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FORMANDSORDET

Vi er nu kommet om på den anden side af en velover-
stået generalforsamling i Auning Idræts-og Kultur-
center, hvor omkring 220 mødte op. 

Det er jeg særdeles stolt over, og jeg vil gerne benyt-
te lejligheden til at takke for valget, og endnu engang 
takke for den store opbakning, som landboforeningen 
oplever. 

Bestyrelsens konstituerende møde er blevet udskudt, 
indtil vi igen frit kan mødes i større forsamlinger.

Corona-situationen påvirker hele verden i disse dage, 
og landbocentret i Følle er ingen undtagelse. Vi håber 
på, at de sikkerhedshensyn, som landboforeningen 
har taget, gør, at vi kan være på forkant, så ingen af os 
bliver ramt af sygdommen. 
Vi må alle hjælpe hinanden igennem denne tid og 
sørge for at passe godt på hinanden.

Ifølge kalenderen er det blevet forår. Vi venter på at 
kunne komme i marken, men det er i skrivende stund 
fortsat alt for vådt. 

Det er frustrerende for os alle, og vi havde håbet på, 
at der efter stormødet i Brædstrup, hvor de massive 
vandmængder var på dagsordenen, kom en løsning på 
situationen. Men også her har den verserende virus 
sat alt på standby.

Vi kan ikke gøre andet end at vente og se tiden an. 

Jeg ønsker for alle, at vi får et rigtig godt afgrødevejr i 
foråret og dermed en god vækstsæson for landbruget.

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

Rapsmark ved Sangstrup 22. marts 2020
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DET ER FEDT AT VÆRE LANDMAND,  
NÅR VI KAN HJÆLPE HINANDEN

Af Sabrina Brohus

Lasse Jensens beslutning om at blive selvstændig landmand skete pludseligt og på 
et tragisk grundlag, da faderen døde af et hjertestop. Her mærkede han vigtighe-
den af et godt netværk, og det har han dyrket siden.

Selv tilblivelsen af denne udgave af ”Landmandspor-
trættet” er blevet udfordret af den verserende corona-
virus. 
Mødet med Lasse Jensen, som driver Højvang Land-
brug, der ligger på Fløjstrupkærvej nær Randers, 
foregår udenfor i maskinhuset og på behørig afstand.

”Jeg er ikke selv berørt af coronavirussen endnu, men 
jeg tænker da lidt på, om det stadig bliver muligt at 
købe mit planteværn til foråret. Det har jeg ikke købt 
endnu”, lyder det fra Lasse Jensen.
Marlene, som er Lasses kæreste gennem de sidste 
20 år, er indenfor i stuehuset med de to børn Liva på 
6 år og Christian på 8 år. De er, som alle andre børn i 
Danmark, hjemsendt.

Den 38-årige planteavler skulle allerede som 19-årig 
tage en stor beslutning. Faderen dør pludseligt af 
et hjertestop i 2001. Lasse var lige startet på Land-

brugsskolen, og skulle nu beslutte, om han ville drive 
bedriften videre.
”Jeg ville jo faktisk slet ikke være landmand. Jeg var 
ved at tage en uddannelse som datamekaniker, men 
det var umuligt at få en læreplads. Derfor startede jeg 
på Landbrugsskolen, efter at min far havde prikket til 
mig i et stykke tid”, fortæller Lasse.
Lasse og moderen bliver enige om, at landbruget skal 
drives videre i 10 år. Derefter ville de i fællesskab 
beslutte, hvad der skulle ske. I første omgang driver 
Lasses mor selv bedriften med en ansat og med Lasse 
på sidelinjen, men i 2009 laver de i fællesskab et I/S. 
Det kører frem til 2018, hvor Lasse køber sin mor ud.

VIGTIGST AF ALT ER NETVÆRK
Lasse finder hurtigt ud af, hvor vigtigt det er at have et 
godt netværk, når man er landmand. Lasses far 
havde oparbejdet et stort netværk efter mange år som 
selvstændig, men den nyuddannede Lasse, skulle 

Siden 2018 har 38-årige Lasse Jensen været eneejer 
af Højvang Landbrug nær Randers



    Landboforening.dk  5

først i gang med at skabe sit eget. Hans første rigtige 
netværk blev derfor planteavlskonsulent i Djursland 
Landboforening, Peter Worre, som desværre døde for 
et par år siden. Han var ligeledes en god ven af famili- 
en.
”Peter hjalp mig meget, og han blev mit første rigtige 
netværk. Han fik mig også ind i en erfa-gruppe, og det 
var rigtig godt for mig”.

Lasse har formået at skabe sig et godt netværk, men 
der er altid plads til en udvidelse. Derfor er han glad 
for at være blevet en del af Djursland Landboforenings 
nye gruppe for yngre landmænd.

”De ældre landmænd har igennem et helt liv skabt et 
netværk på kryds og tværs. Det kan man se, når de 
mødes, og det kan være lidt svært at komme ind. Der-
for synes jeg, at det er en rigtig god idé med en gruppe 
for os yngre landmænd”, forklarer Lasse, som er stærk 
fortaler for netværk og ikke mindst fællesskaber, hvor 
man som landmænd hjælper hinanden.

”Alting hænger sammen med et godt netværk. Vi kan 
ikke klare os selv herude. Alle kan komme i en situa-
tion, hvor vi har brug for hjælp”.
Lasse kommer med et eksempel fra sidste år, hvor 
landets landmænd brugte det meste af høsten på at 

kigge på de uendelige mængder regn. Lasse kommer 
en dag tilfældigvis i snak med naboen. Den besværlige 
høst af græsfrø bliver vendt, og Lasse får sagt til 
naboen, at skulle han få tid, måtte han hellere end 
gerne komme og hjælpe med høsten. Og sådan blev 
det. Næste dag kom naboen forbi, og Lasses græsfrø 
kom i hus.

”Det er bare fedt at være landmand, når vi kan hjælpe 
hinanden på den måde. Jeg synes virkelig, at vi alle bør 
hjælpe hinanden, tale helt åbent om den situation, vi 
står i og så ikke spænde ben for hinanden, når vi har 
brug for hjælp”.

ET GIVTIGT FÆLLESSKAB
At hjælpe hinanden behøver ikke altid kun at være af 
et godt hjerte. Det kan også være et givtigt arbejds-
fællesskab, som tjener begge parter godt. Sådanne 
fællesskaber har Lasse Jensen med to naboer. Den 
ene nabo har han et maskinfællesskab med. De ejer 
hver 50% af en sprøjte og en stubharve. På den måde 
har de fået bedre maskiner, som bliver fuldt udnyttet. 
Naboen til den anden side pløjer de marker, som Lasse 
har brug for. Til gengæld sår Lasse naboens ønskede 
arealer.

”Så hjælper jeg ham også med at høste, og så kommer 
han og hjælper med at bjerge halmen. Det er sim-
pelthen bare vejen frem. På den måde kan vi speciali- 
sere os og gøre det, som vi er bedst til”, understreger 
Lasse.

Når man er selvstændig landmand, er der altid et hav 
af beslutninger, som skal tages. De vendes med konen 
og netværket, men i sidste ende er det landmanden 

LANDMANDSPORTRÆT

”Alting hænger sammen med et godt  
netværk. Vi kan ikke klare os selv herude.  

Alle kan komme i en situation,  
hvor vi har brug for hjælp”. 

Lasse Jensen, planteavler.

BLÅ BOG: 
• 38-årige Lasse Jensen, som er planteavler, bor 

sammen med kæresten Marlene.

• Marlene arbejder hjemmefra, hvor hun har en 
klinik med mindfulness og kropsterapi. Derud- 
over ordner hun bedriftens bogføring og regn-
skab.

• Sammen har parret 2 børn – Liva på 6 år og 
Christian på 8 år.

• Lasse Jensen har siden 2018 drevet Højvang 
Landbrug, som ligger på Fløjstrupkærvej.

• Bedriften har 300 ha i omdrift, hvoraf 240 er 
ejet.

