: Sortinfo
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TIL ØKOLOGI
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Så er det igen ved at være tid til at søge om tilskud til 
et minivådområde. Ansøgningsrunden for minivådom-
råder er åben fra den 28. februar til den 28. april 2020. 
Minivådområderne renser drænvand for fosfor og 
kvælstof, og er et af virkemidlerne i Vandområdepla- 
nerne. Der kan både søges til anlæg med åbne bassin-
er samt anlæg med flis.

Igen i år kan minivådområderne kun søges på arealer, 
der afvander til vandområder med kvælstofreduk- 
tionskrav. Dette betyder på Djursland, at det er på 
arealer, der afvander til Randers Fjord.

Udover at rense drænvandet for næringsstoffer kan et 
minivådområde skabe herlighedsværdi på ejendom-
men. Mange steder kan det desuden bidrage til en 
forbedret afvanding af de drænede marker, da vandet 
altid passerer frit igennem minivådområdet, hvorved 

der skabes en naturlig buffer i en måske dårligt afvan-
det lavning i terrænet.

FORBEDRET KONTROL
Der har hen over sommeren og efteråret desværre 
været store usikkerheder omkring Landbrugsstyrel- 
sens kontrol og dermed udbetaling af tilskud til mini-
vådområderne. Landbrugsstyrelsen har nu indført en 
væsentlig forbedring af kontrolproceduren, når mini- 
vådområdet er færdiggjort. Det har fjernet de usik-
kerheder, der henover de seneste måneder har givet 
anledning til tøven og skepsis hos nogle landmænd.
Oplandskonsulenterne hjælper kvit og frit med 
størstedelen af det administrative arbejde fra 
lokalisering af egnede områder til ansøgning om 
tilskud, ansøgning om myndighedsgodkendelse samt 
hjælp til anmodning om udbetaling. Landbrugsstyrel- 
sen udbetaler 50 % af tilskuddet ved tilsagn og de sid-

SKAL DU OGSÅ HAVE ET FLOT  
MINIVÅDOMRÅDE PÅ DIN EJENDOM? 

Minivådområde under udgravning, hvor der ses de skiftevis dybe og lave zoner.

Minivådområde på 2500 m2 ved Voer.

Landbrugsstyrelsen har langt om længe forbedret deres kontrol og dermed ud-
betaling af tilskud til minivådområder. Der er fortsat behov for mange flere mini-
vådområder, og der kan søges om nye minivådområder frem til den 28. april 2020.
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LAND, MILJØ & ERHVERV 
Afdelingschef og oplandskonsulent
Rikke Skyum 
Telefon 8791 2045 – Mobil 2028 0189
Mail: rsk@landboforening.dk

DE 5 FORDELE VED DEN NYE KONTROL

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

FEJLRETNINGSMULIGHED
Hvis man får en landinspektør til at opmåle mini- 
vådområdet, kan man kontrollere, om det er etab- 
leret korrekt. Hvis der er fejl, kan man rette dem og 
måle igen. Når opmålingen viser, at minivådområ-
det overholder kravene, indsender man resultatet 
til Landbrugsstyrelsen.

KONTROL AF LANDINSPEKTØROPMÅLINGEN
Hvis der er en landinspektøropmåling af mini-
vådområdets dimensioner, tager Landbrugssty-
relsen udgangspunkt i denne, og laver ikke en ny 
opmåling under afsyningen. Dermed er der ikke 
længere risiko for, at kontrolløren kommer frem til 
et andet måleresultat. 

USIKKERHEDSMARGEN
Når Landbrugsstyrelsen vurderer landinspektørens 

opmåling, er der indført en usikkerhedsmargin 
på de dybdemålinger, som minivådområdet skal 
overholde. 

FYSISK AFSYNING
Når Landbrugsstyrelsen har gennemgået landin- 
spektørens opmåling foretages en fysisk afsyning 
for at konstatere, at anlægget vurderes at stemme 
overens med den indsendte dokumentation.

GRADUERET SANKTIONERING
Der er indført en gradueret nedsættelse af tilskud-
det, så man ved ikke-væsentlige fejl ikke mister 
hele tilskuddet, men blot får et nedslag. 
Hvis man ikke indsender en landinspektøropmåling, 
laver Landbrugsstyrelsen selv en opmåling. Men så 
er der ikke mulighed for at rette fejl bagefter. 

ste 50 %, når anlægget er færdigt. Tilskuddet beregnes 
ud fra minivådområdets størrelse og er baseret på 
standardomkostninger. Der ydes et grundtilskud på 
149.000 kr. Dertil kommer 38 kr./m2 minivådområde. 
Et åbent minivådområde på 5.000 m2 vil således få et 
tilskud på 339.000 kr.

HVORDAN KOMMER JEG I GANG?
For at finde ud af potentialet for et minivådområde 
på din ejendom skal du snarest muligt kontakte en 
oplandskonsulent. I det område, som Djursland Land-
boforening dækker, er det Rikke Skyum, der er op-
landskonsulent. Der kan også læses mere på  
www.oplandskonsulenterne.dk.
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MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING I  
SYDDJURS KOMMUNE
Djursland Landboforening og Syddjurs Kommune vil gerne i dialog med landmænd, 
der ønsker at indgå i en multifunktionel jordfordeling. 
Målet er at undersøge, om der er grundlag for at ansøge om støtte fra den stats- 
lige jordfordelingspulje på 150 mio. kroner. Puljen åbner første gang den 24. marts 
2020 og er en udløber af ”Tørkepakken” fra 2018.

Det er landboforeningens og kommunens opfattelse, 
at vi kan gentænke arealanvendelsen, og at det vil 
være win-win for både lodsejere og samfundet at 
gennemføre større jordfordelinger, hvor landbrugspro-
duktionen samtænkes med andre nationale interesser, 
som fx miljø, natur, klima og landdistriktsudvikling.

BEDRE ARRONDERING OG GEVINSTER FOR NATUR, 
KLIMA OG LOKALSAMFUND
For den enkelte landmand ligger den økonomiske 
gevinst i en bedre arrondering og måske endda sam-
ling af flere gårde, så transportomkostninger og -tid 
minimeres. En bedre arrondering vil også nedbringe 
landbrugets CO2-aftryk og bidrage til en mere optimal 
drift af den enkelte ejendom. 

Blandt samfundsgevinsterne, som kan opnås i et 
jordfordelingsprojekt, kan nævnes øget drikkevands-
beskyttelse, øget biodiversitet, klimatilpasning, op-
fyldelse af EU’s vandrammedirektiv og bidrag til at 
skabe attraktive lokalsamfund.

INTERESSEREDE LODSEJERE SØGES
Syddjurs Kommune og landboforeningen vil gerne 
facilitere et jordfordelingsprojekt, og søger derfor 
interesserede lodsejere. Udgangspunktet i et eventuelt 
projekt er, at det bygger på frivillighed. 

