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FORMANDSORDET

Efterårspløjning ved Enslev

Vi er nu alle kommet om på den anden side af høsten,
som for langt de flestes vedkommende har været
nem. Som jeg kan se det, har det været en relativ normal høst på Djursland, dog med rigtig store variationer
i udbytterne.
Til trods for de stramme betingelser, så har de fleste
også fået etableret deres efterafgrøder. Også de, som i
år skulle opfylde et større efterafgrødekrav.
Dem er der heldigvis relativt få af på Djursland.
Før sommeren skrev jeg et åbent brev til borgmestrene i Syd-og Norddjurs Kommune, hvor jeg pointerede vigtigheden af, at vi her på Djursland skal have
styr på vores spildevandsudledning.
Det affødte et par besøg hos jer medlemmer, som
gerne ville fortælle om situationen på jeres bedrifter.

Efterfølgende har jeg fået henvendelser fra andre
landmænd, som har haft noget på hjerte, som de
gerne ville diskutere med mig.
Det har været en fornøjelse at komme forbi til en god
snak, og det er altid givtigt for mig at høre om, hvilke
landbrugspolitiske problemstillinger I har.
I november skal der være valg til formandsposten i
Landbrug & Fødevarer, da vores nuværende formand,
Martin Merrild, går af.
Søren Søndergaard, som er svineproducent fra Randbøl mellem Billund og Vejle, har meldt sig som den
første kandidat til posten.
Jeg synes, at Søren er en rigtig god kandidat, og jeg vil
se frem til at deltage i årets Delegeretmøde, selvom
intet er, som det plejer at være. Hvordan det hele kommer til at forløbe, ved vi endnu ikke, men der er fortsat
længe til november.

DJURSLAND LANDBOFORENING

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

Landboforening.dk
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Robert Ric-Hansens farfar køber i 1919 Stensmark,
som er et tidligere krongods.

DE GODE SVING ER IKKE KUN FORBEHOLDT
TRAKTOREN
Han pløjer, sår og høster med udsigt til Fornæs Fyr og det omkringliggende hav.
Han er født og opvokset i prægtige historiske rammer, som forbipasserende ikke
kan undgå at bemærke. Robert Ric-Hansen er tredje generations planteavler på
Stensmark ved Grenaa.
Af Sabrina Brohus
Hvis du nogensinde har taget turen til Fornæs Fyr,
som er beliggende på Jyllands østligste punkt, bare 6
kilometer nordøst for Grenaa på Djursland, så husker
du med garanti den fuldstændig betagende allé, som
fører ned til en nærmest majestætisk bygning. Robert
Ric-Hansen er tredje generation på Stensmark, som
ligger blot få minutter på gåben fra Fornæs Fyr. Han
bor selv i en af de gamle folkeboliger, mens moderen,
Magrethe på 91 år, fortsat bor i den historiske bygning,
som i den grad skiller sig ud i landskabet.
FØRST LIDT HISTORIE
Robert Ric-Hansens farfar køber i 1919 Stensmark,
som er et tidligere krongods. Han flytter familien fra
Merringgaard nær Horsens til Djursland, hvor de flytter ind i hovedbygningen, som oprindeligt blev opført
som et enkesæde i 1872. Det var faktisk Karen Blixens
bedstefar, Adolph Wilhelm Dinesen, der opførte den
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nuværende hovedbygning, og det var meningen, at
Stensmark skulle fungere som et såkaldt enkesæde,
det vil sige en bolig for enken efter Katholms ejer, men
sådan gik det ikke. Efter Adolph Dinesens og hustruens død overtog sønnen stedet, som han solgte i
1909.
Robert Ric-Hansen vokser op på Stensmark med sin
mor, far, storesøster og lillesøster. Han husker svagt,
da han var ganske lille, at der var folkehold i begge af
de huse, som ligger på ejendommen foruden det store
hovedhus.
Robert bliver uddannet landmand på Bygholm Landbrugsskole i Horsens, og i 1976 bliver Robert og
faderen enige om i fællesskab at drive Stensmark. Det
fortsætter frem til 1994, hvor Robert står som eneejer
på skødet, men faderen kommer naturligvis fortsat og
hjælper til på gården frem til sin død som 96-årig.

LANDMANDSPORTRÆT
Fakta: Stensmark er et gammelt krongods,
nævnt første gang i 1231 i Valdemar Sejrs
jordebog. Gården ligger ved Fornæs i Hammelev Sogn i Norddjurs Kommune.

”Alle markerne ligger omkring gården. Jeg har måske
1 km ud til de marker, der er længst væk”, fortæller
Robert.

Hovedbygningen er opført i historicisme i
1872 i én etage med kælder og tårn.

Høsten har for Robert, og de fleste andre danske landmænd i Danmark, i år været utrolig nem. Udbytterne
har måske været lidt til den lille side.
”Jeg har måske ikke de bedste jorde herude, som der
helst ikke skal rodes for meget rundt i, men det er
jorde, hvor det sjældent går helt galt med udbytterne”,
forklarer Robert.

I dag er Robert ren planteavler, men sådan har det
ikke altid været. I 1980 bygger Robert en so-stald,
hvor han frem til 2004 har 120 søer gående. Derefter
omlægger han til slagtesvin, inden han i 2014 stopper
som svineproducent.
”Der var simpelthen ikke længere penge i det”, forklarer Robert Ric-Hansen.
Efter fire år med tomme stalde kom der endnu engang
grise på Stensmark, da Robert lejede staldene ud til en
nabo.

OPPE I NORGE
Lige nu er Robert som planteavler inde i en travl periode. Høsten er veloverstået, men nu skal der pløjes,
såes og sprøjtes. Men når han kravler ned fra traktoren, så har Robert en kærlighed til en anden form
for maskine – motorcykler. Han har faktisk altid kørt
på motorcykel, men for godt 15 år siden begyndte
hobbyen for alvor at tage fart, og den i dag 65-årige
Robert, købte sig to nye maskiner.

DE GODE JORDE
I dag lever Robert af sin planteavl. Der hører 225
hektar til Stensmark, hvoraf 160 er under plov. Resten er fordelt på skov og strandenge – sidstnævnte
er lejet ud til en nabo, som har godt 40 kreaturer til at
afgræsse området. Fuldstændig intetanende om den
fremragende udsigt de gumler til.
På markerne har Robert raps og fremavlskorn i vinterog vårbyg. Naboen tager en smule, men ellers er resten i sagens natur salgsafgrøder. Han passer selv alle
sine marker, og man må sige, at der sjældent findes en
bedre arrondering.

Et par gange om året tager Robert Ric-Hansen motorcyklen
på langfart til Norge, hvor hans ældste søster bor.

”Onde tunger mener, at jeg burde bruge mere tid på
landbrug end på motorcykler”, lyder det grinende
fra Robert, som viser en BMW GS1250 og en BMW
S100R frem i garagen.
Han foretrækker til enhver tid at tage et tohjulet
køretøj og er ikke bange for en smule regn. Det er som
sådan ikke farten, som Robert er fascineret af, det
er mere oplevelserne han får på motorcyklen og ikke
mindst tekniktræning.
”Jeg tager mange kørekurser, og så synes jeg, det er
rigtig sjovt at køre på baner, som Ring Djursland eller

Robert Ric-Hansens strandenge har han lejet ud til en nabo, som
har godt 40 kreaturer gående til at afgræsse området.
Landboforening.dk
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Padborg Park. Jeg kan godt lide at køre sving, det er jo
det, de er bygget til”, forklarer Robert.
Et par gange om året tager Robert også på langfart.
Den ældste søster bor i Norge, og også her vælger
Robert motorcyklen.
”Jeg kan sagtens køre 500-600 kilometer om dagen.
Det er en fantastisk natur på vej derop”.
INGEN PLAN ER OGSÅ EN PLAN?
Rober Ric-Hansen passer selv Stensmark, som står
flot og indbydende i den varme efterårssol. Vennerne
omkring ham pensioneres, og han er selv begyndt at få
tanker om fremtiden, og ikke mindst hvad der skal ske
med Stensmark, når han ikke længere vil være landmand.
”Jeg ønsker ikke selv at flytte ind i det store hus. Jeg
har tanker om, hvor længe jeg gider at blive ved som
landmand, men jeg har ingen plan, selvom det på sin
vis er dumt”, fortæller Robert.

landmand og ingen planer om at stoppe. Jeg har ingen
plan. Jeg må bare tro på det”.

BLÅ BOG
• 65-årige Robert Ric-Hansen er 3. generation på Stensmark ved Grenaa.
• Det var hans farfar, der tilbage i 1919
købte ejendommen.
• Robert Ric-Hansen er planteavler og
driver 225 hektar, hvoraf 160 er under
plov.
• Resten er fordelt på skov og
strandenge.
• På markerne har Robert raps og fremavlskorn i vinter- og vårbyg.