Lasse Jensen 
driver 300 ha. 
De 240 ha er 
ejet, mens  
resten er for-
pagtet.  
Henover vin-
teren har han 
været i gang 
med at lave en 
plads til tørring 
af frø
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selv, som skal tage beslutningen. Efter mange overve-
jelser har Lasse Jensen valgt at ansætte en ung land-
mand, som startede 1. marts 2020. Lasse har indtil nu 
haft to pensionister, som har hjulpet til i sæsonen for 
planteavl. Den ene har meddelt, at han ikke kommer 
mere, og den anden tager nogle år mere, hvis helbre-
det tillader det.
”Det er jo altid med i overvejelsen, om der er arbejde 
nok til endnu en mand, når vi som planteavlere stort 
set lukker ned i fire måneder om året”, lyder det fra 
Lasse.

Men lige nu er der projekter nok at gå i gang med. 
Lasse er ved at lave plads til tørring af frø. Han har 
et par andre byggeprojekter, og inden længe skal der 
lægges en smule dræn på en af markerne.
”Vi har godt drænet herude, så det bliver bare en 
smule. Men det bliver godt at komme ud at køre. Det 
glæder jeg mig til”.

DET SKAL IKKE FEJLE
Lasse Jensen kommer oprindeligt fra Fausing. Det 
er også her, hans fødehjem ligger. Ejendommen på 
Fløjstrupkærvej købte forældrene i 1994, hvor den var 
temmelig nedslidt. Stuehuset blev lejet ud, mens der 
blev renoveret på ejendommen. I 2008 beslutter Lasse 
og kæresten at vælte stuehuset og bygge et nyt hus, 
som de i dag bor i.

Lasse Jensen driver 300 ha. De 240 ha er ejet, mens 
resten er forpagtet. Desuden har han en større halm- 
produktion, som bliver leveret til varmeværket. Lass-
es store kendskab og ikke mindst interesse for IT 
smelter sammen med markarbejdet, hvor han er stor 
tilhænger af præcisionslandbrug. Det var derfor også 
nærliggende, at Djursland Landboforening afholdte 
bedriftsbesøg hos Lasse sidste år, hvor netop præci-
sionslandbrug var temaet.

Lasse dyrker byg, rug, hvede, græsfrø og raps. Det er 
efter hans eget udsagn så traditionelt, som det kan 
blive. Det har fungeret i mange år, og sådan fortsætter 
han.

”Jeg har fået noget foræret, og jeg føler et stort ansvar 
for ikke at sætte det over styr og dermed fejle. Vi har 
en fornuftig forretning og lever fint, så vi fortsætter på 
denne måde”.

Dagen rundes af med det helt store spørgsmål: Hvad 
laver en planteavler egentlig om vinteren?
”Det har min kæreste også tit spurgt om”, siger Lasse 
og griner.

”Jamen, vi servicerer maskinerne, leverer halm til var-
meværk, hjælper kammerater i andre brancher, hvis de 
har brug for en ekstra hånd. Og hvis vi selv har gang 
i nogle byggeprojekter, laver jeg gerne så meget som 
muligt selv. Og så er det her, at vi tager ud at rejse. Det 
gør vi jo ikke om sommeren. Vi har lige været tre uger 
på Filippinerne og i Taiwan. Den tur brugte jeg lang tid 
på at planlægge. Jeg elsker at rejse og komme ud at se 
verden. Næste gang vil jeg gerne til USA eller Canada i 
en autocamper”.

Billedet er taget ved sidste års høst, hvor Lasse Jensens nabo kom forbi og hjalp med at høste Lasses græsfrø, som han havde 
haft svært ved at få bjerget grundet de massive mængder af regn

Ejendommen på Fløjstrupkærvej købte Lasse Jensens forældre 
i 1994, hvor den var temmelig nedslidt. I 2008 vælter Lasse og 
kæresten stuehuset og bygger et nyt hus, som de i dag bor i

”Jeg ville jo faktisk slet ikke være land-
mand. Jeg var ved at tage en uddannelse 

som datamekaniker, men det var  
umuligt at få en læreplads”. 

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

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

AFDELING

www.landboforening.dk

Det naturlige valg...
Vi tilbyder alle professionel
juridisk rådgivning

Målsætning: At yde og sikre vores
kunder en høj faglig ekspertise
kombineret med menneskelig indsigt.

Kontakt os på tlf. 8791 2000

• Ejendomshandler
• Generationsskifte
• Landboret
• Leje- og forpagtningsaftaler
• Planlov
• Kontraktretlige forhold
• Testamenter og ægtepagter

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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Krav om miljøledelse gælder alle IE-brug, der har en § 
16a-miljøgodkendelse efter den nye godkendelses- 
ordning, der trådte i kraft i 2017.

Fra den 21. februar 2021 gælder kravet desuden for 
alle IE-brug med en miljøgodkendelse. –Også  
§ 12-miljøgodkendelser efter det gamle godkendel-
sessystem.

Man slipper altså ikke udenom kravet om miljøledelse, 
medmindre ens produktion ikke kan kategoriseres 
som et IE-brug, og/eller man kun har en miljøtilladelse 
og ikke en miljøgodkendelse. Men hvorfor skulle man 
også ønske at slippe udenom?

Et miljøledelsessystem kan sagtens vendes til egen 
fordel. Når der opnås en besparelse på eksempelvis 
brændstof, vand og energi, er det ikke kun miljøet, der 
skånes. Det er også pengepungen.

Herudover indgår miljøledelse som en af de parame-
tre, kommunen beregner bedriftens miljøscore ud fra. 
Jo lavere miljøscore, jo færre prioriterede tilsynsbesøg. 
Hvis bedriften har miljøledelse, vil det trække den 
samlede miljøscore ned, hvilket kan medføre en lavere 
tilsynsfrekvens.

TILSYNSKAMPAGNEN FOR 2020
En del kommuner vil med dette års tilsynskampagne 

oplyse alle ejere med større husdyrbrug om mulighe- 
derne for at indføre miljøledelse på deres ejendom – 
herunder hvilken betydning, det har for miljøet, samt 
den driftsøkonomiske gevinst, der kan være ved at 
have fokus på et indsatsområde i produktionen.

HVAD ER MILJØLEDELSE?
Kravet om miljøledelse stammer fra EU og er indført 
for at gøre miljø til en del af beslutningsgrundlaget i 
den enkelte virksomheds ageren, på linje med f.eks. 
økonomi og sociale hensyn.

Miljøledelse handler med andre ord om at gøre en 
bevidst indsats for at passe bedre på miljøet. Mil-
jøledelse kræver selvfølgelig rent formelt, at man 
udarbejder nogle arbejdsdokumenter. 
Men det behøver ikke at være kompliceret. 
Tværtimod så skal dokumenterne være simple og 
overskuelige for alle.

I store træk handler miljøledelse om at spare på de 
ressourcer, der anvendes på bedriften.

Vi anbefaler, at man lader være med at gøre det mere 
kompliceret end nødvendigt. Vælg at se miljøledel-
sessystemet som et redskab til at øge fokus på en 
miljømæssig og bæredygtig udvikling af virksom-
heden, samtidig med at der kan være en økonomisk 
gulerod i form af reducerede driftsomkostninger.

FAKTA

KOMMUNERNE HAR FOKUS PÅ  
MILJØLEDELSE 

Udsigt Allelevsund

Hvis man har et husdyrbrug af en vis størrelse, skal man have et såkaldt miljøledel-
sessystem, men det kan også være en god idé for de øvrige husdyrbrug.
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LAND, MILJØ & ERHVERV 
Afdelingschef
Rikke Skyum 
Telefon 8791 2045 – Mobil 2028 0189
Mail: rsk@landboforening.dk

FAKTA
IE-BRUG: 
Husdyrbrug med mere end 750 søer, 2000 stipladser slagtesvin eller 40.000 fjerkræ, hvor kravet kon-
trolleres ved kommunens tilsyn. Miljøledelse danner basis for en målrettet styring af forbrug, energi og 
råvarer - ofte med store besparelser til følge.

Eksempler på steder, hvor du kan spare:
 
Råvarer: 
Foder, rengøringsmidler, andre hjælpestoffer, ef- 
fektivitet, sprøjtemidler
 
Vand: 
Drikkevandsspild, vaskevand, rengøring af 
malkeanlæg
 

Affald: 
Nedbringe mængden, sortering, genanvendelse 

Energi: 
Lys, ventilation, varmelamper, malkeanlæg og 
mælkekøling, opvarmning, varmekilde, isolering, 
varmefordeling, genvinding, brændstof, dæktype, 
reduceret kørsel, udskiftning af materiel.