Hvis der er interesse fra lodsejernes side, vil lokalsam-
fundets aktører efterfølgende også blive inddraget i 
processen. 

Dels for at sikre lokal forankring og udvikling af lokalt 
tilpassede løsninger i projektet, men også fordi lokal 
forankring er et krav i forhold til at få støttemidler.

SYDDJURS KOMMUNE HAR AFSAT PENGE TIL AT 
HJÆLPE PROJEKTER I GANG
I Syddjurs Kommunes nyeste budgetforlig blev der 
afsat en årlig pulje på 2 mio. kr. til at understøtte 
kommunens målsætninger for klimatilpasning, grund-
vandsbeskyttelse, øget biodiversitet, renere vand-
miljø, friluftsliv og tilsvarende bæredygtige projekter. 
Dette arbejde handler i høj grad om arealanvendelse 
– herunder multifunktionel jordfordeling. Puljen giver 
kommunen mulighed for at handle selv, når/hvis 
muligheden opstår og om muligt at facilitere eventu-
elle kommende statslige jordfordelingsprojekter.

GRATIS JORDFORDELING
De 150 mio. kr. til at understøtte multifunktionelle  
jorddelingsprojekter skal gå til at dække omkostnin-
gerne ved en jordfordeling, men de kan fx ikke an-
vendes til jordkøb. 

For at få støtte til jordfordelingsomkostningerne skal 
projektet også sikre varetagelse af direktivforpligtelser 
og nationale interesser.

Er du interesseret i at høre mere og/eller tilkendegive 
din interesse for jordfordeling, kan du inden den 15. 
marts 2020 kontakte miljøkonsulent Mette Noe Bach 
på mail mnb@landboforening.dk eller Steen Ravn 
Christensen, Syddjurs Kommune på tlf. 29 33 94 09 
eller mail src@syddjurs.dk. 

Hvis der er interesse for sagen, vil Djursland Landbo-
forening og Syddjurs Kommune afholde et temamøde 
om emnet og drøfte eventuelle projektmuligheder.

LAND, MILJØ & ERHVERV 
Afdelingschef og oplandskonsulent
Rikke Skyum 
Telefon 8791 2045 – Mobil 2028 0189
Mail: rsk@landboforening.dk
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For at få adgang til multifunktionel jord-
fordeling skal det multifunktionelle projekt 
understøtte mindst 3 af følgende interes- 
ser, hvoraf mindst én skal have karakter af 
direktivforpligtelse.

Nationale interesser, der har karakter af 
direktivforpligtelser:
• Rent vandmiljø
• Rent drikkevand
• Natura 2000 og bilag IV-arter
• Drivhusgasreduktion

Nationale interesser med høj prioritet:
• Klimatilpasning
• Natur og biodiversitet
• Skovrejsning
• Økologisk landbrug

Øvrige nationale interesser:
• Friluftsliv (herunder forbedret adgang  

til natur m.v.)
• Landdistriktsudvikling
• Arrondering af landbrugsjord

FÅ ADGANG

INGEN NEDSKRIVNING GRUNDET 
LAVERE PRODUKTION
Husdyrejendomme, som producerer på baggrund af en VVM-screeningsafgørelse 
eller en anmeldelse fra før 1. januar 2007, kan ikke nedskrives på grund af lavere 
produktion. Det er for nyligt præciseret af Miljøstyrelsen.

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

Selv om der ikke har været fuld produktion på en ejen-
dom i tre på hinanden følgende år, kan kommunen ikke 
nedskrive den tilladte produktion på ejendommen. Det 
er for nyligt blevet præciseret af Miljøstyrelsen.

Har man en VVM-screeningsafgørelse eller en anmel- 
delse fra før 2007 – som ikke er blevet afløst af en 
anden nyere miljøgodkendelse siden da – kan der ikke 
ske en delvis nedskrivning af produktionstilladelsen. 

Det gælder, selv om tolkningen af reglerne hidtil har 
været, at kommunen på tilsyn kunne nedskrive den 
del af produktionen, som ikke havde været udnyttet de 
seneste tre år.

Miljøstyrelsen har for nyligt præciseret, at kun fuldt 
ophør af produktionen kan udløse bortfald af pro-

duktionsretten i gamle VVM-screeningsafgørelser, 
lokaliseringsgodkendelser og anmeldelser. Produk-
tionsretten gælder således i fuldt omfang, med mindre 
produktionen er helt ophørt. 

Har man fået nedskrevet sin produktionstilladelse på 
baggrund af nedsat produktion i en periode, kan man 
derfor bede kommunen om at tage sagen op igen, så 
produktionen kan blive opskrevet til det oprindelige 
niveau. 

Det gælder dog kun, hvis man ikke har foretaget 
ændringer siden den oprindelige VVM-screeningsaf-
gørelse, lokaliseringsgodkendelse eller anmeldelse 
meddelt før 1. januar 2007. Har man fået en ny miljø-
godkendelse siden 2007, gælder der andre regler for 
bortfald af produktionsretten.
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET

Endnu en mild vinter er over os. Regnen er jo bare 
fortsat, hvor den slap i 2019. Men ser man ud over 
vintersædsmarkerne, og kan blikket undgå de værste 
søer og pytter, er det lidt imponerende, hvor meget 
afgrøderne faktisk er groet. Især de sidst såede marker 
er kommet rigtig godt med nu.

Jeg har nævnt det før. Desværre er det ikke kun af-
grøderne, der vokser. Så vi skal ikke langt ind i foråret, 
før end marker uden ukrudtsbekæmpelse i efteråret 
skal behandles.

EFTERAFGRØDER
Efterafgrøder har snart fået en fast spalteplads under 
”Nyt fra Planteavlskontoret”, for hver gang der ud-
kommer et nyt medlemsblad, er der sket noget nyt. 
Lige omkring udgivelsen af december-nummeret kom 
reglerne for målrettede efterafgrøder, som betyder, at 
stort set alle arealer vest for Auning-Mørke-linjen skal 
have 30,2% målrettede efterafgrøder. Det er udover 
de kendte 10/14%, som vi allerede har. Det nye denne 
gang er, at de 10/14% desværre ikke længere er de 
generelle krav – det er nu 10,7 og 14,7%. De 0,7% kom 
som en fuldstændig tåbelig ”betaling” for, at omreg-
ningskravet for tidlig såning hidtil har været forkert 
– nemlig undervurderet. Hidtil har det været 4 ha tidlig 
sået vintersæd = 1 ha efterafgrøde. Nu er det frem- 
over 2 ha tidlig sået vintersæd = 1 ha efterafgrøde.