Robert har ingen børn og ingen til at overtage ejendommen. På den ene side kan han leve med at drive
Stensmark uden det pres, det giver at skulle overdrage
ejendommen til en efterfølger. På den anden side er
han bekymret for, at andre pludselig får problemer med at rydde op, hvis der skulle ske ham noget
– på motorcyklen eksempelvis.
Så er der også hele delen om, hvorvidt der skal investeres i nyt maskinel, hvis man er tæt på en mulig
pension. Er det overhovedet forsvarligt at drømme om
en ny mejetærsker?
”Jeg har da godt nok lige fået leveret en ny sprøjte,
men det er da noget, jeg spekulerer på, om jeg skal
fortsætte med. Hvis jeg stopper om tre år, så er det jo
en fuldstændig forfejlet plan, men hvis jeg ikke gør,
så er det jo godt nok. Lige nu har jeg det godt som
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Robert Ric-Hansen er 3. generation på Stensmark ved Grenaa.
Han pløjer, sår og høster med udsigt til Fornæs Fyr og det
omkringliggende hav.
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LANDBRUGSEJENDOMME KAN BLIVE
KORTLAGT SOM FORURENEDE
Besøg fra regionens jordforureningsafdeling kan udløse en kortlægning for mulig
forurening. Både tidligere og nuværende drift af en ejendom kan udløse kortlægningen. Det viser en sag hos et af Djursland Landboforenings medlemmer.
Et medlem af landboforeningen ejer en landbrugsejendom i Aarhus Kommune, hvorfra der tidligere er
drevet maskinstation. Region Midtjylland henvendte
sig i slutningen af 2019 pr. brev til landmanden, fordi
man ønskede at undersøge historikken på ejendommen nærmere – og om nødvendigt at aflægge et
besøg for at indhente supplerende oplysninger om
en eventuel forurening. Fra tidligere erfaringer vidste
man, stod der i brevet, at der kan opstå jordforurening
i forbindelse med maskinstationsdrift.

miljøtilsyn af Aarhus Kommune, hvor dieseltankenes
placering og underlag på intet tidspunkt har givet anledning til bemærkninger. Tankenes underlag er lovligt,
men regionen har siden oplyst, at en dieseltank uden
fast gulv stort set altid vil udløse en kortlægning for
mulig forurening.

BESØG MED INDSAMLING AF OPLYSNINGER
Landmanden fik siden besøg af en konsulent fra regionen. Sammen gik de rundt på ejendommen og gennemgik detaljerne om den tidligere maskinstationsdrift, som foregik fra midten af 1950-erne og frem til
starten af 1960-erne. Efter besøget på ejendommen
lagde konsulenten også vejen forbi naboerne for at
høre, om nogen her kunne huske noget om maskindriften for 50 år siden.
Konsulenten gik nu hjem og udarbejdede en grundig
rapport - ledsaget af gamle luftfotos og udsnit fra
målebordsblade af ejendommen, anmeldelser af olietanke, byggetilladelser og CVR-registreringer mv.

AFGØRELSEN FORSØGT ÆNDRET
Landmanden har siden forsøgt at få regionens afgørelse ændret, men uden held. Regionen har bemyndigelse til at udføre tilsyn på landbrugsejendomme,
hvor der har været en anden type virksomhed, her
maskinstationsdrift, som kan udløse en jordforurening. På netop disse landbrugsejendomme kan regionen føre tilsyn – men ellers ikke på landbrugsejendomme. Og selv om en anden myndighed, i dette
tilfælde kommunen, har ført tilsyn med den mulige
forureningskilde, ændrede det ikke regionens endelige
afgørelse.

AFGØRELSE OM MULIG FORURENING
Det næste skridt i sagen var - til landmandens overraskelse - et brev fra regionen, hvor man varslede en
kortlægning af ejendommen som muligt forurenet.
Årsagen til kortlægningen var ikke den tidligere
maskinstationsdrift, men to eksisterende dieseltanke,
som står på fliser frem for fast gulv.
Landmanden var helt uforstående overfor regionens
afgørelse. På intet tidspunkt undervejs i forløbet blev
der skriftligt eller mundligt gjort opmærksom på, at
der var problemer i forhold til eksisterende dieseltanke
– og ejendommen har yderligere været under løbende

Regionen oplyste også først på bagkant, at tilsynsbesøget omfattede alle aktiviteter, tidligere som nuværende.

Hvis kortlægningen i den aktuelle sag skal fjernes, skal
der ske dokumentation ved jordanalyser, og dem skal
landmanden selv betale.
TILSYN FRA REGIONEN OMFATTER BÅDE FØR OG NU
Selv om man som ejer derfor er i god tro – og har en
klar forventning om, at alle lovkrav er overholdt, både
før og nu – ændrer det ikke ved, at der kan udløses
en forureningskortlægning. Heller ikke, når kommunen har ført tilsyn med den aktivitet, som udløser
kortlægningen. Vær derfor opmærksom på, at besøg
fra regionens jordforureningsafdeling kan udløse en
kortlægning for mulig forurening, både for tidligere og
nuværende aktiviteter på ejendommen.

LAND, MILJØ & ERHVERV

Udsigt Allelevsund
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Miljøkonsulent
Mette Noe Bach
Telefon 8791 2041 – Mobil 3031 9934
Mail: mnb@landboforening.dk

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

A20023

For nærmere information
kontakt DLG Østjylland
Tlf. 3368 6300

LYNGFELDT
på Djursland

 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.

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

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

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

Vi står klar til at
hjælpe dig!

Reservedele:
Mads Andersen
30 21 43 73

Maskiner:
Rasmus Olesgaard
30 21 25 99

Landboforening.dk
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET

Vinterraps, hvor væselhale har taget over – det er en katastrofe – nu er
der væselhalefrø i den mark til de ”næste 100 år”

”Høsten var dejlig nem”, er kommentaren fra de fleste. Udbytterne er mere svingende – fra halvskidt til fantastisk, når det drejer sig om korn og raps.
I skrivende stund er det svært at have overblikket over majs og kartofler
– men mange majsmarker nåede at blive (for) tørre og med en mindre kolbe end
normalt, ligesom uvandede kartofler har haft det svært.
Der kommer i 2021 krav om 5% ekstra udnyttelse af
husdyrgødningen (hønsemøg dog 15% ekstra). Umiddelbart er det jo svært at gøre noget ved dette krav,
ud over at nedfælde så meget gylle som muligt og så
ellers tilpasse (=nedskære) på handelsgødningen.
Hvor det er humusjord (Jb11), der er den dominerende jordtype i marken (ses fx på skema A 2020 i din
mappe), nedsættes N-kvoten for 2021 med 50 kg N
for omdriftsafgrøderne. Dette er en meget markant
ændring og fagligt ikke korrekt. I vårbyg lyder 50 kg N
pr. ha i mindre kvote ikke helt skævt, men i vinterhvede og vinterraps ligger optimum ikke ret meget under
niveauet på Jb4 (måske 10-20 kg N), som det har
været puljet med de sidste ca. 30 år.
JB MÅSKE 11, HVAD GØR VI NU?
Vi har allerede hørt om eksempler på sortsandet jord,
der fejlagtigt er klassificeret som Jb11. Hidtil har dette
jo været uden betydning, men nu er det anderledes.
Her skal man straks få taget almindelige jordprøver,
udvidet med en teksturanalyse for minimum hver 5.
ha (gerne flere). Derefter kan gødningskvoteberegningen korrigeres efter den målte tekstur. Forvent ekstra
kontrol – der skal være analyser af alle marker, der
medtages, uanset størrelse. Kun analyser udført på
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akkrediteret laboratorium kan bruges, som fx Agrolab,
som vi bruger pt.
Hvis marken virkelig er Jb11, er det svært at gøre ret
meget, men hvor man fx ved, at man ikke har humusjord i andet end en lille del af marken, selv om
Landbrugsstyrelsen siger det (og dermed vores planer)
– kan det papirmæssigt være oplagt at dele marken –
for at mindske Jb11 beregningsgrundlaget.
JORDPRØVER ER ANDET END KALK - KORREKTION
FOR FOSFORTAL
Fagligt er det oplagt at gøde efter sine P-tal – alt
andet ville da være tosset! 2020 var tredje år med
P-kvoter, hvor der var mulighed for at øge sin P-kvote
på baggrund af lave P-tal. Dette er oplagt også i 2021,
men der skal prøver til af alle marker, og minimum en
pr. 5 ha, og max 5 år gamle prøver. Lige nu oplever vi
kontrol af disse beregninger, så også her gælder det
med prøver fra alle marker, minimum pr. 5 ha, og max
5 år gamle tal.
FØRSTE EFTERÅR MED 30% MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER
20. august 2020 var første gang, der skulle være sået
30% målrettede efterafgrøder (ud over de 10-15%

lent, hvis væselhale driller. Hvis din mark er på vej til
at ligne billedet på forrige side – så giv op. Sprøjt med
høj dosis Roundup og pløj. Og ja, det er vinterraps
med væselhale og ikke frøgræs med enkelte spildraps,
som det jo mere ligner.