A
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3

AFGRØDEMODTAGELSE 
I DLG ØSTJYLLAND

I høstperioden har vi  
18 afdelinger klar til at  
modtage dine afgrøder

For nærmere information  
kontakt DLG Østjylland
Tlf. 3368 6300
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BÆREDYGTIGHED PÅ LANDBRUGSBEDRIFTEN
Klima ligger højt på den politiske dagsorden, og fra flere sider arbejdes der på kli-
maregnskaber på landbrugsbedrifter. Klimaindsatsen er dog kun ét blandt FN’s 17 
verdensmål for en bæredygtig udvikling. Fremover forventes der også at komme 
fokus på en række af de andre verdensmål, som relaterer sig til bæredygtighed, fx 
energiforbrug, rent vand, anstændige jobs og økonomisk vækst.

På nuværende tidspunkt er RISE-værktøjet et af de 
mest omfattende værktøjer til at vurdere bæredyg-
tighed på en landbrugsbedrift. Analyseværktøjet er 
internationalt anerkendt og anvendes i mere end 50 
lande. 

INDHOLDET I EN RISE-ANALYSE
RISE er en analysemetode, som giver et overblik over 
bæredygtigheden for en landbrugsbedrift i forhold 
til miljø, klima, økonomi og sociale forhold. Analysen 
kommer hele vejen rundt om bedriften og indtager 
dermed et helhedsorienteret perspektiv. En analyse 
udmøntes helt konkret i et polygon (”spindelvæv”), 
hvor det bliver synligt, hvilke områder på bedriften, der 
er bæredygtige, og hvilke områder, der kan arbejdes 
videre med i forhold til bæredygtighed. Der analyseres 
i alt ti forskellige kategorier, se figur 1.

Til en RISE-analyse skal der bruges en række oplys-
ninger, herunder de kendte data fra bedriften - mark-

plan, gødningsplan, dyrehold, jordprøver, sprøjtejour-
naler og regnskabstal mv. Og yderligere suppleres der 
med informationer fra landmanden selv, som bliver 
interviewet ude på sin bedrift. 

Når alle oplysninger er indsamlet fra de forskellige 
databaser og landmanden selv, bliver der udarbejdet 
en bæredygtighedsrapport, hvor det karakteristiske 
RISE-spindelvæv for bedriften også indgår. Rapporten 
giver et overblik over de områder, der er bæredyg-
tige - og de punkter, hvor gården kan arbejde med 
forbedringer for at blive mere bæredygtig. 

HVAD NU?
Det er forventningen, at der på sigt vil blive efterspurgt 
et godt værktøj til at arbejde med bæredygtighed på 
den enkelte bedrift. -Og RISE er et godt bud på et 
sådant værktøj. Alle leverandører til mejeriet Natur-
mælk får i øjeblikket udført RISE-analyser af deres 
bedrifter.

Figur 1. Eksempel på et RISE-spindelvæv. Den røde streg viser bedriftens score for hver enkelt af de 10 kategorier. Bedriften her 
ligger højt i mange kategorier, fx, ”Husdyr” og ”Vand” (grønt område) - mens der kan ske forbedringer på området ”Energi og klima”, 
som ligger i rødt område.
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LAND, MILJØ & ERHVERV
Miljøkonsulent
Mette Noe Bach 
Telefon 8791 2041 – Mobil 3031 9934
Mail: mnb@landboforening.dk

RISE-analysen har sin oprindelse i Schweiz og har 20 
år på bagen, så der er blevet arbejdet med værktøjet 
længe. I Danmark er der endvidere foretaget et om-
fattende arbejde for at tilpasse analysen til de mange 
danske data. 

Som en del af landboforeningens interne læring i bru-
gen af RISE vil der være mulighed for, at to-tre bedrif- 
ter kan få udført en gratis RISE-analyse. 

Ring til Mette Noe Bach på 8791 2041 for en nærmere 
aftale.  
Du får en gennemgang af resultaterne og en bæredyg-
tighedsrapport, og i samarbejde laver vi en handlings- 
plan, som beskriver, hvilke områder du ønsker at arbej- 
de videre med i forhold til bæredygtighed. 

Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning

Mørke - Rønde - Kolind
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET

BEDRIFTSBESØG
På grund af coronavirus har vi her i foråret kun aftalt 2 
bedriftsbesøg ultimo maj. –I håbet om at situationen 
til den tid er lettet lidt.

Første besøg er et traditionelt bedriftsbesøg med 
fokus på planteavl. Herudover skal vi se på Djurslands 
første minivådområde, og afslutningsvis skal vi se 
Djurslands første rigtige solcellepark, der er på ca. 35 
ha. Aftenen sluttes af med øl og vand i maskinhuset.
Den sidste tirsdag i maj er vores fokus på vårsæd, 
frøgræs og såteknik, hvor vi følger op på vores plan-
teseminar og enkornssåning. Aftenen sluttes af med 
pølser, øl og vand.
Læs nærmere under arrangementer bagerst i bladet.

N-PROGNOSEN
Vi er på kontoret lidt forundrede over årets kvælstof-
prognose! Gad vide, om der er gået politik i prognosen? 
Efter et efterår og en vinter med rekordnedbør og re-
kordhøje temperaturer, der alt andet lige burde resul-
tere i en rekordstor udvaskning, får vi en prognose, der 
ligner noget, vi har set flere gange før. 
–Ingen rekord der!

Men måske skal vi bare tage det positivt, for så er der 
jo mere kvælstof i jorden! Det er jo da billigere end 
at skulle købe det. Og hvis der senere på året skulle 
komme tal fra vandmiljøet om, at der er sket en stor 

kvælstofudvaskning – ja, så kan vi jo blot konstatere, 
at udvaskningen ikke kan komme fra markerne. For 
dér er alt jo, ”som det plejer”.

CORONA HAR STOR INDVIRKNING
Med den hastighed, der har været på udbredelsen af 
coronavirus og ændringer i samfundet som følge heraf, 
er det svært at skrive noget bare nogenlunde klogt 
her medio marts, og så samtidig tro, at det gælder ved 
udgivelsen af dette blad medio april, udover at vi alle 
bør passe godt på hinanden og med Dronningens ord: 
Vise sammenhold ved at holde afstand. Men jeg vover 
alligevel forsøget:

Grovvarebranchen kan helt sikkert blive udfordret 
logistisk. Prøv derfor at være så langt foran i bestillin- 
ger som muligt. For når først varen er hjemme, er det 
jo dig, der bestemmer, hvornår den skal bruges – ikke 
leveringsdatoen.

Planteavlskonsulenterne bliver udfordret logistisk 
ved, at vi arbejder så forskudt af hinanden som muligt 
(tidsmæssigt og geografisk). Vi når alle opgaver, så 
bare ring. –Vi finder på en løsning. 
Med hensyn til årets EU-ansøgning, så er fristen pt. 
fortsat 17. april. Lige nu er der ingen fristforlængelse 
i udsigt, og systemet kører rimeligt. Men vi kan stadig 
ikke forkorte overdragelser af betalingsrettigheder 
lavet før 2015, hvilket har betydning for flere ejen-

Fra 16/3-2020
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PLANTEAVL
Chef for planteavl 
Carsten Kløcher 
Telefon 8791 2073 – Mobil 2835 0191
Mail: ck@landboforening.dk

domshandler. Vi håber naturligvis, at alt falder på 
plads, men Landbrugsstyrelsen er jo nok også coro-
na-udfordret.

DRÆN TIL SOMMER
Vi har længe set på våde marker og store pletter, der 
trænger til dræning, når det bliver tørt engang. Hvor 
man planlægger dræning, måske i juni måned, er det 
jo (desværre) alt for nemt at se, hvor dræning skal ske. 
Men vil man vente til efter høst, kan det blive sværere 
at finde de præcise grænser for problemerne.

Som de to billeder viser, er der hjælp at hente uden 
den store overflyvning med drone-fotografering. 
Fotoet side 12 er fra 16/3-2020, stående lige der hvor 
hjulsporet går ind i den gule plet på indekset fra 13/3-
2020 herover.
Gå ind på CropManager på din telefon og find biomas-
seindekset for 13/3-2020, så er vandet nemt at se 
i de fleste marker. Prøv at teste ude i din mark. –Jeg 
tror, ”det holder vand”.
Til august kan man stadig finde billedet fra 13/3-
2020, og så kan det jo hjælpe på hukommelsen.
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Hvis man går med et ønske om at etablere sig som 
selvstændig, er der mange krav, man skal kunne leve 
op til. En af de største udfordringer vil være at frem-
skaffe nok kapital, så finansieringskildernes krav om 
solvens kan opfyldes.