41-46% EFTERAFGRØDER
Kravet om nu 41-46% efterafgrøder (målrettede+al-

mindelige+husdyrefterafgrøder) vil føre til en meget 
kraftig ændring af sædskifter, især på lerjord hvor 
vintersædsandelen typisk er meget høj. 

De sidste ca. 2 måneders erfaring med at lave 2020 
markplaner/efterafgrødeplaner inden for området 
med nu 41-46% efterafgrødekrav har bekræftet os i, at 
dette er en ualmindelig svær opgave, når ønsket er at 
bevare indtjening og en vis risikospredning. 
Alle alternativer skal afprøves på stort set alle ejen-
domme, og ofte ender løsningen med at være lidt af 
hvert (læs: meget af hvert): Alm. efterafgrøder, mel- 
lemafgrøder, tidlig såning af vintersæd og kvotereduk-
tion. 
Der er ingen steder, hvor dette ikke gør ondt. Men det 
er tydeligt, at hvor frøgræs indgår i sædskiftet, og især 
kraftige græsser som rajgræs, der både kan bruges 
som MFO i udlægsåret og som efterafgrøder efter 
høst, er det en stor hjælp – uanset at vi helst er fri for 
at få MFO-begrænsningerne lagt på udlægget (ingen 
kemi og afpudsning).

Konklusionen er desværre, at der ikke er nogle nemme 
løsninger, når kravet er efterafgrøder på op mod 
halvdelen af arealet.

CROPMANAGER.DK
Brug dit login til landmand.dk og se på mulighederne 
lidt senere i foråret. Sidste år kom der en prognose for 
lejesæd i præcis dine hvede- og rugmarker. Det gør der 
igen. Få skrevet den rigtige sådato i Markonline, og tjek 

Honningurt efteråret 2019, sået ultimo juli. Efterafgrøder, som politikerne altid tror, de ser ud.
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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

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

om sorten står korrekt. –Så er der faktisk et OK bud på 
lejesædsrisikoen her.

Jordprøver, der er taget af os efter 2014, kan ses under 
markanalyser, så skal du ikke lede efter dem. Under til-
delingslag kommer løbende muligheder for gradueret 
tildeling af såvel såsæd som gødning. Ultimo januar 
skulle der fx gerne komme en kalimodel til kartofler.

Indtil 1. maj 2020 er hele Cropmager gratis, så få nu 
set og afprøvet systemet inden. Måske er det noget 
for dig. – Se om kursus i næste spalte.

KURSER
25. februar 2020 afholder vi kursus i Farmtracking 
og Cropmanager. Vil du gerne blive bedre til at bruge 
begge programmer, så tilmeld dig kurset. Det er gratis 
for medlemmer.

ÅRETS BEDRIFTSBESØG
Vores bedriftsbesøg i maj måned planlægges snart. 
Har du et godt forslag til et besøg, så kontakt Carsten 
Kløcher. Så ser vi, om det kan passe ind i år, og om den 
pågældende landmand ønsker at få besøg.

Efterafgrøde sået primo september. Efterafgrøder, som de desværre ofte er, når vejret driller.



16  Landboforening.dk

SIG DET MED BLOMSTER.  
BIERNE OG DIN NABO VIL ELSKE DET

I de senere år har naturfremmende tiltag i markfladen, 
så som blomsterstriber, MFO blomsterbrak og MFO 
bestøverbrak, vundet frem i popularitet. Alle er de 
tilsået med frøblandinger, der består helt eller delvist 
af blomster, og fungerer som en slags ’tankstation’, 
hvor humlebier, sommerfugle og andre bestøvende 
insekter kan hente pollen og nektar i sommerperioden. 

Har du lyst til at skabe mere variation i landskabet til 
glæde for både bier og forbipasserende, kan du lade 
Djursland Landboforening stå for etableringen af 
blomsterstriber på dine marker. 

Du kan vælge mellem en konventionel eller en økolo-
gisk blanding, og striberne bliver sået i 3 meters bred-
de (2 m blomsterblanding + 1 meter honningurt). Det 
eneste krav er, at jorden skal være pløjet eller harvet 
og gerne være klar til såning den 1. maj 2020. Såar-
bejdet bliver udført med rotorsåsæt, som Djursland 
Landboforening har indkøbt til formålet.
”Vi skal helt sikkert have etableret blomsterstriber. 
–Det ser flot ud. Vi har egentlig været i gang i et par 

år, men det har ikke rigtigt fungeret for os, så nu vil vi 
have nogen ud, som har forstand på det. 
Vi placerer det ved vejen, så både vi og naboerne får 
noget ud af det”, fortæller landmand Thomas Olesen, 
formand for Svineproduktionsudvalget, Djursland 
Landboforening.

Den mest optimale placering er i tilknytning til ek-
sempelvis levende hegn, diger, markskel, grøfter, 
græsningsarealer eller søer. 
På denne måde vil tiltagene fungere som en buffer, der 
beskytter naturarealerne mod påvirkning fra pesticider 
og gødning. En anden mulighed er at få sået blomster- 
striberne langs vejen, så hele lokalsamfundet får 
glæde af de farvestrålende sommerblomster.

PRISER (EKSKL. MOMS):  
Pris pr. 100 m (inkl. frø og såning):  800 kr./900 kr.  
 konv./øko. 
Tillægspris pr. påbegyndt 100 m:  200 kr./250 kr.  
 konv./øko. 
Intern flytning på ejendommen over 2 km: 200 kr.

Ønsker du at sætte farver på din bedrift til glæde for både insekter, dyr og dine  
naboer? Lad Djursland Landboforening stå for etablering af dine blomsterstriber og 
giv et bidrag til landbrugets omdømme.
Af Sabrina Brohus
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VITAMIN- OG  
MINERALBLANDINGER
Vilomix hjælper dagligt både danske og 
udenlandske husdyrproducenter med 
at forbedre deres resultater i bedriften. 
Vi tilbyder tilpassede vitamin- og 
mineralblandinger, rådgivning og service 
med fokus på optimering, trivsel og 
overskud. 

Kontakt os på tlf. 8887 5200 allerede i dag.

Standard- og  
tilpassede løsninger

Til svin, kvæg,  
fjerkræ, mink  

og aqua.

www.vilomix.dk

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

Er du ikke medlem af Djursland Landboforening, op-
kræves et engangsbeløb på 500 kr. 
Prisark med informationerne om frøblandingerne kan 
downloades på landboforeningens hjemmeside, hvor 
du også kan tilmelde dig ordningen. 

Ønsker du at drøfte mulighederne, er du velkommen til 
at kontakte Kjeld Andreasen.

 Djursland Landboforening tilbyder etablering af blomsterstriber på din ejendom. 
Såarbejdet bliver udført med rotorsåsæt, som Djursland Landboforening har 
indkøbt til formålet.