God ”plovmand”, der bare kan håndværket
(set fra passagersædet)

MØDER (OG CORONA)
Lige nu planlægges indholdet i vores efterårsmøder.
Vores normale to møder er delt op i fire møder med
tilmelding for ikke at være for mange mennesker samlet på én gang jf. Corona-reglerne. Pt. er der programsat to møder den 5/11 og et møde hhv. den 9/11 og
10/11. Tjek vores hjemmeside for ændringer.

almindelige) i hele foreningens vestlige område. Dette
har selv i et år med en nem høst været noget af en nød
at knække. Tidlig såning af vintersæd, mellemafgrøder,
brak og nedsat N-kvote har været i anvendelse som
alternativer mange steder. Vurder nu her, mens aug.sept.-okt. står i frisk erindring, om det var den rigtige
model, der blev valgt, eller der skal justeres til efteråret 2021. Vi har ikke kravene til 2021 endnu – men
det skulle undre, om de slækkes – snarere tværtimod!
VÆSELHALE 2021
2020 har været noget af en væselhale udfordring. Vi
har aldrig set så mange marker med væselhale og
aldrig set så mange væselhaler på den enkelte mark.
Vintersæd og raps med væselhale skal være behandlet
i efteråret – tag lige en snak med din planteavlskonsu-

KONTORET
Ny planteavlskonsulent på kontoret er Jakob Ulstrup,
der er startet her i august efter Peter Hvids fratrædelse. Jakob er 40 år gammel og har senest været
planteavlskonsulent i Velas. Jakob skal udover at være
planteavlskonsulent, også være souschef på kontoret.

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

Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning
Landboforening.dk
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TRODS ALT – SYDDJURS BÅDE KAN OG VIL!
Her er Tommy, han er meget vigtig for Syddjurs.
Vigtigere end borgmesteren og embedsmænd.
Han kan oprense vandløb med Hitachi.

Her er Nicklas, han er også vigtig for Syddjurs.
Han har det som med rødvin, han bliver bedre med
årene!

Efter at Wistoft og Hundahl trådte i karakter i 2016,
har vi fået nogenlunde styr på vandløbet med oprensning og grødeskæring, sandfang mm.

dage var vandløbsmyndighed for ca. 15 år siden, hvor
man agerede som en sydamerikansk junta og så, hvad
der trods alt sker i dag = stor forbedring/fremskridt.

Nicklas er faktisk ret vidende med hensyn til planter
og fisk, sten og grus. Den timelange gennemgang
af vandløbet ved bæksyn må næsten være som en
biologitime på en højere læreranstalt!

Vi forventer, at Syddjurs fortsætter det konstruktive
samarbejde, for vi er klar!

Men pyt med det, bare der bliver oprenset,
grødeskåret og vedligeholdt, så vandet altid kan løbe
væk. Jeg tænker tit på, da Århus Amt i dets velmagts-
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Med venlig hilsen
Jes Thomsen
Selvudnævnt vandløbsformand
for øvre del af Borum Bæk

NYT FRA LØNOMRÅDET
- DEN NYE FERIELOV

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft.
Det medfører, at ansatte nu kommer til at optjene
2,08 feriedage løbende pr. måned til afholdelse i
ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31.
december 2021.
Feriedagene optjenes ved månedens udløb, og der
er mulighed for at lave aftale mellem arbejdsgiver og
medarbejder om afholdelse af ferie, der endnu ikke er
optjent.
I forhold til udbetaling af ferietillæg udbetales dette
fremover enten samtidig med afholdelse af ferien eller
i 2 rater; i maj og i august.
FERIEKONTO
Fremover vil der skulle indbetales til FerieKonto
samtidig med indberetningen. Det betyder, at hvor der
tidligere blev indbetalt kvartalsvist, vil der nu skulle
indbetales månedsvist.

FerieKonto, vil FerieKonto lave opgørelsen, indretningen og indbetalingen for den enkelte medarbejder til
den nye fond.
UDSKUDTE BETALINGER AF A-SKAT OG AM-BIDRAG
Som følge af corona-hjælpepakkerne er betaling af
A-skat og am-bidrag blevet udskudt flere måneder,
medmindre man aktivt har bedt om at betale til de
oprindelige frister. For månederne april, maj og juni
2020 er betaling af A-skat og am-bidrag udskudt til
henholdsvis september, oktober og november 2020.
Ligeledes er betaling af A-skat og am-bidrag for
månederne august, september og oktober 2020 blevet udskudt til henholdsvis januar, marts og maj 2021.

Vidste du, at det er lovpligtigt for alle
virksomheder med ansatte at
udarbejde en APV
(ArbejdsPladsVurdering)?

Mange virksomheder har fået brev fra FerieKonto
angående dette. Vores lønprogram sørger automatisk
for, at man får indbetalt til de oprindelige frister, så I
skal ikke selv gøre noget.
INDEFROSNE FERIEPENGE
For overgangsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020 er feriepengene blevet indefrosset.
For de arbejdsgivere, hvor medarbejderne har ferie
med løn, skal der laves en opgørelse pr. 1. september
2020, som skal indberettes til den nye fond senest 31.
december 2020.
Opgørelsen bliver automatisk lavet i vores lønprogram,
og det skal derfor blot tjekkes, at denne er korrekt.
For de arbejdsgivere, hvor feriepengene anvises til

Vidste du, at det er lovpligtigt at udarbejde en ansættelseskontrakt senest en
måned efter ansættelsen af en
medarbejder?
Eneste undtagelse er, hvis der er tale om
en arbejdstid på mindre end 8 timer om
ugen, eller hvis ansættelsen er kortere
end en måned.

ØKONOMI & REGNSKAB
Økonomassistent
Sandra F. Kjær
Telefon 8791 2031 – Mobil 2939 3905
Mail: sfk@landboforening.dk
Landboforening.dk
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Hegnsklipning og
rabatklipning
udføres...
Ring og hør mere
Få et uforpligtnede tilbud

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

BROKKEDAL
BROKKEDAL
MASKINSTATION
MASKINSTATION
ENTREPRENØRARBEJDE
ENTREPRENØRARBEJDE
• Dræning
• Dræning
• Oprensning
• Oprensning
af søer
af søer
og grøfte
og grøfte
• Udgravning
• Udgravning
ved ved
byggeri
byggeri
• Nedbrydning
• Nedbrydning
medmed
sortergrab
sortergrab
- Rendegraver
- Rendegraver
- Gravemaskiner
- Gravemaskiner
fra 1fra
- 28
1 -ton
28 ton
- Entreprenørvogn
- Entreprenørvogn

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

UforUpforp
ligtilgigetige
ndende
tilbutidlbud
givegsi!ves!

Jørgen
Jørgen
Hougård
Hougård
Brokkedalvej
· 8500
Grenaa
· Mobil
40296039
Brokkedalvej
14 · 14
8500
Grenaa
· Mobil
40296039
· Tlf. 86339254

L4Ht//,r111sservlce s
Telefon: 86 33 92 55 • Mobil: 40 16 77 74
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DRIFTSRESULTAT PÅ DJURSLAND 2019
Driftsresultaterne for 2019 er nu blevet endeligt udarbejdet, og vil kort blive kommenteret nedenfor. Selvom der er stor forskel på antallet af bedrifter på Djursland
i forhold til landsplan, angiver det trenden fint. Grundet et lavt antal ejendomme
med integreret svineproduktion for Djursland er sammenligningen heraf udeladt.
Resultaterne på Djursland er for 2019 generelt som
forventet og følger overordnet landsniveauet med
såvel positive som negative afvigelser i produktionen.
Landbruget på Djursland har et marginalt lavere økonomisk DB ved planteproduktionen. Alle 4 produktionsgrene udviser en afvigelse på -200 kr./ha til godt
-400 kr./ha i forhold til landsniveauet.

Værdien i grovfoderproduktionen er stort set ens i de
to grupper, og opgjort på DB-niveau er der godt 400 kr.
pr. ha i forskel i favør til landsplan.

Resultat af primær drift 2019
Djursland Lbf.

Landsgennemsnit

5000

5102

4000
3275

3000

2918

2950

2000
1000
0

1066

1356

Malkekvæg

1103

1024

Planter

Sohold

Gennemsnitsydelsen pr. årsko er på Djursland +345 kg
mælk i forhold til landsniveauet.
Mælkeydelsens højere niveau på Djursland betyder
en større indtægt pr. årsko på knap 900 kr., hvorimod
stykomkostningerne også er højere på Djursland. I alt
en forskel på DB pr. årsko med knap 800 kr. i landsplanets favør.