Det kræver derfor, at der på forhånd er lavet en 
opsparing, hvilket med fordel kan gøres enten via 
etablerings- eller iværksætterkonto, hvor indskud 
giver skattefradrag i opsparingsåret mod at reducere 
afskrivningsgrundlagene ved etablering.

De grundlæggende regler for etablerings- og 
iværksætterkonto er ens, men der er lidt forskel i skat-
tefradragene.

Indskud på etableringskonto giver fradrag som lig- 
ningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 27 
%, men modregning i afskrivningsgrundlag sker så kun 
med 50 % af det indskudte beløb.

Iværksætterkonto giver derimod fradrag i den person-
lige indkomst, så hvis man betaler topskat, vil fra- 
dragsværdien være ca. 56 %. Her skal hele det 

indskudte beløb så til gengæld modregnes i af-
skrivningsgrundlagene.

Som tommelfingerregel vil det derfor, hvis man 
betaler topskat, være mest fordelagtigt at spare op 
via iværksætterkonto, og modsat hvis man er under 
topskattegrænsen, så vil opsparing være bedst som 
etableringskonto. 

Der kan på begge ordninger sættes op til 60 % af 
nettolønnen ind, og altid 250.000 kr., hvis det kan 
rummes i nettolønnen.

HUSK fristen for at indskyde med fradrag for ind- 
komståret 2019 er 15. maj 2020.

Det er klart, at det kan være svært at få sparet nok op 
til etablering. Men det er et stærkt signal til finan- 
sieringskilderne at kunne vise en opsparing og en vilje 
til at forfølge ens mål mod etablering som selvstæn-
dig.

Hvis der er spørgsmål til de to opsparingsordninger, 
står vi gerne til rådighed for yderligere information.

Der er for tiden stort fokus på generationsskifte i landbruget, hvor der er stærkt 
brug for unge, som vil ind og overtage bedrifterne fra den ældre generation.

ØKONOMI & REGNSKAB
Afdelingschef
Henrik Larsen 
Telefon 8791 080 – Mobil 2481 6522
Mail: hal@landboforening.dk

SPAR OP TIL AT 
ETABLERE DIG SOM 
SELVSTÆNDIG
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LENOVO THINKVISION 24"  MONITOR  
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HDMI - VGA - DisplayPort 
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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
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Mange landbrug har i 2019 opnået ganske fine likvidi-
tetsoverskud på deres bedrifter. Dette gælder i særde-
leshed for svineproducenterne. Den positive udvikling i 
likviditetsoverskud ser foreløbigt ud til at fortsætte, og 
det et godt stykke ind i 2020.

Den positive udvikling er til dels båret af et særde-
les godt bytteforhold for svineproduktionen, stabile 
mælkepriser, gode lagerbeholdninger af korn og 
grovfoder, men også af meget lave finansielle omkost-
ninger.

Spørgsmålet er så, hvordan denne overskudslikviditet 
forvaltes, når bankerne samtidig kræver en negativ 
rente på 0,75% på erhvervskunders indlånskonti. Vi har 
i afdelingen for Økonomi og Regnskab drøftet denne 
problemstilling.

Vi er sikre på, at den positive økonomiske udvikling i 
den animalske produktion ikke vil fortsætte i det uen-
delige. Derfor er det primære mål at skabe mest mulig 
finansiel robusthed.

Overskudslikviditet skal i videst muligt omfang an-
vendes til nedbringelse af banklån. Det siger sig selv. 
De fleste banklån ligger med en rente på 4 til 6%. 
Overskudslikviditet, der forrentes med -0,75% giver 

derfor en væsentlig rentebesparelse. Der er afdrag på 
de fleste banklån, og ofte store afdrag, idet de har kort 
løbetid. Ved at afvikle banklån sænkes også kravet til 
overskudslikviditet på længere sigt. Det er relevant, 
hvis der igen opstår økonomisk smalhals i landbruget.

Hvis der ikke er banklån, eller banklån allerede er ind-
friet med den positive likviditet, så er vores anbefaling 
at betragte de 0,75% som betaling for en forsikrings-
præmie. En forsikring for opretholdelse af likviditet til 
den dag, hvor landbrugsøkonomien igen vender den 
forkerte vej.

Som udgangspunkt skal realkreditgælden ikke 
nedbringes. Der er dog grænser for, hvor stor den 
likviditetsmæssige reserve skal være. Det kræver en 
individuel bedømmelse. Her er landbrugene og deres 
likviditetsbehov ikke ens, og må derfor bedømmes fra 
sag til sag. I nogle tilfælde kan det derfor være rele-
vant at afdrage ekstraordinært på realkreditten.

Vi vil anbefale at tage kontakt med os for en bedøm-
melse heraf.

DET FINANSIELLE MARKED
I skrivende stund er de finansielle markeder stærkt 
påvirkede af udbrud af coronavirus. Aktiemarkedet har 

OVERSKUDSLIKVIDITET
Hvordan skal denne overskudslikviditet forvaltes, når bankerne samtidig kræver en 
negativ rente på 0,75% på erhvervskunders indlånskonti?  
Vi har i afdelingen for Økonomi og Regnskab drøftet denne problemstilling.
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DRIFTSØKONOMI
Afdelingsleder driftsøkonomi
Carsten Sørensen 
Mobil 4049 8331
Mail: cs@landboforening.dk
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været i frit fald, og renterne har igen nået et bund-
niveau.

Vi har i rigtig mange af vores “ØkonomiNyt” givet 
vores mening og holdning til kende om den generelle 
økonomiske situation og om den sårbarhed, som den 
internationale økonomi befinder sig i. 

Før coronavirus blev kendt og kom i udbrud, var flere 
lande allerede i økonomisk recession. Den samlede 
gældsætning i verden har aldrig været højere, og 
nationalbanker fortsætter med deres pengepolitiske 
stimuli. Alt sammen et udtryk for manglende robust-
hed i verdensøkonomien.

Vi ved det selvfølgelig ikke, men udbruddet af corona-
virus kan meget vel betyde det bump for økonomien, 
der gør, at den internationale økonomi helt eller delvist 
vælter. I første omgang har investorer flyttet deres 
investeringer over i obligationer, og igen har disse 
investorer søgt i sikkerhed i blandt andet Danmark, 
hvilket har sænket renten på realkreditobligationer.

At det lige blev coronavirus, der gav dette bump var 
uforudsigeligt. Det kunne have været andre negative 
påvirkninger, der skubbede økonomien i den forkerte 
retning. Under alle omstændigheder så viser udbrud-

det af coronoavirus blot, hvor sårbar den interna-
tionale økonomi er og dermed også manglen på en 
tilstrækkelig robusthed.

Den manglende robusthed er en udfordring og en 
stærkt påvirkende faktor i forhold til den manglende 
vækst.

En 30-årig realkreditobligation med eller uden afdrag 
udstedes kun i 0,5%, og de korte renter er igen faldet 
betydeligt, og ligger igen på samme lave niveau som i 
juli og august 2019. Den lave rente i 2019 varede kun i 
ganske kort tid, og ingen fik rigtig gjort brug af de lave 
renter på daværende tidspunkt.

Denne gang kunne det godt se ud til, at de lave renter 
vil holde ved i en længere periode. Det bør derfor nøje 
overvejes, om hele eller dele af realkreditbelåningen 
skal lægges over i en fast rente, hvis en 0,5% 30-årig 
obligation når en kurs i nærheden af 99. Ingen ved, 
hvor det finansielle marked havner. Derfor bør man 
søge at skabe en vis sikkerhed omkring sine renter.

Tag derfor gerne en drøftelse med afdelingen for 
Økonomi og Regnskab om din finansielle sammensæt-
ning og find ud af, om der skal gøres noget ved det. 
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Klimaet er en global udfordring, hvor alle skal 
bidrage, hvis det skal have en effekt. Mejeri- 
selskabet Arla har sat konkrete mål for at 
skubbe udviklingen i den rigtige retning. Første 
delmål er en reduktion i CO2-udledningen med 
30 procent inden 2030, svarende til 3% pr. år. 
Netop nu indtastes der produktionsdata fra 
ca. 9900 Arla-leverandører i hele Nordeuropa 
for at gøre status på, hvor stort det aktuelle 
klimaaftryk er fra mælkeproduktionen. På 
baggrund af indtastningerne beregnes der 
CO2-udledninger fra de mest betydende akti- 
viteter på gårdniveau, og der kan sammen-
lignes til gennemsnit for forskellige lande og 
produktionsformer.