PLANTEAVL
Planteavlsassistent
Kjeld Andreasen, 
Telefon 2939 5389 
Mail: ka@landboforening.dk.
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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.

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

Mørke - Rønde - Kolind

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

Hegnsklipning og
rabatklipning
udføres...
Ring og hør mere
Få et uforpligtnede tilbud
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LMO SVIN
Svinekonsulent 
Jonas Bøge Breinholt 
Mobil 2098 3777
Mail: jbb@lmo.dk

FODERINFO OM TYKKE, MELLEM OG 
TYNDE DRÆGTIGE SØER

En simpel foderkurve gør fodringen af dine drægtige søer mere overskuelig.

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!

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!

Gør det nemmere at overskue og justere foder til dine 
drægtige søer med denne simple foderkurve til dræg-
tige søer. Med denne løsning skal der kun foretages 
foderjustering 3 gange i drægtigheden, og på samme 
tid i alle 3 grupper af søer. 

Forklaringen på ændringerne er som følger: 
• Fed so: Det viser sig, at når søerne bliver fodret for 

tæt, eller under deres vedligeholds-foder, så påvir- 
kes fostervægten allerede fra tidligt i drægtigheden. 
Derfor er der ændret til mere foder for denne gruppe 
af søer, midt i drægtigheden.  

• Middel so: Omvendt kan vi ikke se nogen forbedring 
ved at fodre middel søerne med mere end de 2,3 
FEs. Derfor holder vi lidt igen på denne gruppe af 
søer. 

• Mager so: Her gælder det egentlig, at vi gerne skal 
være på plads med huld-justeringen inden uge 5. 
Derfor er der ændret lidt, også for denne gruppe af 
søer.  

Rygspæk v. frav >16mm 13-16mm <13mm
Dage Fed Middel Mager
0-31 2,5 FEso   2,5 FEso      4,5 FEso

32-84*   2,0 til 2,3 FEso 2,5 til 2,3 FEso  3,7 til 3,5 FEso

85-faring 3,5 FEso   3,5 FEso  4,0 til 3,5 FEso

Anbefalede foderkurver



20  Landboforening.dk

BYGGERI & TEKNIK I/S
Direktør
Flemming Hedegaard 
Telefon 2025286
Mail: fh@byggeri-teknik.dk

Byggeri & Teknik I/S har ansat tidligere specialkonsulent på Seges,  
Helge Krommann, som bygningsrådgiver og specialkonsulent.

BYGGERI & TEKNIK I/S HENTER STÆRK OG KENDT 
PROFIL TIL VIRKSOMHEDEN

 Agronom og kvægstaldsspecialist Helge Kromann 
startede den 6. januar 2020 i Byggeri & Teknik I/S, 
som bygningsrådgiver og specialkonsulent. Helge 
Kromann kommer fra en stilling som specialkonsulent 
i Seges, hvor han var ansat i specialistgruppen mælke-
kvalitet. Hans specialer er blandt andet indretning af 

stalde til kvæg og indretning af malkecentre og AMS 
robotmalkning. Derudover rådgav han i Seges indenfor 
indengårdsteknik – herunder specielt malketeknik og 
rådgivning vedrørende håndtering, køling, opbevaring 
og afhentning af mælk.

I Byggeri & Teknik I/S skal Helge Kromann fortsat råd-
give og sparre i sine allerede kendte specialområder, 
og dele ud af sin store viden på kvægområdet til pri-
mærlandbruget. 

Vi vil opprioritere den specielle fokus på rådgivning 
omkring malketeknik, hvor kun få andre har mere vi-
den end Helge.

I første omgang vil Helge Kromann kun være i Byggeri 
& Teknik I/S på halv tid frem til den 1. april, hvorefter 
det bliver på fuld tid. Byggeri & Teknik I/S deler an-
sættelsen de første 3 måneder med Seges, så Helge 
Kromanns igangværende projekter for Arla og Seges 
kan afsluttes.

Helge Kromann startede 6. januar 2020 som bygnings-
rådgiver og specialkonsulent i Byggeri & Teknik IS, efter 
at han i mange år har arbejdet på Seges. 
Foto: Byggeri & Teknik I/S

Forår 2020
Nyhed: Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle

Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn som reducerer marktrykket

Gyllekørsel med slangebom op til 36 meter

Såning af vårsæd med gødningsplacering

Flytning af gylle med 2 lastbiler

Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres
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Torsdag den 9. januar 2020 var alt ikke helt, som det 
plejer, når Norddjurs Landboungdom afholder madlav-
ning. Menuen stod på ”klimavenlig” mad med orme og 
larver. Det plejer ellers at være madunderviseren Berit 
Byskov, der sammen med kursisterne bestemmer me-
nuen, som hovedsageligt byder på danske klassikere. 

Men i aftenens anledning havde Berit og Norddjurs 
Landboungdom inviteret Katrine Christensen, som er 
uddannet Agrarøkonom fra Bygholm Landbrugsskole, 
og som senere er blevet faglærer i faget ”Bæredygtig-
hed”, til at lave alternativ aftensmad. Menuen stod på 
frikadeller med melorme, havregrynskugler med dad-
ler, buffalolarver, og til at skylle det hele ned med blev 
der fremstillet en græsdrik. Menuen faldt ikke i lige 
god jord hos alle, men alle gik til opgaven med oprejst 
pande. Og da aftenen var omme, lød konklusionen 
sådan: ”Det var sjovt og spændende at prøve noget 
anderledes, og det kunne jo alt sammen spises. –Ja 
noget af det smagte faktisk ligefrem godt”. 

KLIMAVENLIG MAD
Idéen med at invitere Katrine var at give vores med-
lemmer en idé om, hvad fremtidens mad vil kunne 
byde på. For i en tid hvor de store samtaleemner er 
miljø og bæredygtighed, kommer vi nok ikke uden om, 
at vi er nødt til at skære ned på alt det, som ikke er så 
klimavenligt. Her foreslog Katrine, at orme og larver 
kunne være en god erstatning for kød, eller et sup-
plement. Insekter er rige på proteiner og mineraler, så 

der skal ikke så stor en mængde til for at få dækket sit 
daglige behov. Pr. 100 gram insekter er 45 gram pro-
tein, hvorimod der i kød i gennemsnit er 15-20 gram 
protein pr. 100 gram. Vi mennesker bør cirka indtage 
0,7 g protein pr. kilo kropsvægt. Katrine havde også 
retter med, der ikke bød på insekter, men derimod 
ganske almindelige grøntsager, pizza på blomkåls-
bund, quinoasalat med søde kartofler, broccoli, avoca-
do og granatæble. Men det er ikke billig mad. 1 kr. pr. 
gram er prisen på insekterne/larverne ude i butikkerne 
på nuværende tidspunkt.