Slagtesvin

De samlede kapacitetsomkostninger er forholdsvist
højere på landsplan, hvorimod afskrivningerne og
renteudgifterne følger hinanden relativt i forhold til
produktionernes størrelser.
Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsko og pr. ha (eget
areal) er i gennemsnit for Djursland hhv. landsplan
-146 t.kr. og -121 t.kr. samt -156 t.kr. og -205 t.kr.

2019 adskiller sig specielt økonomisk i svineproduktionen. Det er store økonomiske resultater, der
er præsteret, på såvel ”resultat af primær drift” som
årets resultat.

Tabel 1: Driftsresultat - Malkekvæg (1.000 kr.)

Kendetegn er også, at strukturudviklingen fortsætter
uformindsket. Den animalske produktion vokser pr.
enhed og antallet af bedrifter falder.Under læsning
skal der være en stor opmærksomhed på, at det er de
samme størrelser ejendomme og karakteristika, sammenligningen er målt på. Det betyder blandt andet,
at selvom resultatet på bedriftsniveau er lavere for
Djursland end på landsplan, betyder det ikke nødvendigvis, at økonomien er forholdsvis ringere.

Antal

PRODUKTIONSTYPE
Bedriftsantal, størrelse i areal, samt antal af dyr, m.v.
for de enkelte søjler er angivet i tabellerne.
MÆLKEPRODUKTION
Årets resultat før skat er på Djursland 40 t.kr. højere
end på landsplan på bedriftsniveau. Bedriftsstørrelsen
på Djursland er mindre med 81 årskøer, men med et
areal der er 19 ha større.

Djursland
Landbof.

Landsplan
øvrige

15

1.239

163

244

11.241

10.896

216

197

3.601

4.896

Kontante kapacitetsomk.

-1.927

-2.709

Resultat af primær drift

1.066

1.356

-794

-995

Resultat før regulering
og skat

920

1.171

Årets resultat før skat

1.208

1.168

Antal årskøer
Kg. EK mælk pr. ko
Areal ha
Dækningsbidrag

Finansiering i alt
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PLANTEAVLSBEDRIFTERNE
Resultaterne for planteavlsbedrifterne viser at Djursland ligger på landsniveau. Det samlede DB på Djursland er +1.033 t.kr. højere en landsniveauet, men dette
skyldes indtægter fra maskinstationsarbejde.
Isoleret til Djursland er DB opgjort til 8.620 kr. pr. ha,
hvilket kun er 300 kr. pr ha mindre end landsniveauet.
”Resultat af primær drift” bliver således til +79 t.kr.
bedre på Djursland.
Lavere forpagtningsudgifter og renteudgifter mv. (+87
t.kr.) samt anden indtjening på Djursland betyder, at
”resultat før regulering og skat” bliver løftet yderligere
til +321 t.kr. til fordel for planteavlerne på Djursland.
Grundet u-realiserede reguleringer for værdipapirer
og immaterielle aktiver ender Djursland med et bedre
”årets resultat før skat” på i alt +397 t.kr. ift. landsplan.
Se tabel 2.
Gældsbelastningen (al gæld) pr. ha (eget areal) er i
gennemsnit for Djursland -162 t.kr. mod -148 t.kr. på
landsplan.
Tabel 2: Driftsresultat - Planter (1.000 kr.)
LandsDjursland
plan
Landbof.
øvrige
Antal

21

903

279

271

4.146

3.113

Kontante kapacitetsomk.

-2.361

-1.542

Resultat af primære drift

1.103

1.024

579

596

-798

-885

Resultat før regulering
og skat

1.472

1.151

Årets resultat før skat

1.776

1.379

Areal ha
Dækningsbidrag

Afkoblet EU støtte
Finansering i alt

SOHOLD PRODUKTION
Gennemsnitsbedriften på landsplan er større med 282
årssøer, og der produceres 1.517 flere slagtesvin end
på Djursland, samt et omdriftsareal på landsplan der
er +51 ha, hvilket påvirker den opgjorte indtjening.
Tilsammen gør forholdene, at landsgennemsnitsbedriftens dækningsbidrag er +4.184 t.kr. bedre end
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på Djursland. På landsniveau opnås højere DB med
+1.270 kr. og flere grise pr årsso. (+0,7 grise pr. årsso
og +14 kr. pr. solgt smågris).
Djursland har naturligt lavere kapacitetsomkostninger end på landsplan grundet besætningsstørrelse,
hvor omkostningen pr. enhed har en tendens til et lidt
højere niveau for Djursland.
Soholdere på Djursland har samlet lavere finansieringsudgifter end på landsplan samt højere private
indtægter. Se Tabel 3.
Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsso og pr. ha (eget
areal) er i gennemsnit for hhv. Djursland og landsplan
-55 t.kr. og -213 t.kr. samt -51 t.kr. og -223 t.kr.
Tabel 3: Sohold (1.000 kr.)
Djursland
Landbof.

Landsplan
øvrige

9

519

Årssøer

481

763

Antal slagtesvin prod.

941

2.458

Fravænnede gr. pr. årsso

32,5

33,2

Areal ha.

148

199

5.565

9.749

Kontante kapacitetsomk.

-1.946

-3.502

Resultat af primær drift

2.918

5.102

-599

-1.020

Resultat før regulering
og skat

2.922

5.089

Årets resultat før skat

3.019

5.154

Antal

Dækningsbidrag

Finansiering i alt

SLAGTESVINEPRODUKTION
Det opnåede dækningsbidrag på landsplan er samlet
+440 t.kr. bedre end for slagtesvineproducenterne på
Djursland.
Produktionsmæssigt producerede Djursland 1.122
færre slagtesvin, hvorimod arealet er + 31 ha i forhold
til landsniveauet.
DB pr. slagtesvin afviger negativt med -31 kr. og DB pr.
ha afviger med -200 kr. pr. ha.

Ved de samlede kapacitetsomkostninger ligger Djursland på landsniveauet. Højere afskrivninger på Djursland gør, at forskellen i ”resultat af primær drift” bliver
indsnævret med +325 t.kr. i forhold til landsniveauet.
De samlede finansieringsomkostninger og værdien af
anden indtjening, EU-støtte og private indtægter betyder, at der sker en yderligere reduktion i ”Resultat før
regulering og skat” fra +325 t.kr. til +278 t.kr. i favør til
landsplan.
”Årets resultat før skat” for slagtesvineproducenterne
på Djursland bliver reduceret til -84 t.kr. ift. landsplan,
grundet større reguleringer ved immaterielle aktiver
og u-realiserede værdipapirer. Se Tabel 4.
Gældsbelastningen (al gæld) pr. slagtesvin og pr. ha
(eget areal) er i gennemsnit for Djursland hhv. landsplan -2.940 kr. og -173 t.kr. samt -2.350 kr. og -180
t.kr.

Tabel 4: Slagtesvin (1.000 kr.)
Djursland
Landbof.

Landsplan
øvrige

17

458

11.326

12.448

238

207

5.406

5.849

Kontante kapacitetsomk.

-1.622

-1.836

Resultat af primær drift

2.950

3.275

-935

-943

Resultat før regulering
og skat

2.930

3.208

Årets resultat før skat

3.239

3.323

Antal
Sl. svin prod.
Areal ha
Dækningsbidrag

Finansiering i alt

DRIFTSØKONOMI

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

Høst langs nordkanalen

Landboforening.dk
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NURSER DU OM DINE HØJDRÆGTIGE DYR?
De højdrægtige dyr er grundlaget for en god mælkeproduktion, og derfor en vigtig
del af bedriften, også selvom de ikke giver et afkast i perioden. Goldkøerne og kælvekvierne bør have de bedste forudsætninger for at komme godt fra start i efterfølgende laktation og derved opnå en høj ydelse og flere laktationer. Der er mange
knapper og håndtag at stille på i optimeringen af de rammer, vi tilbyder de drægtige
dyr.
hastighed er 12 liter pr. minut, hvilket er så godt som
umuligt at opfylde med en vandkop. Adgang til drikkekar med frit vandspejl (10 cm pr. ko) giver koen optimal drikkeadfærd, så mulen kan dyppes 3-4 cm ned i
vandkarret og suge vandet op.