Klimaaftrykket betyder også noget for din 
bundlinje
Reduktion af klimaaftrykket giver ikke blot 
mening for den globale påvirkning af klimaet. 
Når du arbejder med reduktion af klimaaftryk-
ket på bedriften og målrettet gennemfører 
konkrete tiltag, vil du også opnå øget produk-
tionseffektivitet og mulighed for besparelser.

EKS. 1. FODER OG ENERGIUDNYTTELSE
Endagsfoderkontrol giver en tæt opfølg- 
ning på udnyttelsen af energien til mælke- og 
kødproduktion og mulighed for at foretage 
tilpasninger i foderration og evt. justeringer i 
fodringsmanagement, så slutresultatet bliver 
mere mælk for det samme foderforbrug.

EKS. 2. FODER OG METAN (CH4)
Metan er et resultat af den mikrobielle 
omsætning i vommen, og metan virker ca. 25 
gange så kraftigt som CO2. Lige nu har vi kun 
fedttildeling, som kan reducere metanproduk-
tionen. Men der er flere spændende produkter 
på vej, der enten helt (Faktor x 100%) eller 
delvist (3-NOP 30%) kan fjerne produktionen 
af metan. Ingen af produkterne er dog god-
kendte endnu.

EKS. 3. JORD OG PLANTER
Et højt udbytte i marken giver et mindre areal-
behov og dermed også et mindre CO2-aftryk.

KLIMAET BETYDER NOGET  
FOR DIG OG MIG

Aktiviteter med de mest betydende CO2 Hvad kan der gøres – Eksempler på virkemidler

Foder Energiudnyttelse. Andel importeret foder (Sojaskrå 
etc.) Reduktion af metan (CH4)

Jord og planter Udbytteniveau i marken
Undgå omlægning af tørvejorde (JB11) 

Gødning Forsuring af gylle
Overdækning af gyllebeholder

Energi Anvendelse af grøn energi

Brændstof Biobrændsel

Dyrevelfærd Høj mælkeydelse
Dødelighed
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EKS. 4. DYREVELFÆRD
Højere dyrevelfærd giver en højere mælke- 
ydelse, bedre holdbarhed og færre døde dyr. 
Derudover giver velfærdsændringerne også 
flere indtægter i form af mersalg af kød og 
mælk. Effekten af det reducerede klimaaftryk 
kommer således til at kunne ses direkte på din 
bundlinje

ER DU KOMMET I GANG?
På hjemmesiden Arla Farmers skal hver 
landmand senest den 31.maj 2020 indtaste 
oplysninger, som findes i regnskab, mark- og 
gødningsplaner, samt DMS. I alt er der ca. 200 
spørgsmål, der skal besvares. Mange mælke-
producenter har allerede foretaget indtast-
ningerne med lidt opklarende spørgsmål til 
beregninger af foderforbrug. Andre har valgt 
at få hjælp fra deres kvægrådgiver til indtast-
ningerne. Det er frivilligt at deltage i klimatjek, 
men hvis man bidrager med oplysninger og 
efterfølgende modtager et gratis rådgivnings-
besøg af en ekstern klimarådgiver, opnår man 
et tillæg på 7,45 øre pr. kg mælk fra 1. juni 
2020.

KLIMARÅDGIVNING
De indtastede data bearbejdes til en klima- 
rapport, der kan dannes fra midten af april. 
Når landmanden modtager sit klimatjek, er 
der mulighed for sammenligning af egne 
resultater med andre gårde, som ligeledes har 
gennemført klimatjekket. Til at hjælpe med 
at komme i den rigtige retning er der tilknyt-
tet et gratis rådgivningsbesøg af ca. 2 timers 
varighed. Hovedformålet med rådgivningen er 
dels at foretage korrektion for evt. fejlindtast-
ninger samt udpegning af indsatsområder for 
nedbringelse af CO2-udledningen på gård-
niveau. 

Du er meget velkommen til at kontakte din 
kvægrådgiver, hvis du har behov for hjælp til 
klimatjek.

Velas KVÆG
Jordbrugsteknologstuderende

Mia Stenbryggen
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BYGGERI & TEKNIK I/S
Energi- og teknikrådgiver
Gunnar Schmidt
Telefon  9999 2319 – Mobil 2089 7800 
Mail: gus@byggeri-teknik.dk

Selv om du ikke har autorisation til at bekæmpe rotter med bekæmpelsesmidler, er 
der en række andre ting, du kan gøre; enten for at reducere indvandringen af rotter 
til dine bygninger, eller for at bekæmpe dem.

GØR LIVET SURT FOR ROTTERNE!

På et autorisationskursus i rottebekæmpelse, afholdt i 
februar 2020, kom der mange gode råd omkring, hvad 
man kan og bør gøre for at holde rotterne borte fra sin 
ejendom, og hvordan man kan bekæmpe dem uden 
brug af rottegifte.

For at rotter kan leve og formere sig, skal de have ad-
gang til foder samt have et uforstyrret sted at etablere 
bo. Begge dele finder de ofte på et landbrug!

Rotter skal bekæmpes, så snart de viser sig. Ved rotte-
angreb har man pligt til at melde dette til sin kommu-
ne, så de kan beslutte, om de vil bistå dig med at be-
kæmpe rotterne, eller om de vil henvise til at kontakte 
et privat skadedyrsfirma. 

Rotter er dyr, som primært er aktive om natten. De 
bevæger sig helst beskyttet i landskabet, dvs. langs 
mure, under højt græs, trærødder og andre ting, som 
yder dem beskyttelse. Har man bygninger, hvor der 
gror græs, buske og træer helt ind langs muren, kan 
rotterne på enkel vis bevæge sig langs bygningen og 
frem til steder, hvor der er huller, de kan bruge til at 
kravle ind i bygningen.

SÅDAN MINDSKER DU INDVANDRINGEN AF ROTTER 
TIL DINE BYGNINGER
• Fjern bevoksninger omkring bygningerne, og 

planér jorden. Bygningerne bør holdes fri for be-
voksning, gerne i 6–8 meters afstand.

• Så græs og hold det kortklippet. Eller endnu bedre: 
Læg et lag singels ud i et bælte på 1,5 til 2 meters 
bredde fra soklen og ud.

• Tætn alle huller ind i bygningen udefra, særligt 
langs jorden. Sørg for at porte og døre er tætte, når 
de er lukkede.

• Tagnedløb skal kobles sammen med nedløbsbrøn-
de, så rotter hverken kan kravle op i tagrenden 
eller ned i afløbssystemet.

INDE I BYGNINGERNE
• Inde i bygningerne bør rotternes adgang til føde 

fjernes, hvor dette er muligt. På bedrifter med 
eget male-blandeanlæg ligger der nogle steder frit 
tilgængeligt foder på gulvet, fx fra utætheder på 
male-blandeanlægget.

REDUCER ROTTERNES MULIGHEDER FOR AT ETAB-
LERE BO
• Huller i gulve og vægge lukkes og tætnes.
• Ophobet flydelag i gyllekanaler fjernes; kan løsnes 

fx med drænspuler.

BEKÆMPELSE
Selv om du ikke har autorisation til at bekæmpe rotter 
med kemiske bekæmpelsesmidler (rottegifte), må du 
gerne bekæmpe dem med andre tiltag, som:
• Mekaniske fælder (smækfælder).
• Automatiske fælder.
• Kassefælder til levende fangst.
• Hold hund på gården, til bekæmpelse af rotterne.

Aflivning af rotter skal ske uden unødvendig lidelse, 
og må ikke foretages hverken ved drukning eller ved 
gasning.

Et bælte med singels langs husmuren gør det besværligt 
for rotterne at færdes langs bygningen. Foderkasser som 
den viste må kun indeholde gift, når der er konstateret 
rotteangreb på ejendommen. Foto: Byggeri & Teknik I/S
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I Norddjurs LandboUngdom sprudler energien, og det var ikke noget problem at fin-
de medlemmer til bestyrelsen, da foreningen for nyligt havde generalforsamling. 
Den unge bestyrelse fik ros for deres arbejde og gejst til at arrangere nye spænden-
de aktiviteter for deres medlemmer, som primært er fra Norddjurs Kommune. Men 
der kan også være medlemmer, der kommer fra andre områder.