EN GOD MULIGHED FOR DANSK LANDBRUG 
Der findes allerede danske leverandører indenfor 
insekter. Enorm i Midtjylland er en nyopstartet virk-
somhed, der producerer insektsnacks, men også sol-
daterfluelarver, der bruges som foder i fiskeindustrien. 
Heimdal Entofarm i Vestjylland producerer hovedsa-
geligt insekter til madlavning. Det var også derfra, vi 
fik vores insekter til madlavningen. 
Hvis vi udbreder kendskabet til klimavenlig mad med 
fx. insekter og tang, vil nogle danske landmænd be-
gynde at producere de efterspurgte varer. 
På denne måde kan vi i dansk landbrug også blive fø-
rende indenfor netop det område. 
Men det er nu helt sikkert, at kød er tilbage som ho- 
vedingrediens og som det bærende tema i vores retter 
næste gang, vi afholder madlavning i Norddjurs Land-
boungdom. Og mon ikke det forsætter sådan et par år 
endnu. 

NORDDJURS LANDBOUNGDOM
Næstformand
Mikkel Nørgaard 
Telefon 2657 6994 
Mail: aygo@live.dk

NORDDJURS LANDBOUNGDOM INVITEREDE PÅ EN 
REJSE I DEN GASTRONOMISKE VERDEN

Menuen stod på ”klimavenlig” mad med orme og larver. Menuen faldt ikke i lige god jord hos alle, men alle gik til 
opgaven med oprejst pande. Foto: Norddjurs LandboUngdom.
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LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP 
”DYR – MAD - MASKINER” ER VORES MOTTO FOR 2020!
”Vil I opnå forandringer, så må I tage ÉT stort og velovervejet spring, sæt ordentligt 
af og SPRING!
Ligesom at skulle springe over en dyb kløft….den vil man jo heller ikke forcere i fle-
re små spring, og uden forudgående plan!”

Dette råd fik den nye bestyrelse fra en mangeårig fri- 
villig på messen, og det har vi taget til os.  
Tiden er inde til forandringer, så vi får fornyet og 
udviklet Landbrugsmessen – så vi får skabt et solidt 
fundament for de næste mange års messer. 
 
MESSENS FREMTID 
Hvad er det så, vi gerne vil med Landbrugsmessen? 
Jo, vi vil gerne, at Gl. Estrup Dyrskue skal være stedet, 
hvor de østjyske landmænd – både hobby-, konven-
tionelle- og økologiske- formidler deres stolthed. 
Landmændenes ”reklameplads”, hvor der er højt til 
himmelen og mulighed for at præsentere nye pro-
jekter, informere om landbrugets udfordringer og 
hvordan, de kan løses. 

Stedet, hvor glæden ved livet på landet formidles til 
alle dem, der ikke bor i landzonen – ”Land møder by”.  
At komme på messen skal være spændende og lære-
rigt, hvor alle, gennem forskellige oplevelser, får større 
indsigt i, hvor vigtig landbruget og alle dets forgre-
ninger er, for den almindelige dansker. 

Vi skal udfordre sanserne med mange ”hands-on” 
oplevelser, for både store og små. Der skal være 
underholdning i traditionel dyrskueånd, men også 
inspiration og information om nye og relevante tiltag 
og udvikling, f.eks. indenfor planteavl, til landbrugerne 
og avlerne. 
Vi skal vise alsidigheden i landbrugets fødevarepro-
duktion! Hvordan udnyttes råvarerne bedst? 
– Og hvori består udfordringerne og glæden ved at 
producere kød, korn, æg og mælkeprodukter. 

TRADITIONELT DYRSKUE 
En stor og traditionel del af skuet skal være avlsud-
stillingerne af de forskellige husdyrracer. Vi vil bevare 
det velfungerende og højt skattede sociale sammen-
hold på tværs af racer og dyregrupper. 
Muligheden for camping på pladsen fastholdes, ligeså 
fællesspisningen lørdag aften. Ambitionen for avlsud-
stillingen er, at der udstilles kvalitetsdyr indenfor alle 
dyregrupper, og de bedømmes af særdeles kompe-
tente racedommere. Avlsudstillingerne kendes på det 
høje faglige niveau, og er respekteret i hele landet. 
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LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP 
Formand
Tina Nielsen 
Mobil 2119 4428
Mail: info@landbrugsmessen.dk

BØRNENES DYRSKUE 
I 2020 vil der være særlig fokus på børnene, hvor 
børnedyrskuet er en væsentlig del. Vi vil gerne sam-
mensætte en række aktiviteter, hvor børnene er 
direkte involveret og oplever med sanserne. Det vil 
være; kokkeskole, malk en ko, barselsgang med dyre-
børn, go-carts og så meget andet…  
Der arbejdes med mange flere tiltag. 

NY HJEMMESIDE - WEBSHOP OG UDSTILLERE 
Vi har designet en ny hjemmeside  
(www.landbrugsmessen.dk), hvor både besøgende og 
udstillere nemt kan finde informationerne.  
Udstillere kan nu tilmelde og betale med det samme, 
som man gør i en ganske almindelig webshop. Det skal 
indkøres med en ny arbejdsgang, men vi er sikre på, at 
det vil blive godt modtaget af alle. 
For at udvide udstillingerne, har vi nu en sælger, som 
aktivt skal ud og markedsføre messen overfor alle, 
som indtil nu ikke har fundet vejen til deltagelse.  
Vores sælger er en super engageret kvinde med 
snakketøjet i orden, og hun har den nødvendige  
baggrundsviden om landbruget og landbrugsmessen. 

MADMESSEN - ET NYT TILTAG MED PLADS TIL  
LOKALE LEVERANDØRER 
Vi glæder os helt enormt til at kunne præsentere 
MadMessen – vores helt nye tilbud om spændende 
og anderledes mad. Vi har indledt et samarbejde med 
Aarhus Mad & Marked, som i messedagene vil stå for 
al catering på pladsen.

Den autentiske gademad serveres af lokale sta-
deholdere fra food trucks, hvis profiler kan være 
både økologiske, bæredygtige og allergivenlige. 
”Det bliver både utraditionelt, uformelt og ualmin-
deligt hyggeligt” lover folkene bag Street Food kon-
ceptet. Aarhus Mad & Marked skaber en madkultur 
med fokus på tilgængelighed og mad i øjenhøjde. 
”Vi arrangerer madmarkeder og tilbyder catering-
løsninger og eventsamarbejder landet over, hvor vi 
sammen udlever passionen for mad og kærligheden til 
markedsstemningen.”
 
Lige præcis dét vi ønsker at præsentere på Landbrugs- 
messen. Lige nu leder vi efter lokale leverandører af 
råvarer, som har lyst til at indgå aftaler med Århus 

Mad & Marked. Det kunne f.eks. være kød eller drik-
kevarer produceret i Østjylland/Djursland.  
Henvend dig gerne til vores sekretariat, så formidler vi 
kontakten videre. 