Op til kælvning, hvor dyrene typisk er tungere og mere
besværet end ellers, stilles der større komfortkrav.
Opstaldning i en dybstrøelse med et godt strøet og
eftergivende underlag giver god komfort. Stor race
skal minimum tildeles 8 m2 /ko og Jersey 6 m2/ko.
Opstaldes dyrene i en løsdriftsstald med sengebåse,
skal stor race tildeles én seng/ko på 130 cm i bredden
og have en ædeplads/ko på 80 cm. (Jersey henholdsvis
115 cm og 70 cm.)
Adgang til udendørsarealer, f.eks. ved en luftefold i
forlængelse af stalden, giver god hvilekomfort samtidig med, at det appellerer til øget motion. En god
kondition bidrager til reduktion i kælvningsbesværet,
kælvningsrelaterede sygdomme, samt øger sandsynligheden for en drægtighed i efterfølgende laktation.
Liggetid og ædetid er koens to væsentligste behov, og
særligt de sidste 2-3 uger op til kælvning er der potentiale i at reducere belægningsgraden til 80%, så dyrene
har de bedste forudsætninger for at opnå tilstrækkelig
høj ligge- og ædetid.
FODER- OG VANDOPTAG GÅR HÅND I HÅND
Jo mere vand koen har adgang til, jo mere tørstof kan
hun æde, det gælder også for goldkøer. Koens drikke-

De sidste uger før kælvning optager kalven en stigende del af vomkapaciteten, og adgangen til foderbordet
og en afstemt foderration er grundlaget for, at koen
har de optimale forudsætninger til at starte på en ny
laktation. Rationen skal være afstemt, så der er foder
på foderbordet døgnet rundt af god kvalitet, så køerne
ikke oplever stress ved at være sultne eller taber huld
frem til kælvning.
Der er mange forskellige goldkostrategier, der understøtter goldkoens næringsstofbehov, men fælles
for dem alle er, at de skal anvendes konsekvent for
at have den tilsigtede virkning. Vælg din strategi og
gå den efter i detaljer, så du giver goldkoen de bedste
vilkår.
KÆLVEKVIER ER OGSÅ EN SLAGS GOLDKØER
Kælvekvierne bliver tit overset med hensyn til fodring
og opstaldning. I goldkoholdet vil de ofte være lavest
rangerende og dermed de sidste, der kommer til hvileareal, foderbord og vand. Det giver ekstra grund til at
fokusere på, at der er tilstrækkeligt gode rammer og
om muligt et separat hold til kælvekvierne de sidste
4-5 uger før kælvning.
TID TIL SERVICE-TJEK I GOLDKOAFDELINGEN
Når høsten er i hus, kan det være en god idé at gennemgå rammerne i goldkoafdelingen og tage stilling
til, om de giver de bedst mulige forhold for en god
start på en ny laktation og grundlaget for flere fremtidige laktationer.

KVÆGRÅDGIVNINGDANMARK, VELAS
Praktikant
Naja Christensen Thomsen
Telefon: 6154 1477

Mail: nact@velas.dk
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VIL DU KØRE TRAKTOR ELLER TJENE
FLERE PENGE?

Når traktoren er købt og finansieret, så er der en tendens til, at omkostningerne ikke medregnes i opgaven.
Foto: Byggeri & Teknik I/S

Helt så enkelt er det selvfølgelig ikke, men der er noget
om snakken. Der er ca. 25 % - typisk større ejendomme
- med en klar maskinstrategi, som laver rigtig meget
markarbejde selv, der kan lave billige og kvalitetsrigtige FE. Så er der en mellemgruppe på 25 %, som kan
lave foder, der koster under gennemsnittet af, hvad
en FE koster. De sidste 50 % ligger alle over gennemsnittet, og langt over den FE-pris, som de bedste 25
% kan lave foder til, og også langt over den pris, som
flere maskinstationer kan levere foderet til i plansiloen,
uden nogen former for arbejde for landmanden.
De landmænd, som på forhånd har lagt en plan, er de
samme, som har laveste omkostninger. De, der laver
meget markarbejde selv, er ofte store og kan udnytte
maskinerne på næsten lige vilkår med maskinstationerne, og de har folk ansat, som går op i maskiner og
kapacitet.
De relativt få, der overlader (næsten) alt til maskinstationen, binder ingen penge i markmaskiner og kan
fokusere fuldt ud på stalden. De er sikre på deres foderpris, og der er kvalitetstillæg og fradrag, som sikrer,
at maskinstationerne altid forsøger at lave prima-kvalitet.

Mellemgruppen derimod, som både sætter penge i
maskiner og lejer maskinstationen, rammer nogle
gange inden for skiven og andre gange langt fra.
Når man skal lægge sin plan, så skal man være helt
ærlig over for sig selv.

•
•
•
•

Er man dygtig nok?
Er der mandskab nok til at gøre det selv?
Kan vi klare opgaven indenfor den tidsramme, vi
gerne vil?
Og kan vi levere den samme kvalitet?

Problemet er, at mange landmænd ikke regner på de
faktiske omkostninger, de har ved en given opgave.
Når traktoren er købt og finansieret, så er der en tendens til, at omkostningerne ikke medregnes i opgaven.
Den står jo allerede i maskinhuset, og det giver et
forvrænget billede af, hvad de faktiske omkostninger
egentlig er, og derfor er mange af den tro, at de er konkurrencedygtige med maskinstationen.

BYGGERI & TEKNIK I/S

Direktør og teknikrådgiver
Flemming Hedegaard
Telefon 9999 2321 – Mobil 2025 2865
Mail: fh@byggeri-teknik.dk
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KVÆGDYRLÆGERNE DJURSLAND
FLYTTER IND PÅ LANDBOCENTRET
Kvægdyrlægerne Djursland ApS samler alle deres aktiviteter på landbocentret i Følle, hvor lokalerne allerede er gjort klar til indflytning.
Lejemålet på landbocentret overtog Kvægdyrlægerne
Djursland ApS allerede 1. september 2020, og i løbet
af oktober regner de tre dyrlæger, klinikassistenten og
bogholderen med at flytte ind i de nyindrettede lokaler.

doskop), og de er som praksis en del af Dyrlæge & Ko,
hvilket højner deres faglige niveau ved kurser, samt
sparring med kollegaer rundt om i Danmark, forklarer
Camilla Eskerod.

”Vi flytter klinikken fra Grenaa og samler alle vores
aktiviteter i Følle, da det ligger langt mere centralt for
os, og det glæder vi os til, ” fortæller Camilla Eskerod,
dyrlæge og praksisejer.

”Vi ser det som en kæmpe mulighed at samle vores
rådgivning og komme tættere på vores landmænd.
Vi håber på, at vi kan få et godt tværfagligt samarbejde
med Djursland landboforening.

Kvægdyrlægerne Djursland udfører alt arbejde inden
for kvæg, både rådgivningsarbejde, samt alle former
for akut syge dyr døgnet rundt.
De opererer alle løbedrejninger med kikkert (en-

Vi tror, at landmanden kan vinde noget ved, at vi taler
sammen, og vi glæder os til at se, hvad et fremtidigt
samarbejde kan bidrage med”, lyder det fra Camilla
Eskerod.
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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

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

RING
OG
NÆRM HØR
ERE

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

Fredag den 20. juni kørte jeg over til Johannes Pedersen i Voer for at hente nogle dele til en ældre Kverneland plov, som jeg er ved at renovere og male. Hold
da op hvor har han samlet en flot udstilling af ting,
som har været anvendt i landbruget gennem tiderne,
meget seværdigt. Jeg drejer til venstre efter rundkørslen og kører mod Hollandsbjerg. Den første gård
på højre hånd er super velholdt, jeg kender godt ejeren.
Intet er overladt til tilfældighederne, alt græs er slået,
rabatterne er slået, intet er puttet omme bagved,
flotte afgrøder, flotte bygninger osv. Jeg kører videre
mod Hollandsbjerg og ser til venstre nogle store svineog planteavlsgårde. I selve Hollandsbjerg ser jeg også
pæne ejendomme og heldigvis en Case IH Maxxum lige
stikke snuden ud af en port. Så er der håb, måske en
model fra Ørsted Maskinforretnings tid.
Forbi Stenalt, imponerende flot og velholdt. Inden Voer
på venstre hånd ligger også en stor planteavls- og
svinegård omkranset af fine læhegn. Efter besøget
hos Johannes, hvor vi var omme på fjernlageret på en
anden gård, kørte jeg mod Tørslev. Her holder jeg ind
hos Siegumfeldt, drister mig lige til at parkere i hjørnet
af vaskepladsen på cementen, for her er der netop
kørt med gårdspladsrive, og alt er lige – selv forageren
– mon han også kører med GPS her? Jeg sludrer kort
med Poul, bliver budt på en forfriskning, han henter
en bog, han har lånt af mig, og jeg skal videre – men vi
skal lige ind i maskinhuset, og da det er meget varmt,
tager jeg træskoene af og går dejligt svalende udenfor
på cementen og ind i maskinhuset med bare fødder.
Jeg træder ikke på småsten eller snavs overhovedet,
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alt er fejet – nej, støvsuget! Renere end i mit eget
køkken.
Grønne traktorer med gule fælge så ud som om, de
lige var kommet af samlebåndet i Mannheim. De rigtige plove fra Norge i de rigtige farver, bæltemejetærsker mm.
Ud af Tørslev mod Hevring, flotte afgrøder på begge
sider af vejen og igen; rabatter slået helt i bund. Fra
Hevring og forbi de to ”Holm” godser, Hevringholm
og Julianeholm, som altid perfektionistisk veldrevne
og så hjem til noget helt anderledes, Lykkegården i
Stabrand, puha. Så jeg én vandingsmaskine på turen?
Ingen grimme jernbanevogne, ingen wrapballer puttet
i læhegn eller i kanten af skov, ingen taxaer eller flyvemaskiner og bemærk venligst, der findes også andre
pæne og veldrevne planteavls- og kvæggårde i Rougsø
end dem, jeg har beskrevet.
Toppen i landboforeningen og indflydelsesrige medlemmer kommer ofte fra dette område!
Svineproduktionsudvalg, økonomiudvalg, planteavlsudvalg, fritvalgte mm, og ikke mindst formanden
gennem mange år.
På transportsiden er de også altid velkørende, såsom
Audi, BMW, Mercedes – nogle har to og store Volvo’er.
Morale: Man kommer langt med god jord, velholdte
ejendomme, orden og omhyggelig driftsledelse.
Venlig hilsen Jes Thomsen

Læs mere på

Vilomix.dk

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.