Det sidste år har hele bestyrelsen arbejdet ihærdigt på 
at få flere medlemmer, og på at fastholde dem, de har. 
-Og det er lykkedes over al forventning.

Medlemstallet er steget med 31 pct. fra 45 til 59 med-
lemmer, fortæller formand Jacob V. Laursen stolt. Vi 
har haft fokus på medlemmer, og det har hjulpet os til 
at nå vores mål. Samtidig har vi fokus på at arrangere 
forskellige aktiviteter, da vores medlemmer har for-
skellige baggrunde. 

Når vi besøger virksomheder, hører vi om deres måde 
at rekruttere og motivere deres ansatte, samt hvordan 
de f.eks. udvikler virksomheden. Det kan alle bruge, 
uanset hvilket erhverv man arbejder i. Vi besøger også 
landbrug, både traditionelle og nicheproducenter, og 

her kan vi alle få viden om den produktion, der er på 
bedriften. Det er også naturligt at få en snak om, hvor-
dan man producerer og en diskussion om forbrugernes 
valg, forsætter Jacob V. Laursen.

-Vi er i fuld gang med at planlægge årets aktiviteter. I 
år har vi fokus på at få flere af vores medlemmer med 
til vores arrangementer. Hele bestyrelsen er med til 
at arrangere aktiviteter, så alle lærer at planlægge og 
afholde et arrangement. Vi er dog næsten alle med og 
hjælper hinanden med opgaverne.

Næste arrangement er vores eget traktortræk den 25. 
april på Gl. Estrup i Auning. Der er også en kanotur på 
Alling Å på programmet i foråret. Datoen er dog ikke 
lagt fast endnu.

NORDDJURS LANDBOUNGDOM
Yderligere informationer:
Formand Jacob V. Laursen, tlf. 60169758, mail: va.ja@live.dk
Næstformand Mikkel Nørgaard Madsen, tlf. 26576994, mail: aygo@live.dk 

NORDDJURS LU – FOR DE UNGE PÅ LANDET I 
NORDDJURS KOMMUNE OG OMEGN

Den nye bestyrelse i Norddjurs LandboUngdom. 
Fra venstre forrest: Formand Jacob V. Laursen, Auning og bestyrelsesmedlem Carl-Emil Bloch, Mørke. Fra venstre bagerst: Sup-
pleanterne Andreas Buchtrup, Allingåbro og Emil Sørensen, Randers SØ, bestyrelsesmedlem Jesper Porse, Allingåbro, næstfor-
mand Mikkel Nørgaard Madsen og kasserer Line T. Vest Rasmussen, Allingåbro. Foto: LandboUngdom.
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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

Ekspert i  
landbrugsrådgivning

Kontakt  
Karsten Nygaard 
på tlf.: 86 30 31 01

Tangvejen 5, Ugelbølle, 8410 Rønde
v/Morten Sørensen

86 37 37 10

Sikkerhed for erhverv og private
Godkendt af forsikringsselskaberne & Rigspolitiet

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

For sikkerhedens skyld...
UGELBØLLE EL-SERVICE APS

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

tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk

Dansk Landbrugsformidling 
er en landbrugsspecialiseret 
mæglervirksomhed. 

Vi formidler såvel køb som 
salg af alt – fra det mindre 
hobbylandbrug til det store 
produktionslandbrug.
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SYDØSTDJURS LANDBOUNGDOM 
Kasserer
Helle Hansen 
Mail: helle.ghansen@hotmail.com

TILPASSEDE VITAMIN- OG 
MINERALBLANDINGER

Dine dyr er vores udgangspunkt. Med afsæt i din 
besætning sammensætter vi den  
vitamin- og mineralblanding, der passer bedst 
til lige præcis dine dyr. Vores rådgivning har altid 
fokus på optimering, trivsel og overskud. 

Kontakt en af vores rådgivere for en snak  
på tlf. 8887 5200. 

Læs mere på

Vilomix.dk

Tirsdag den 11. februar besøgte vi Grøntsagsmestrene lidt uden for Auning.  
Trods regnvejr og blæst var vi en lille flok, der fik et interessant besøg på grønsags-
produktionen. 

I Auning arbejder de hovedsageligt med gulerødder. 
Temaet for denne aften var derfor gulerodens forløb, 
fra den kommer i jorden, til den ender i supermarke-
derne. 

Derudover fik vi en rundvisning, og så hvordan gule-
rødderne bliver vasket og pakket, efter de er taget op 
af jorden. 

Vi hørte også lidt om salatproduktionen, som de også 
arbejder med. Et spændende og lærerigt besøg.

Sydøstdjurs LandboUngdom på rundvisning i pakkehallen hos 
Grøntsagsmestrene i Auning
Foto: Helle Hansen

SYDØSTDJURS LANDBOUNGDOM
VIRKSOMHEDSBESØG



24  Landboforening.dk

DET BEDSTE ER AT HAVE FINGRENE 
HELT NEDE I JORDEN
Ro, tryghed og stabilitet er noget af det vigtigste for Eigil Thorsgaard. Det gælder 
både, når han er på arbejde i landboforeningens Økonomiafdeling og derhjemme, 
hvor han dyrker sin store passion for grønsager.

For 58 år siden blev Eigil Thorsgaard født i Hør- 
ning på Djursland. Dengang arbejdede moderen på 
Stiftelsen, som lå lige overfor kirken. Forældrene 
flyttede, da Eigil var ganske ung, på en ejendom lidt 
udenfor byen – nærmere betegnet Lund, og Eigil 
flyttede naturligvis med. Og her har han boet lige 
siden.

”Jeg har aldrig haft lyst til at forlade byen. Jeg har 
faktisk aldrig nogensinde tænkt på at rejse herfra. 
Jeg har altid været meget aktiv i foreningslivet og 
har haft travlt. Jeg er glad for at være her”, fortæller 
Eigil Thorsgaard, som er økonomiassistent i Djurs-
land Landboforening.

GOD MED TAL
Det eneste, som Eigil var rigtig god til i skolen, var 
tal. Han fik sig en læreplads på et revisionskontor 
i Randens, og da han var udlært, fik han arbejde i 
det, der dengang hed Rougsø-Sønderhald Herreders 
Landboforening. Det var præcis den 7. marts 1984, 

og det betyder, at han i skrivende stund kan bryste 
sig af 36 år på samme arbejdsplads.

”Jeg er en person, som er styret af tryghed. Jeg kan 
lide at vide, hvad der skal ske, og at jeg laver det, 
som jeg er god tid. I denne tid har vi brand-travlt 
i vores afdeling, men vi ved alle sammen, at det 
stilner af igen. Den årlige cyklus, som vi har i vores 
afdeling, giver en god ro i arbejdslivet”, mener Eigil, 
som til hverdag sidder med kontering, momsindbe-
retning, årsrapporter og skatteregnskaber i Djurs-
land Landboforenings Økonomiafdeling.

Økonomiassistent Eigil Thorsgaard blev den 7. marts 1984 ansat i det, der 
dengang hed Rougsø-Sønderhald Herreders Landboforening

”Jeg laver nærmest ikke andet. Jeg dyrker 
alt, også blomster – i massevis. Det giver 

rigtig meget mening for mig”. 
Eigil Thorsgaard, økonomiassistent,  

Djursland Landboforening.
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BLÅ BOG: 
• 58-årige Eigil Thorsgaard er født i Hørning på 

Djursland, og bor i dag lidt uden for byen – 
nærmere betegnet i Lund.

• Eigil startede i den 7. marts 1984 som 
økonomiassistent i det, der dengang hed 
Rougsø-Sønderhald Herreders Landbo- 
forening.

• Eigil blev i 2007 gift med Dorte. Hun bragte 2 
voksne børn ind i ægteskabet, og i dag har de 
fire børnebørn.

FINGRENE I JORDEN
Da Eigils forældre på et tidspunkt vælger at flytte 
til noget mindre i Assentoft, overtager han gården i 
Lund. Han har altid elsket at have fingrene i jorden 
og at få ting til at gro. Om vinteren makker Eigil i 
træ, som han flækker og sælger. Og fra det tidlige 
forår og henover sommeren dyrker han grønsager i 
hobetal i drivhuset og på ejendommens ene tønde 
land.