KRÆMMERE, LOPPER OG RETROMARKED 
Følg med på vores hjemmeside og facebook profil, 
hvor vi kommer til at omtale vores allernyeste idé: 
Vi vil udvide kræmmerområdet med et område, hvor 
private kan købe en lille, billig stand og sælge ”lopper” 
som i gamle dage. 
 
Det er en stor succes rundt omkring i landet, så vi tror 
på behovet for den gammeldaws håndslagshandel 
blandt godtfolk.

OG SÅ ALT DET ANDET 
Der er rigtig mange bolde og ideer i luften, som 
løbende vil blive fanget og offentliggjort. Derfor kan vi 
anbefale alle at følge vores facebookside og besøge 
vores nye hjemmeside for ikke at gå glip af noget.  
Så kan man måske være den første, som læser om 
”Garden Pulling”? Hvad det er, afslører vi senere… 

Vi ses på Landbrugsmessen  
Gl. Estrup d. 23. og 24. maj 2020!



BLÅ BOG: 
• Jeg er 36 år og gift med Jimmy, som er 

selvstændig erhvervsdrivende.

• Sammen har vi to piger - Camma på 12 år og 
Nynne på snart 9 år.

• Vi bor i Hovedgård i et tætpakket villakvarter 
med udsigt til de fleste naboers haver.

• Jeg blev 1. november 2016 ansat som PR- og 
kommunikationsansvarlig i landboforeningen.
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GLIMMERSKO PÅ 
STALDGANGEN 
ER INGEN  
HINDRING
Når landboforeningens kommunika-
tionsansvarlige skal portrætteres, er 
der ingen vej udenom. Denne måneds 
udgave af medarbejderportrættet er 
skrevet af mig - om mig. Jeg lover, det 
ikke er lyv og latin.

Jeg har aldrig gået i SFO. Min mor var, og er stadig, 
musiker, og var hjemme i dagtimerne. Ellers sad jeg 
de fleste dage og kiggede på min morfar, som stål-
sat hamrede i tasterne som lokalredaktør på Vejle 
Amts Folkeblads redaktion i Hedensted. Jeg ville 
også være journalist. Det var der ingen tvivl om. Og 
da det kommende praktiksted skulle charmeres, var 
det Horsens Folkeblad, som stod for tur. Og sådan 
blev det. Seks måneder på hovedredaktionens kul-
turafdeling i Horsens og et helt år i ferieparadiset 
Juelsminde, som mest af alt ligner en forladt wes- 
ternby om vinteren, hvis I skulle være i tvivl.

Jeg fik begge vores piger, mens jeg læste. Da 
jeg havde drukket den sidste fejringsslurk efter 
veloverstået hovedopgave, blev jeg ansat som vikar 
i Jysk Fynske Medier, som det hedder i dag. Her 
pendlede jeg mellem adskillige redaktioner, men jeg 
drømte om at dyrke lokaljournalistikken og levere 
fra en fast post. Den mulighed øjnede jeg, da jeg så 
stillingsopslaget fra landboforeningen. 

På besøg hos svineproducent Thomas Olesen fra 
Grenaa.

Lige bortset fra at jeg er vokset op på landet, hvor 
jeg stadig husker den klamme fornemmelse af fast-
klæbende fluepapir på kinden, som jeg kom i karam-
bolage med, når jeg kravlede op på køkkenbordet, 
kan jeg ikke prale af at have en landbrugsbaggrund. 

Men det har nu ikke været en hindring i mine tre år 
på landbocentret. Jeg er i den grad blevet taget godt 

imod i foreningen. Det samme kan jeg sige om jer 
landmænd, hvor jeg sjældent får et nej – højst et 

modvilligt ja, når jeg får en ide. 

På landbocentret sørger jeg for ugens ny-
heder, passer Facebook – som I alle meget 
gerne må løbe ind og ”synes godt om”. Jeg 
laver sammen med resten af redaktionsud-
valget medlemsblad, og så får jeg indimel-
lem lov at lave flyvers, foldere og andet 
sjov.
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Ester Brohus og band.

Jeg er ret vild med landbruget og landmænd helt 
generelt, og der er ingen tvivl om, at denne tid med 
årsmøder og generalforsamlingen i sigte, er min ab-
solutte favorit. Tænk engang, at vi kan samle knap 
300 i Auning-hallen. Der er ikke noget, jeg elsker 
mere, end når I selv ringer til mig med en historie 
eller inviterer mig forbi. Jeg kan høre, I tænker; hun 
gider da ikke se, at vi får lagt metervis af dræn i den 
tørre jord, men der tager I helt fejl. Jeg tror heller 
aldrig nogensinde, jeg bliver træt af at få lov til at 
holde en gris eller klappe en ko.

I min fritid har jeg en ret tidskrævende hobby, som 
også er et arbejde, hvilket gør, at jeg kun kører fra 
Hovedgård til Følle tre dage om ugen. Jeg har de sid-
ste 18 år været fast korsangerinde for Ester Brohus, 

som tilfældigvis også er min mor. Derudover er jeg 
(det meste af tiden) selvsagt ret vild med mine børn. 
Jimmy, som har hængt ved i 18 år, udfordrer mig i 
alle mulige og umulige sportsgrene, og så er jeg ret 
afhængig af farvestrålende tekstiler, der er syet i 
kjolefacon, lidt for store plasticøreringe og sko i alle 
regnbuens farver, men allerhelst vælger jeg nogen 
med glimmer.

Af og til har jeg landmænd, som kigger noget for- 
uroligende på mit fodtøj, når vi skal i stalden. En 
enkelt har sågar spurgt, om de glimrede dansesko 
var staldvenlige, men jeg kan love jer for, at de er 
terrængående. 
Hvis det bliver helt vildt, har jeg faktisk et par røj-
sere i bagagerummet.

MEDARBEJDERPORTRÆT
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THI KENDES FOR RET

Efter at manden døde, sendte samleveren en erklæ-
ring til PFA om, at hun havde levet sammen med man-
den i et ægteskabslignende forhold på den fælles bo-
pæl i de seneste to år før dødsfaldet og anmodede om 
at få udbetalt livsforsikringen. Mandens datter gjorde 
imidlertid også krav på forsikringen.

Kort tid efter at manden var afgået ved døden, afgik 
også samleveren ved døden. Hendes børn indtrådte i 
kravet om udbetaling af livsforsikringen. 

Spørgsmålet, om hvem af de efterladte, der havde ret 
til forsikringsudbetalingen, udsprang af, at manden i 
sin tid havde tegnet forsikringen med sine ”nærmeste 
pårørende” som begunstigede. Ifølge dagældende for-
sikringsbetingelser var dette ægtefællen og arvinger-
ne, men ikke samlevere. Imidlertid havde PFA ændret 
vilkår og havde skrevet ud til samtlige forsikringsta-
gere i 2012 om, at samlevere herefter også ville være 
”nærmeste pårørende” og være berettigede til forsik-
ringsudbetalingen forud for arvinger.