Ekspert i
landbrugsrådgivning
Kontakt
Karsten Nygaard
på tlf.: 86 30 31 01

For sikkerhedens skyld...
UGELBØLLE EL-SERVICE APS

Sikkerhed for erhverv og private

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

86 37 37 10

Dansk Landbrugsformidling
er en landbrugsspecialiseret
mæglervirksomhed.
Vi formidler såvel køb som
salg af alt – fra det mindre
hobbylandbrug til det store
produktionslandbrug.

RiK
BUTIK

Aut. EL-lnstallater Per Kvorning

Tlf.: 86 48 10 17

Vestergade 49, 8963 Auning
Abent alle hverdage kl. 10.00-17.00

Kontakt Tine Birgitte Juhl,
ejendomsmægler MDE
Føllevej 5 · 8410 Rønde
Tlf.: 7027 4141
tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk
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Mette Noe Bach har de sidste seks år arbejdet som natur- og miljøkonsulent i
Djursland Landboforening.

METTE ER LANDMANDENS TALERØR
TIL KOMMUNEN
Mette Noe Bach arbejder med det gode samarbejde med områdets to kommuner,
når hun, som natur- og miljøkonsulent i Djursland Landboforening, er talerør for
foreningens medlemmer.
Et godt samarbejde med kommunen er vigtigt, hvis
man som Mette Noe Bach arbejder med miljøgodkendelser som natur- og miljøkonsulent i Djursland
Landboforening. Og det har Mette Noe Bach heldigvis med både Syd- og Norddjurs Kommune.
”Det er ikke en selvfølge, at man har et godt samarbejde, men det har vi her i landboforeningen. Det
gør det hele meget nemmere, når man er landmandens bindeled til kommunen”, forklarer Mette, som
både sidder med miljøansøgninger og den sidste tid
har været inde over de mange ansøgninger til minivådområder, som oplandskonsulenten i Djursland
Landboforening har stået for.
NOGET MED BIOLOGI
Mette Noe Bach blev uddannet agronom i København i 1997. Hun var hurtigt klar over, at hun ville
arbejde med noget, hvor hun kunne kombinere
landbrug og biologi. Hun er opvokset på landet i
Vestjylland på en ejendom, som af faderen blev
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kaldt ”Noah’s ark”. Her var der dyr i alle former og
størrelser. Det var da også allerede i folkeskolen,
at hun mødte Ivar, som hun i dag er gift med. Efter
endt uddannelse boede Mette og Ivar i København
i 7 år – godt halvdelen af tiden i et bofællesskab
på Frederiksberg. Det var her de fik smag på den
sociale boligform – mere om det senere.
Mette fik job i Aarhus på Seges og har sidenhen arbejdet i forskellige stillinger, inden hun for 6 år siden
blev ansat i Djursland Landboforening.
”Jeg kendte meget lidt til Djursland Landboforening,
men jeg blev hurtigt meget positivt overrasket over

”Vi hørte helt tilfældigt om bofællesskabet Sol
& Vind gennem en kollega. Vi kom en fredag
eftermiddag, hvor folk kom gående med rødvinen under armen over til fælleshuset, og det
så da meget hyggeligt ud”.

BLÅ BOG:

MEDARBEJDERPORTRÆT
stedet. Her har vi rådgivning og det politiske samlet,
og der er ikke langt til beslutningerne. Det er nemt
at få en ide og få den ført ud i livet”, mener Mette.
NÅR DER ER TID….
I dag bor 51-årige Mette Noe Bach og familien, som
udover Ivar, der er selvstændig VVS’er, tæller Bjørn
på 21 år, Laura på 19 år og Lasse på 15 år, i Beder
syd for Aarhus i Bofællesskabet Sol & Vind. Her flyttede de ind i 1999, hvor bofællesskabet havde godt
20 år på bagen.

•

51-årige Mette Noe Bach blev uddannet
agronom i København i 1997.

•

Hun har de sidste 6 år arbejdet som naturog miljøkonsulent i Djursland Landboforening.

•

Hun bor i et bofællesskab i Beder syd for
Aarhus, som hedder Sol & Vind.

•

Mette er gift med Ivar, som hun har kendt
siden folkeskolen.

•

Sammen har de tre børn. Bjørn på 21, Laura på 19 og Lasse på 15 år.

”Vi hørte helt tilfældigt om stedet gennem en kollega. Vi kom en fredag eftermiddag, hvor folk kom
gående med rødvinen under armen over til fælleshuset, og det så ret hyggeligt ud”, lyder det fra Mette.
I huset i Sol & Vind har Mette og Ivar stadig tre
hjemmeboende børn. Deres ældste søn Bjørn, som
har Downs syndrom, kan sjældent være alene alt
for længe ad gangen. Familien venter på, at han kan
få en plads på Sølund ved Skanderborg. Og med en
i gymnasiet og en enkelt i folkeskolen, så går den
sparsomme fritid med en bog. Faktisk er Mette også

glad for fossiljagt, og det kan der måske blive mere
tid til, nu hvor familien har købt et sommerhus.
”Det er ikke fordi, vi har oseaner af fritid, men nu
har vi købt et sommerhus lige i nærheden, som vi
forhåbentlig kommer til at bruge en del. Jeg kan
godt lide at samle fossiler. Det synes jeg er sjovt”.

WWW.AGRO-IT.DK

AKTUELLE TILBUD

PROFIL

KOMPETENCER KONTAKT

Perfekt skærm til kontoret
LENOVO THINKVISION 24" MONITOR
Understøtter
HDMI - VGA - DisplayPort

1299,00

ekskl. moms

* 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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THI KENDES FOR RET
VAR DER SKET SAMMENBLANDING AF SÆREJE
OG DELINGSFORMUEMIDLER?
Sagen drejede sig om en hustru, der i forbindelse med en skilsmisse og bodeling
mente, at hun havde krav på 600.000 kr., før der skulle ske økonomisk deling af resten af ægtefællernes fælles bo.
Hustruen mente, at hun havde anvendt mindst
600.000 kr. af sine særejemidler til at forbedre og
modernisere parrets fælles boligejendom, og at hun
derfor havde ret til at fradrage beløbet, inden resten af
boet skulle deles mellem parterne.
Manden gjorde derimod gældende, at hustruen altid
havde brugt mange penge, uden at tjene ret meget, og
at hun ikke havde brugt pengene på at forbedre deres
fælles bolig, men på andre ting. Pengene var således
brugt på almindeligt forbrug og skulle derfor ikke fratrækkes bobeholdningen, før resten skulle deles økonomisk mellem dem som led i skilsmissen.
Hustruen havde først gjort gældende, at hele boligejendommen var blevet til hendes særeje, fordi hun
havde brugt en større del af sin særejearv til at købe
ejendommen for.
Da hun ikke fik medhold i det, gjorde hun i stedet gældende, at hun havde et særejebeskyttelseskrav på
600.000 kr., fordi ejendommen var blevet renoveret og
sat i stand for hendes arvede penge.
Hustruen gjorde også gældende, at det var manden,
der havde styret alle pengesager under ægteskabet,
og som derfor havde sørget for at købe og betale
blandt andet biler, håndværkere, aktier, omprioriteringer af lån med videre, blandt andet fra den konto, som
hendes arv var gået ind på.
De havde ikke haft likvide midler i ægteskabet, før hun
arvede de mange penge efter sin far, og derfor kunne
der ikke være tvivl om, at det meste af det de ejede
stammede fra hendes arv, som ikke skulle deles med
manden.