”Jeg laver nærmest ikke andet. Jeg dyrker alt, også 
blomster – i massevis. Det giver rigtig meget me-
ning for mig”, fortæller Eigil, som også holder 30 
høns. Og så har hans far 10 duer, som han kommer 
og passer hver dag.

Men de, der kender bare en smule til Eigil, ved, at 
selv om han bruger mange timer med begge hænder 
i jorden, så er der også noget andet, der optager 
hans tid. For 13 år siden mødte han nemlig Dorte. 
Indtil da havde Eigil boet alene på ejendommen i 
Lund, og brugt det meste af sin tid på sport. Han 
spillede selv fodbold, og så var han træner og hjæl-
petræner i den lokale klub.

MEDARBEJDERPORTRÆT

Dorte bringer to voksne børn med ind i ægteska-
bet, og de har givet parret fire børnebørn, som Eigil 
også bruger rigtig meget tid på. Det indrømmer han 
blankt.

”Dem bruger vi altså rigtig meget tid på. Det er altså 
dejligt”, lyder det fra Eigil.

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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THI KENDES FOR RET

Banken mente, at manden havde betalt for meget til 
de fælles udgifter, og at banken derfor kunne kræve, at 
hustruen betalte 600.000 kr. til banken.

Manden forklarede i retten, at han for flere år siden var 
gået konkurs med sit firma, hvor han selv havde kau-
tioneret for lånene. Nogle år senere havde han startet 
et nyt firma op igen i selskabsform med hustruen som 
stråmand. Firmaet måtte dog lukke efter 3 år. Han 
havde aldrig betalt nogen del af gælden til banken. Han 
havde kontaktet en advokat og søgt råd om, hvordan 
de kunne komme videre økonomisk. På advokatens 
råd fik ægtefællerne adskilt økonomi, og de oprettede 
en ægtepagt om særeje for at sikre hustruen.
Hustruen havde købt den ejendom, de beboede i 1994, 
og den var der nu en større friværdi i. De havde ikke la-
vet store ombygninger eller renoveringer på ejendom-
men, og de havde ikke rejst meget. Manden betalte 
alle ægteparrets faste udgifter, samt yderligere til bi-
lerne, og en del til tøj, benzin og til mad m.v. Hustruen 
betalte ca. kr. 6.000 om måneden til en budgetkonto. 
Manden havde på et tidspunkt modtaget en erstatning 
på ca. 100.000 kr., og dem havde de brugt på en rejse 
til Østen.
Ægteparrets revisor forklarede i retten, at der ikke ef-
ter hans kendskab havde været en høj cigarføring, og 

at ægteparret ikke havde levet over evne. Han havde 
set firmaets økonomi og selvangivelser efter, og ægte-
parrets indtægter. Han kunne beregne parrets privat-
forbrug, men han kunne ikke se, hvad de havde brugt 
den resterende del af deres indtægter på.

Banken gjorde gældende, at manden havde betalt for 
mange af udgifterne i forhold til, hvad man skal som 
ægtefæller og den gensidige forsørgelsespligt.

Banken mente, at ægteparret illoyalt havde tilrettelagt 
deres økonomi på en sådan måde, at manden hele 
tiden havde været uden midler til at betale sin gæld. 
Mandens betalinger var en illoyal tilsidesættelse af 
kreditorernes interesser, og stod i misforhold til man-
dens kår set i forhold til hans gæld.
Overførslerne måtte delvist betegnes som gaver til 
hustruen, og var ugyldige, idet manden ikke havde be-
holdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at passe sine 
gældsforpligtelser. 

Mandens advokat gjorde derimod gældende, at prin-
cippet i Danmark er, at hver ægtefælle hæfter for sin 
egen gæld. Ellers skal der løftes en streng bevisbyrde, 
og den bevisbyrde havde banken ikke løftet tilstræk-
keligt.

SKULLE HUSTRUEN BETALE MANDENS GÆLD?
Sagen drejede sig om et ægtepar, hvor manden havde en gæld på ca. 1.700.000 kr. til 
banken. Manden var insolvent og kunne ikke betale, og banken søgte nu i stedet pen-
gene inddrevet hos hustruen. Hustruen ejede den faste ejendom, var lønmodtager, 
havde en opsparing og havde arvet og fået udbetalt en større erstatning.

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

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

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

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

Mandag-fredag 6.30-17.30 - Lørdag, søndag og helligdage 9.00-15.00
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THI KENDES FOR RET

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

BYRETTEN I RANDERS
Retten fandt det efter de afgivne forklaringer bevist, 
at manden i hvert fald siden 2003 havde været in-
solvent og ikke havde kunnet dække sine forpligtel-
ser.
Alligevel havde manden løbende foretaget betalin-
ger til hustruen, der oversteg, hvad der efter ægte-
fællernes økonomiske forhold og familiens behov 
var rimelige i bidrag til familiens forsørgelse.
Retten fandt, at i hvert fald 600.000 kr. var betalt for 
meget, og var gaver, som skulle betales af hustruen 
til banken.
Almindelige konjunkturudsving kunne ikke forklare 
stigningen i friværdien i hustruens ejendom. Kravet 
var i øvrigt ikke hverken forældet eller bortfaldet ved 
passivitet fra bankens side.

LANDSRETTEN
Hustruen ankede dommen til Landsretten, og der 
blev fremlagt flere bilag med økonomiske oplysnin-
ger, og afgivet yderligere forklaringer fra parterne.
Hustruens gennemsnitlige årsindtægt over 10 
år blev opgjort til 217.862,25 kr. og mandens til 
338.317,75 kr.
Hustruen havde udarbejdet og fremlagde en over-
sigt over sin samlede arv, erstatninger og et tidli-
gere salg af en andelsbolig, som viste et beløb på 
1.267.454,92 kr.
Revisoren havde yderligere udarbejdet en opgørelse 
over parternes respektive bidrag til fællesudgifter, 
der for hustruen viste 2.583.470 kr. og for manden 
2.010.355 kr.

Manden forklarede supplerende, at hans ægtefælles 
opsparing nu var nede på omkring ca. 80.000 kr., og 
at flere låneomlægninger var grunden til restgæl-
dens udvikling i ejendommen. Familien omfattede 
tidligere også 2 børn.
Revisoren kunne bekræfte de fremlagte opgørelsers 
rigtighed.  

Landsretten afgjorde på dette grundlag, at hustru-
en gennem årene havde haft indtægter, som ikke 
var ubetydelige, og at der ikke forelå tilstrækkelige 
oplysninger om ægtefællernes indkomst- og for-
mueforhold til at fastslå, at manden havde betalt for 
meget til familiens underhold i henhold til sin forsør-
gelsespligt.
Hustruen blev frifundet.

Juridisk afdeling bemærker, at det er vigtigt at kun-
ne redegøre for indtægter og udgifter, hvis den ene 
ægtefælle er - eller er i fare for - at blive økonomisk 
trængt. Det var netop i sagen afgørende for, at  
hustruen ikke blev dømt til at betale.

Derudover er det vigtigt at have en ægtepagt om 
særeje, og at ægtefællerne holder økonomien 
adskilt så meget som muligt.

Den tidligere ”Konefinte” er som følge af lovæn-
dringer derudover væsentligt udhulet, fordi der ikke 
længere findes en tidsgrænse for, hvor længe  
kreditorer kan rette deres krav mod en ægtefælle 
på grundlag af gaver.

HVORDAN TROR DU RETTEN AFGJORDE SAGEN?

Advokaten henviste til en række andre domme, hvor 
den modtagende ægtefælle var blevet frifundet for 
at skulle betale kreditorerne. I dette konkrete tilfælde 
var indbetalingerne fra manden ligeledes passende og 
rimelige til at sikre parterne en rimelig levefod.
Banken havde endvidere været - eller burde have 

været - bekendt med ægtefællernes indtægter og 
udgifter samt formueforhold i øvrigt. Banken havde 
desuagtet løbende undladt at anfægte overførslernes 
gyldighed, endsige anmodet om redegørelser mv. her-
for. Derfor ville bankens krav under alle omstændighe-
der være fortabt ved passivitet.
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BEDRIFTSBESØG 2020
På grund af corona-krisen er alle  
bedriftsbesøgenes gennemførelse 
usikker. Der henvises til hjemmesiden, 
hvor der løbende vil blive opdateret.