Mandens datter gjorde gældende, at hendes far aldrig 
havde accepteret ændringen, som han ikke var be-
kendt med eller ikke havde forstået. Han var syg i flere 

år forud for sin død og havde svært ved overskue kom-
plicerede forhold, og i øvrigt var han ordblind. Hvis han 
overhovedet havde modtaget brevet fra PFA, som PFA 
havde udsendt som almindeligt standardbrev, ville han 
ikke have kunnet forstå indholdet. 

Eftersom samleveren også var død, inden der var sket 
udbetaling af forsikringen, var der ingen beskyttelses-
værdige hensyn at tage til hende, og der var intet ri-
meligt i, at samleverens arvinger skulle have datterens 
fars livsforsikringssum. 

Datteren selv var enlig forsørger uden væsentlig ind-
tægt, og det havde været hendes fars udtrykte ønske 
og hensigt at sikre datteren økonomisk, hvis han buk-
kede under for sin sygdom. Det eneste af værdi, som 
faderen efterlod sig, var livsforsikringen.

Flere vidneforklaringer understøttede, at faderens øn-
ske var at sikre datteren økonomisk.

Samleverens arvinger gjorde gældende, at PFA havde 
været berettiget til egenhændigt at ændre vilkårene 
om kredsen af begunstigede, så også samlevere var 
omfattet - uanset om manden havde modtaget bre-

HVEM TILFALDT MANDENS LIVSFORSIKRING?
Sagen drejede sig om, hvem der havde ret til at få udbetalt en livsforsikring, som en 
mand fra Holstebro havde tegnet mange år før sin død i 2016. Manden havde tidli-
gere været gift, og efterlod sig en datter, men levede ved sin død sammen med en ny 
kvinde. 

Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning
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THI KENDES FOR RET

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

BYRETTEN
Da sagen omfattede et dødsbo, var det skifteretten, 
der behandlede sagen. Skifteretten gav samleverens 
arvinger medhold i, at ændringerne af forsikringsvil-
kårene i 2012 måtte anses for at være vedtaget, og 
at det derfor som udgangspunkt var samleveren, der 
som begunstiget skulle have udbetalingen. 

Skifteretten fandt endvidere - som følge af de for-
klaringer, som samleverens børn havde afgivet for 
retten om forholdet - at manden og samleveren ikke 
blot havde været samboende, men havde haft et 
nært ægteskabslignende forhold. 
Arvingerne fik derfor ret til udbetalingen. 

LANDSRETTEN
Datteren ankede dommen til Landsretten, og til brug 
for Landsrettens behandling af sagen blev der ind-
hentet en sagkyndig erklæring fra en sprogkyndig. 
Han skulle udtale sig om sværhedsgraden af stan-
dardskrivelsen fra PFA.

Den sagkyndige udtalte, at med de begrænsninger 
manden havde haft, ville han have haft svært ved at 
forstå meddelelsen fra 2012 fra PFA, idet den sag-
kyndige havde beregnet lixtallet i de forskellige dele 
af meddelelsen til henholdsvis middelsvær og svær 
at læse med et højt lixtal. 

Landsretten tiltrådte, at et privat forsikringsselskab 
er berettiget til at ændre vilkår generelt, også selv 
om forsikringsaftalelovens ikrafttrædelsesbestem-

melser betød, at eksisterende livsforsikringsordnin-
ger i vidt omfang skulle beholde den gamle defini- 
tion af begrebet ”nærmeste pårørende”. 

Landsretten tiltrådte også, at selv om manden hav-
de været præget af både sygdom og ordblindhed, 
så havde han været i stand til at blive bekendt med 
indholdet og betydningen af brevene fra PFA. 

Ændringen fra 2012 måtte derfor anses for vedta-
get, og det kunne ikke føre til et andet resultat, at 
skønsmanden havde vurderet brevene som udtryk 
for mislykket kommunikation. 

Landsretten stadfæstede skifterettens dom, og ar-
vingerne fik udbetalt forsikringen.

Juridisk afdeling bemærker, at hvis man ikke er gift, 
men samlevende, er det værd at gennemgå de for-
sikringer, man har tegnet for at sikre, at der sker 
udbetaling til den eller dem, som man ønsker. 

Man bør således sikre sig, hvem der er begunstige-
de. Endvidere kan der ligge skatte- og afgiftsmæs-
sige overvejelser bag den livsforsikringstype, man 
vælger, og bag den måde man vælger, at udbetalin-
gen skal behandles i forbindelse med et dødsbo. 

HVORDAN TROR DU RETTEN AFGJORDE SAGEN?

vet, havde accepteret ændringen eller ej, og om han i 
øvrigt havde forstået indholdet af brevet. Hvis manden 
havde haft problemer med at forstå betydningen af 
standardskrivelsen, kunne han let have fået hjælp til 
det. Selvom manden og samleveren ikke havde haft 
fællesøkonomi, havde de boet sammen, og samleve-

ren opfyldte derfor betingelserne for at få forsikringen 
udbetalt. Fordi der var arvinger i samleverens dødsbo, 
skulle udbetalingen derfor gå til dem.

Manden og samleverens børn havde aldrig haft et for-
hold til hinanden.
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GENERALFORSAMLINGEN
i Djursland Landboforening
Tirsdag den 3. marts 2020

i Auning Idræts- og Kulturcenter
Kl. 18.00: Foreningen er vært ved et stykke smørrebrød – der kræves tilmelding
Kl. 19.00: Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere og dirigent: Bestyrelsen foreslår ansatte som stemmetællere, og Jørgen Ivar Mikkels-

en, Grønfeld indstilles som dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år 

ved Formand Hans Gæmelke
3. Forhandling om formandens beretning
4. Eventuel beretning fra udvalgsformænd
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår, herunder re-

degørelse om rådgivningsvirksomheden ved Sekretær og chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard. Regnskabet 
skal godkendes jf. vedtægternes §31

6. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen lægger op til en mindre vedtægtsændring omhandlende navne-
skift fra Dansk Landbrug Midt-Østjylland til Landbrug & Fødevarer Østjylland, jf. vedtægternes §3 og §20, 
samt en tilpasning af medlemskategorierne, jf. §4.