Hun mente også, at hun i alt havde indskudt mindst
2.312.134,57 kr. af sine særejemidler i parternes fællesbo, og at betingelserne for at opnå et særejebeskyttelseskrav derfor var opfyldt.
Manden gjorde på sin side gældende, at hustruen ikke
havde krav på mere end ham i forbindelse med skilsmissen og bodelingen.
Det var ganske vist rigtigt, at han havde styret økonomien under ægteskabet, men at det kun var fordi, hustruen ikke var fortrolig med PC og ikke interesserede
sig for pengesager.
Han gjorde også gældende, at det er et krav for at
opretholde særejebeskyttelse, at man skal holde sine
særejemidler adskilt fra fællesejeformuen. Det havde
hustruen aldrig talt om under samlivet, at hun ønskede, så det havde han ikke haft fokus på. Manden
mente, at de havde været fælles om alle beslutninger
under samlivet.
Hustruen havde heller ikke på noget tidspunkt under
ægteskabet sagt noget om, at han skyldte hende penge, og heller ikke da de blev skilt i 2008. Det var først
lang tid efter, at hun ville have kompensation for arven
i forbindelse med, at hun havde skiftet advokat.
I forbindelse med skilsmissen havde det været stort
set umuligt at få hoved og hale i alting, og særligt i det
økonomiske flow, og hvad der var brugt på huset, og
hvilke lån, de havde optaget, og hvad de havde brugt
på andre ting. Han havde ikke gemt alle bilag, da han
ikke havde været opmærksom på, at de skulle gemmes. Faktisk havde det været nødvendigt med 3 forskellige advokater til hjælp, før parterne til sidst i 2012
- 4 år efter selve skilsmissen - måtte bede skifteretten
om hjælp til at finde op og ned på sagen.

JURIDISK AFDELING
Kitte Borup
Afdelingschef, jurist
Telefon 8791 2047 – Mobil 4049 8791
Mail: kib@landboforening.dk
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HVORDAN TROR DU RETTEN AFGJORDE SAGEN?
Byretten udtalte, at der ikke gælder et direkte krav
om, at særejemidler skal holdes adskilt fra fællesejemidler, for at opretholde særejebeskyttelsen i
forbindelse med en bodeling og skilsmisse.
Det er derimod et krav, at særejemidlerne er anvendt til bedste for den pågældende ægtefælles
bodel – i dette tilfælde den fælles boligejendom.
Der måtte lægges vægt på, om det er muligt at
konstatere, hvilke midler der præcist er anvendt til
hvilke formål.
I denne sag var der sket en sammenblanding af særejemidler og fællesejemidler på en sådan måde, at
pengestrømmene ikke klart kunne følges.
Afklaring omkring disse forhold fremkom ikke under
sagen, da der er gået mange penge både ind og ud
på hustruens arvekonto.
Hvad angik de enkelte beløb, der efter hustruens
opfattelse var brugt på huset, bemærkede retten, at
disse ikke sås dokumenteret blot ved henvisningen
til beløbene på et kontoudtog. Der var i vidt omfang
uenighed om, hvad beløbene var anvendt til, og om
de var tilbagebetalt til hustruens arvekonto.
Manden blev frifundet.
Hustruen ankede herefter sagen til landsretten, hvor
hun yderligere forsøgte at bevise, hvad pengene var
blevet brugt til, og der skete yderligere omfattende
bevisførelse og forklaringer.
F.eks. blev der fremlagt yderligere kontoudskrifter
vedrørende en række af parternes i alt ca. 25 bankkonti.
Hustruen forklarede supplerende, at samlivet mellem parterne begyndte at knage i 2005, idet hun i
januar 2005 fandt ud af, at manden havde en anden.
Han flyttede, men flyttede tilbage igen. Hun mente,
at manden havde spekuleret i at gøre det uoverskueligt for hende at få overblik over økonomien
og hendes arvekonto, men at han hele tiden havde
sagt, at arven var hendes og ikke skulle deles.
Manden forklarede supplerende, at han ikke mente
at have nævnt overfor hustruen under ægteskabet,
at hun havde penge til gode vedrørende sit særeje.
F.eks. blev de 800.000 kr. til udbetalingen på en
ejendom tilbagebetalt til hustruen. Han mente også,
at hun fik overført nogle penge i forbindelse med
senere låneomlægninger. Han huskede dog ikke
nærmere detaljer herom.
Han mente, at hustruen brugte spørgsmålet om
økonomien til at ramme ham, fordi de var uenige
omkring samværet med børnene.

LANDSRETTENS BEGRUNDELSE OG
RESULTAT

Landsretten udtalte, at parterne under ægteskabet
havde haft et meget betydeligt antal konti i deres
pengeinstitut, og der blev løbende foretaget pengeoverførsler mellem disse konti, herunder til og fra
hustruens såkaldte ”arvekonto”.
På baggrund af sagens bilag og parternes forklaringer lagde landsretten til grund, at hustruen havde
overført midler fra sit særeje til parternes fælles
konti, herunder til brug for blandt andet finansiering
af ombygning af parternes hus.
Der var i den forbindelse sket en forøgelse af parternes fælles formue, og dermed af hustruens bodel.
Landsretten fandt derfor, at hustruen havde et særejebeskyttelseskrav, der skulle fratrækkes før deling
af fællesboet.
Da der imidlertid var sket en sammenblanding af
særejemidler og fællesejemidler på en sådan måde,
at pengestrømmene ikke klart kunne følges efter et
stort antal konteringer på parternes forskellige konti, var det ikke muligt at fastslå præcist, hvilke beløb
der var anvendt til ombygning af og forbedring af
huset, og hvilke beløb der var anvendt til forbrug og
familiens underhold i øvrigt.
Yderligere manglede der mange bilag, og en del fakturaer var desuden betalt kontant.
Henset til usikkerheden om beløbene, fandt landsretten efter en samlet vurdering, at hustruens
vederlagskrav i egen bodel burde fastsættes skønsmæssigt til 300.000 kr.
Manden blev derfor delvist dømt, og efter sagens
udfald skulle manden betale delvise sagsomkostninger for begge retter til hustruen med i alt 90.000
kr.
Juridisk afdeling bemærker, at det er vigtigt at kunne
redegøre for indtægter og udgifter i forhold til særejemidler, hvis den ene ægtefælle eller begge ægtefæller har særejemidler, der ønskes beskyttet ved en
senere skilsmisse og bodeling.
Den særejebeskyttelse, der kan være indsat i et
testamente eller via parternes egen ægtepagt om
særeje, er derfor direkte afhængig af, om ægtefællerne sørger for at holde ”hus” med, hvor de hæver
pengene fra, og hvad de bliver brugt til.
Derfor kan det anbefales, at parterne under ægteskabet, af bevismæssige grunde, løbende laver
fortegnelser over anskaffelser, som er hver deres
særeje.
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STEMNINGSBILLEDER FRA ÅRETS
ÅBENT LANDBRUG
Det var med god afstand og med endnu mere tid til
at få stillet alle de nysgerrige spørgsmål, da omkring
400 familier søndag den 20. september 2020 deltog
i et noget anderledes Åbent Landbrug. Omkring 160
landmænd rundt i hele Danmark tog imod de mange
gæster i mindre og flere hold i løbet af dagen – fem af
de landmænd var fra Djursland.

Ib Andersen fra Hornslet, Peter Koustrup fra Balle og
Jacob Thomsen fra Kni.

Hele fem landmænd på Djursland havde i år meldt sig
som værter til dette års Åbent Landbrug, hvor kun én
familie måtte besøge landmanden ad gangen. Det betød, at de 15 familier, fordelt på fem landmænd, fik en
helt unik oplevelse, hvor der var særdeles god tid til at
høre om livet på gården.

”Det var en utrolig nærværende dag, hvor familierne
flere gange nævnte, hvor fantastisk det var, at der
både var god tid til spørgsmål og til at klappe dyrene.
Det blev en god familieoplevelse, og det er helt utroligt
at se, hvor meget arbejde de mange frivillige og værterne investerer i sådan en dag. Det synes jeg, at de
fortjener et kæmpe tak for”, lyder det fra Tina Drejer
Maaberg.

De fem værter på Djursland var Gyris og Jens Chr. Nielsen fra Knebel, Lisbeth Klinge fra Knebel, Lisbeth og
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Tina Drejer Maaberg, som er projektkoordinator i
Djursland Landboforening, nåede på dagen at besøge
Jacob Thomsen og Lisbeth klinge, hvor hun fik sig en
snak med gæsterne og værterne.

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

20.
OKTOBER

21.
OKTOBER

28.
OKTOBER

03.