Udvalget for Planter og Natur 
Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.30
Besøg hos Erik Jensen med fokus på planteavl og 
Djurslands første minivådområde. Midt på aftenen 
besøger vi Michael Frandsen og familien for at se 
Djurslands første solcellepark på ca. 35 ha. Afslut-
ningsvis er der øl og vand i Erik Jensens maskinhus.
Sted: Voer Gade 1, 8950 Ørsted

Udvalget for Planter og Natur og 
Sydøstdjurs LandboUngdom
Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 19.30
Faglig aften med fokus på vårsæd og frøgræs og 
såteknik. Vi følger op på vores Planteseminar og 
enkornssåning.
Sted: Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs

Kvægbrugsudvalget
Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 19.30
Bedriftsbesøg - stedet ikke fastlagt.  
Opdateres på www.landboforenng.dk senere.

Deltidsudvalget
Torsdag den 11. juni 2020 kl. 19.30
Naturpleje ved Fornæs – hos Jens Erik Nielsen.
Sted: Hammelevvej 26, 8500 Grenaa

Vel mødt!

NAVNENYT
10 års jubilæum

25 års jubilæum

Driftsøkonomikonsulent
ERIK BENDIX JENSEN
kan den 17. maj 2020  
fejre 10 års jubilæum.

Jubilæet markeres internt.

IT-konsulent
PETER SOELBERG

kan den 1. august 2020 
fejre 10 års jubilæum.

Planteavlskonsulent
LENE LUNDGAARD

kan den 1. september 2020 
fejre 25 års jubilæum.

Jubilæet markeres internt

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



På grund af corona-krisen er alle arrangementernes gennemførelse usikker.  
Der henvises til hjemmesiden, hvor der løbende vil blive opdateret.

Lørdag den 25. april 2020 kl. 14.00
Traktortræk på Gl. Estrup 
Mødested: Randersvej 4, 8963 Auning
Pris: LU-medlemmer gratis. Ikke-medlemmer 50 kr.
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom

Tirsdagene 5. + 12. maj 2020
Bedriftsbesøgene er aflyst pga. coronakrisen

Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Erik Jensen og Michael Frandsen  
– besøg hos Erik Jensen med fokus på planteavl og Djurslands første minivådområde.  
Midt på aftenen besøger vi Michael Frandsen og familien for at se Djurslands første solcellepark  
på ca. 35 ha. Afslutningsvis er der øl og vand i Erik Jensens maskinhus.
Mødested: Voer Gade 1, 8950 Ørsted
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Lørdag den 23. og søndag den 24. maj 2020
Landbrugsmessen Gl. Estrup  
AFLYST pga. corona-krisen
Arrangør:Landbrugsmessen Gl. Estrup 

Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 19.30
Faglig aften hos Mørkholt I/S – med fokus på vårsæd og frøgræs og såteknik. Vi 
følger op på vores Planteseminar og enkornssåning.
Mødested: Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur og Sydøstdjurs LandboUngdom

Tirsdag den 2. juni 2020 kl. kl. 19.30
Bedriftsbesøg - stedet ikke fastlagt.  
Opdateres på www.landboforenng.dk senere 
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget 

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 19.30
Naturpleje ved Fornæs – hos Jens Erik Nielsen
Mødested: Hammelevvej 26, 8500 Grenaa
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget

25.
APRIL

11.
JUNI

02.
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26.
MAJ

23.
MAJ

19.
MAJ

5.+12.
MAJ
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20.
SEPTEMBER

03.
OKTOBER

Lørdag den 20. juni 2020 kl. 15.00
Traktortræk i Ørum Djurs – en dyst på hestekræfter og chaufførens tekniske kø-
reegenskaber. Tag familien med. 
Mødested: Knivej 2, 8586 Ørum Djurs
Tilmelding: Senest den 15. juni i medlemssystemet
Pris: LU-medlemmer gratis. Ikke-medlemmer 50 kr.
Arrangør: SydØstdjurs LandboUngdom

Djurslandgården  
holder igen besøgsdage på flere gårde hen over sommerferien  
– læs mere på www.landboforening.dk/djurslandgaarden

Søndag den 20. september 2020 kl. 10.00 – 16.00
Åbent Landbrug – landsdækkende arrangement med åbne gårde.  
To landbrug på Djursland slår dørene op for offentligheden denne dag, nemlig Jacob Thomsen, 
Skansevej 3, 8586 Ørum Djurs og Møllerup Gods , Møllerupvej 24, 8410 Rønde. 
Læs mere på www.aabentlandbrug.dk 
Arrangør: Landbrug & Fødevarer

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10.00 – 14.00 
Høstmarked i Grenaa – land og by mødes på Torvet i Grenaa,  
som danner rammen om det store og spændende Høstmarked, som henvender sig til alle. 
Mødested: Torvet ved Kirken, Søndergade 1, Grenaa
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med ShopiCity Grenaa 
– med spisning kl. 18.00 og generalforsamling kl. 19.00. 

20.
JUNI

Forårssåning ved Enslev/Grenaa, marts 2020
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08.
OKTOBER

Tirsdag den 28. april 2020 kl. 19.00 – 21.00
Besøg i REGNhytten – et forsøgs- og formidlingscenter, som viser vejen til klimatilpas-
ning 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 annitta.erik@fibermail.dk
Pris: Gratis for medlemmer. 30 kr. for ikke-medlemmer
Arrangør: Familie & Samfund Djursland

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: Forhør om pladser hos De Graa Busser på tlf. 8639 4366
Pris: 5.999 kr. Enkeltværelsestillæg 1.200 kr.
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

Onsdag den 9. september til fredag den 11. september 2020
Tur til sydhavsøerne
 – over Fyn, Tåsinge, Langeland, Lolland, Falster, Bogø, Møn og Sydsjælland.
Mødested: Landbocentret i Følle. Afgang kl. 7.00
Tilmelding: Forhør om pladser hos De Graa Busser på tlf. 8639 4366
Pris: 2.945 kr. Enkeltværelsestillæg 600 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

Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00
Årsmøde i Djursland Landboforenings Seniorudvalg
- med beretning v/formand Ole Andersen og valg til udvalget.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 6. oktober på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

ARRAN
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SENIOR OG ØVRIGE  På grund af corona-krisen er alle arrangemerternes 
gennemførelse usikker. Der henvises til hjemmesiden, hvor der løbende vil blive opdateret.
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McCormick X7.690 P6-Drive Effi  cient
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Køb McCormick 
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GRATIS på én 
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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
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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

ØKONOMIAFDELINGEN Dir. nr Mobil E-mail:

Henrik Larsen chef for Økonomi 8791 2080 2481 6522 hal@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard afdelingsleder 8791 2012 2481 6501 amh@landboforening.dk

REGNSKAB OG SKAT

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

Anne-Mette Hougaard konsulent 8791 2012 2481 6501 amh@landboforening.dk

Christina Kjærsgaard konsulent 8791 2088 3036 8204 cbk@landboforening.dk

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

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

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

Eigil Thorsgaard assistent 8791 2094 4011 3504 eit@landboforening.dk
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Frank Bødker assistent 8791 2089 2420 2651 frb@landboforening.dk

Inge Lise Sanko assistent 8791 2016 6019 3350 ils@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

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

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

PENSIONSOVERBLIK

Christina Kjærsgaard konsulent 8791 2088 3036 8204 cbk@landboforening.dk

FARMSEKRETÆR

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

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

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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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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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 
Jørgen Kold - chef heste
Tlf. 8740 5460
E-mail: jrk@seges.dk
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
Tina Nielsen - formand
Tlf. 4016 4748
E-mail: info@landbrugsmessen.dk
www.landbrugsmessen.dk

Velas Kvæg
Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 8740 5000 
www.velas.dk

Velas Svin
Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 8740 5000 
www.velas.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
Lasse Jensen, Fløjstrupkærvej 14, 8960 Randers SØ 5180 5055 ljfausing@gmail.com
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:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde   8791 2030  2172 5303 hhd@landboforening.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
Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, 8961 Allingåbro 2539 2607 henningogwendy@jubii.dk
Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa 8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk
Niels Jørgen Josiassen, Sdr. Molsvej 13, 8420 Knebel 4036 0103 nj.josiassen@hotmail.com

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

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@esben.eu

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:
Christina Siegumfeldt
Tlf.: 8791 2070
Mobil: 2835 0189
chs@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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