Kaffe og lagkage
7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Hans Gæmelke (valgmetode: Absolut flertal)
 Valg af tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Esben Øvle Kristensen, Jørgen Ivar Mikkelsen og 

Hanne Line Revsbech (valgmetode: Prioriteringsmetoden)
 Valg af to fritvalgte til Åbent Landbrug: På valg er: Karen Revsbech og Birthe Koch (valgmetode: Proritering-

smetoden)
8. Øvrige valg: Valg af revisor: På valg er: Ernst & Young
9. Eventuelt
Afsluttende indlæg ved Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

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



Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00
Generalforsamling i Norddjurs LandboUngdom 
– med beretning ved formanden og valg til bestyrelsen.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: via Norddjurs LandboUngdoms facebookside
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom

Mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00
Generalforsamling i Østjyllands Plantelaug 
– der startes med spisning, herefter generalforsamling og afslutningsvis er der foredrag  
v/Natur- og vildtforvalter Jacob Nørgaard Larsen, Julianelyst, Østbirk.
Tilmelding: Senest den 19. februar til Minna Andersen på minna@rougso.net 
Mødested: Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471 Sabro
Arrangør: Østjyllands Plantelaug

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 13.00 – 16.00
Kursus i brug af Farmtracking (kl. 13-15)  
og/eller Cropmanager (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 22. 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 Jen-
sen og Jesper Lykke Andersen. Indlæg ved repræsentant fra Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, 
Kvæg. Indlæg v/ Per Molbech Pedersen, Ørum Djurs om konkurrencedygtig enmandsbedrift.
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 
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LENOVO THINKVISION 24"  MONITOR  

Understøtter 

HDMI - VGA - DisplayPort 

1299,00 
ekskl. moms 

 WWW.AGRO-IT.DK

AKTUELLE  TILBUD         PROFIL       KOMPETENCER      KONTAKT

Perfekt skærm til kontoret

         * Indbygget USB hub
         *  Fuld HD opløsning
         * Højdejusterbar

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

Med mange års erfaring og fød-
derne solidt plantet i lokalom-
rådet, er Lyngfeldt A/S fast be-
sluttet på at levere varen til Djurs-
lands kunder. Rasmus og Mads, 
som begge er bosat på Djursland, 
kender lokalområdet indgående. 
De står klar til at rådgive dig om 
maskiner, redskaber og reserve-
dele.

Lyngfeldt forhandler mærkerne 
New Holland, Kverneland, Kongs-
kilde, Amazone, Siloking, Giant, 
Stoll og GreenTec. Vi servicerer og 
skaff er naturligvis reservedele til 
alle mærkerne samt meget mere.

Vi står klar til at 
hjælpe dig!

LYNGFELDT 
på Djursland

Reservedele:
Mads Andersen
30 21 43 73

Maskiner:
Rasmus Olesgaard
30 21 25 99

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

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

 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.
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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/viceborgmester Claus Wistoft 
- ”Mit arbejdsliv, erfaringer og oplevelser - 10 år mere.....”
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

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 

Tirsdag den 28. april 2020 kl. 19.00 – 21.00
Besøg i REGNhytten – et forsøgs- og formidlingscenter, som viser vejen til klimatil-
pasning og bæredygtig anvendelse af regnvand til gavn for økonomien, trivslen og grundvandet. 
Påklædning efter vejret.
Mødested: Kristrup Engvej 21, 8960 Randers SØ
Tilmelding: Senest den 20. april til Annitta Simonsen, tlf. 2874 0438 eller  
mail: annitta.erik@fibermail.dk
Pris: Gratis for medlemmer. 30 kr. for ikke-medlemmer
Arrangør: Familie & Samfund Djursland
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Mandag den 11. maj til onsdag den 13. maj 2020
Tur til sydhavsøerne
 – over Fyn, Tåsinge, Langeland, Lolland, Falster, Bogø, Møn og Sydsjælland.
Mødested: Landbocentret i Følle. Afgang kl. 7.00
Tilmelding: Tidligst fra den 17. februar og senest den 29. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.
landboforening.dk
Pris: 2.945 kr. Enkeltværelsestillæg 600 kr.
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

Onsdag den 17. juni 2020 kl. 19.30
Årsmøde med beretning, regnskab og valg 
– herefter foredrag v/Hans Ulrik Jensen: ”40 år som murermester”.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 9. juni på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager 
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 25. juni 2020
Udflugt - program følger med indkaldelse til årsmødet.
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Søndag den 28. juni til lørdag den 4. juli 2020
Tur til Østrig, Schweiz og Liectenstein 
– program kan rekvireres på landbocentret.
Mødested: Landbocentret i Følle. Afgang kl. 7.30
Tilmelding: Tidligst fra den 12. marts og senest den 1. april på tlf. 8791 2000  
eller via www.landboforening.dk
Pris: 5.999 kr. Enkeltværelsestillæg 1.200 kr.
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

Tirsdag den 29. september 2020
Tur til Lille Vildmose
Mødested: Landbocentret i Følle. Afgang kl. 7.30
Tilmelding: Tidligst fra den 13. august og senest den 1. september på tlf. 8791 2000  
eller via www.landboforening.dk
Pris: 555 kr. inkl. bus, forplejning entré
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget
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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

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

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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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

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 ejendomsrådgiver 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:
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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. 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

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
Rho 3, 8382 Hinnerup 
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 



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 karenrevsbech@gmail.com
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
mail@lykkegaardenis.dk

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

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

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 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.

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

RING TIL BESTYRELSEN!
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McCormick X7.690 P6-Drive Effi  cient

+45 99 28 29 30   mail@helmstmt.com           www.helmstmt.com

Køb McCormick 
og kom på en

GRATIS  
inspirationstur til 

fabrikken i Italien!

Kampagnepris

NU KUN 648.000,- 
ekskl. moms

For mere information kontakt din lokale forhandler: Herning:  99 28 29 30 - Aarhus: 86 109 108 - Ringsted: 57 81 11 00
 Snedsted: 97 93 13 77 - Præstbro: 98 86 72 88 - Veggerslev: 24 60 00 50 - Egtved: 75 55 13 33

• 225 HK
• Fuld powershift tranmission

6 powerhift i 5 grupper
• 4 PTO-hastigheder: 540/1000/540E/1000E
• LS-Hydraulik pumpe
• 650/65-42 dækmontering
• Motorbremse
• 4-stolpet komfortkabine
• Aircondition
• Soltag med godt udsyn
• Luftsæde
• Radio/CD
• Teleskop spejle
• Rotorblink
• 10 arbejdslys

Handel maskiner nu
- og vær klar til sæsonstart

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

Vi er lagerførende af nye og brugte maskiner - klar til levering

Salgsafdelingen: Mads - telefon 22 77 45 44

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

landbrugs- & maskinservice
Veggerslev ApS

Veggerslevvej 75 - 8500 Grenaa - info@vlms.dk - www.vlms.dk

BAASTRUP®

Vi er
sprøjtesyns-virksomhed
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Veggerslevvej 75 - 8500 Grenaa - Telefon 2460 0050
info@vlms.dk - www.vlms.dk