NOVEMBER

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 16.00 – 18.00

Møde om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

– med orientering om hvilke forhold, der er vigtige, når der indgås en frivillig aftale med vandværket
om pesticidfri drift.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 16. oktober på 8791 2000 eller via www.landboforening.dk.
Max 40 deltagere pga. corona-situationen.
Arrangør: Djursland Landboforening – Planter og natur

Onsdag den 21. oktober 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 mm ad offentlig vej, er der stor sandsynlighed for, at du skal have et ADR-kursus.
Mere info hos energi- & teknikrådgiver Gunnar Schmidt, tlf. 2089 7800.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 17. oktober på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
(husk at oplyse fødselsdag/år ved tilmelding)
Pris: 750 kr. ekskl. moms for aktive medlemmer (ikke-medlemmer 1000 kr.)
- inkl. kursusomkostninger og –materiale, uddannelsesbevis samt kaffe og kage.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Byggeri & Teknik I/S

ARRANGEMENTER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 17.00 – 20.30

Fyraftensmøde for svineproducenter – med aftensmad.

Udfasning af zink til fravænnede grise, og lidt om anvendelse af mineraler til grise.
v/chefforsker Hanne Maribo, Seges. Introduktion af nye vacciner og aktuelle oplevelser fra
staldvandringer v/svinedyrlæge Ida Friis Overgaard, LVK.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Af hensyn til forplejning kræves tilmelding senest den 26. oktober
på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk.
Max 40 deltagere pga. corona-situationen.
Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget og LVK svinedyrlægerne

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 18.30

Fyraftensmøde for kvægbrugere

– med aftensmad.
Hør bl.a. om det økonomiske nulpunkt i produktion af mælk.
Hvad er variationsbredden i dette nulpunkt, og hvilke faktorer påvirker nulpunktet mest?
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Af hensyn til forplejning kræves tilmelding senest den 30. oktober
på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk.
Max 40 deltagere pga. corona-situationen.
Arrangør: Djursland Landboforening - kvægbrugsudvalget
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05.

NOVEMBER

05.

NOVEMBER

09.

NOVEMBER

10.

NOVEMBER

Torsdag den 5. november 2020 kl. 13.00 – 15.30

Planteavlsmøde – med aktuelle emner. Nærmere program følger på

www.landboforening.dk primo november. Bemærk, der afholdes 4 enslydende møder.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 4. november kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Max 40 deltagere pga. corona-situationen.
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur
Torsdag den 5. november 2020 kl. 19.30 – 22.00

Planteavlsmøde – med aktuelle emner. Nærmere program følger på

www.landboforening.dk primo november. Bemærk, der afholdes 4 enslydende møder.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 4. november kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Max 40 deltagere pga. corona-situationen.
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur
Mandag den 9. november 2020 kl. 13.00 – 15.30

Planteavlsmøde – med aktuelle emner. Nærmere program følger på

www.landboforening.dk primo november. Bemærk, der afholdes 4 enslydende møder.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 6. november kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Max 40 deltagere pga. corona-situationen.
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 19.30 – 22.00

Planteavlsmøde – med aktuelle emner. Nærmere program følger på

www.landboforening.dk primo november. Bemærk, der afholdes 4 enslydende møder.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 9. november kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Max 40 deltagere pga. corona-situationen.
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

AFDELING
Det naturlige valg...
Vi tilbyder alle professionel
juridisk rådgivning
Målsætning: At yde og sikre vores
kunder en høj faglig ekspertise
kombineret med menneskelig indsigt.
Kontakt os på tlf. 8791 2000

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

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

19.
OKTOBER

27.
OKTOBER

29.
OKTOBER

18.

NOVEMBER

19.

NOVEMBER

Mandag den 19. oktober 2020 kl. 19.00

Generalforsamling i Familie & Samfund Djursland.
Nærmere info under hensyntagen til corona-situationen tilgår medlemmerne.
Mødested: Ikke fastsat
Arrangør: Familie & Samfund Djursland

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.30

Foredrag v/Mette og Poul Nørup

– En kulturrejse langs den jyske vestkyst.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 22. oktober på 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 13.30

Foredrag v/Gert Krakov

– ”Bonde i to årtusinder”.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 22. oktober på 8791 2000.
Max 40 deltagere pga. corona.
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

ARRANGEMENTER - SENIOR OG ØVRIGE

SENIOR OG ØVRIGE

Onsdag den 18. november 2020 kl. 19.30

Foredrag v/Tove Færch

– leder af Karolines Køkken i 27 år.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 12. november på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 19. november 2020 kl. 13.30

Foredrag v/Jens Daugaard

– om Skeelslægten og dens herregårde på Djursland.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 12. november på 8791 2000.
Max 40 deltagere pga. corona.
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget
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08.
DECEMBER

Tirsdag den 8. december 2020 kl. 19.30

Julehygge og foredrag v/sognepræst Vibeke Høggaard
Sommer – julens salmer.

Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 3. december på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager inkl. gløgg, æbleskiver og kaffe
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

10.
DECEMBER

07.
JANUAR
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Torsdag den 10. december 2020 kl. 13.30

Foredrag v/Bettina Buhl, Det Grønne Museum
– om juletraditioner, især om mad.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 3. december på 8791 2000.
Max 40 deltagere pga. corona.
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Torsdag den 7. januar 2021 kl. 18.00

Festaften med spisning og underholdning

– v/Henne med venner”.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 21. december på 8791 2000. Max 40 deltagere pga. corona.
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget
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Dir. nr

Mobil

E-mail:

Carsten Kløcher

chef for Planteavl

8791 2073

2835 0191

ck@landboforening.dk

Jakob Ulstrup

konsulent og souschef

8791 2054

2835 0184

ju@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

Irene Kjær Madsen

sekretær

8791 2083

2326 7060

ikm@landboforening.dk

konsulent

8791 2037

2835 0185

hoen@landboforening.dk

Erik Silkjær Pedersen

forsøgsleder

8791 2039

2835 0186

esp@landboforening.dk

Kjeld Andreasen

assistent

8791 2056

2939 5389

ka@landboforening.dk

LAND, MILJØ & ERHVERV

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Rikke Skyum

chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045

2028 0189

rsk@landboforening.dk

Sabrina Brohus

journalist

8791 2049

2274 8375

sb@landboforening.dk

Tina Drejer Maaberg

projektkoordinator

8791 2042

2328 3458

tdm@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen

sekretær

8791 2083

2326 7060

ikm@landboforening.dk

Rikke Skyum

konsulent

8791 2045

2028 0189

rsk@landboforening.dk

Mette Noe Bach

konsulent

8791 2041

3031 9934

mnb@landboforening.dk

ØKONOMIAFDELINGEN

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Henrik Larsen

chef for Økonomi

8791 2080

2481 6522

hal@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

afdelingsleder

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

Anders Lange

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

konsulent

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

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

MEDARBEJDERE

PLANTEAVL

ØKOLOGI
Henrik Østergaard Nielsen
LANDSFORSØG

NATUR OG MILJØ

REGNSKAB OG SKAT

Landboforening.dk
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MEDARBEJDERE

ØKONOMIAFDELINGEN FORTSAT

Dir. nr

Mobil

E-mail:

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

assistent

8791 2031

2939 3905

sfk@landboforening.dk

Pernille Holmberg Madsen

elev

8791 2087

phm@landboforening.dk

Stine Nybro Koch

elev

8791 2021

snk@landboforening.dk

Carsten H. Sørensen

afdelingsleder

8791 2076

4049 8331

cs@landboforening.dk

Erik Bendix Jensen

konsulent

8791 2084

2481 6524

ebj@landboforening.dk

Frank Rasmussen

konsulent

8791 2081

2083 0362

fr@landboforening.dk

Anders Lange

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

Sandra F. Kjær

assistent

8791 2031

2939 3905

sfk@landboforening.dk

konsulent

8791 2081

2083 0362

fr@landboforening.dk

Inge Lise Sanko

assistent

8791 2016

6019 3350

ils@landboforening.dk

Liselotte Madsen

assistent

8791 2091

2335 6225

lom@landboforening.dk

Iva Thomsen

assistent

8791 2013

2945 6376

ivt@landboforening.dk

Henrik Larsen

chef for Økonomi

8791 2080

2481 6522

hal@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

afdelingsleder

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

Dir. nr

Mobil

E-mail:

DRIFTSØKONOMI

PENSIONSOVERBLIK
Frank Rasmussen
FARMSEKRETÆR

DØDSBOBEHANDLING

STØTTEORDNINGER
Anders Lange

JURIDISK AFDELING
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Kitte Borup

chef for Jura

8791 2047

4049 8791

kib@juridiskafdeling.dk

Tine Birgitte Juhl

ejendomsrådgiver

8791 2046

6060 9196

tbj@juridiskafdeling.dk

Majbritt Kroer Svendsen

advokatsekretær

8791 2048

2084 7946

mks@juridiskafdeling.dk

Landboforening.dk

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Hans-Henrik Dalsgaard

chefkonsulent og
foreningssekretær

8791 2030

2172 5303

hhd@landboforening.dk

Lillian Jensen

bogholder

8791 2053

5186 9404

lij@landboforening.dk

Anja Tvorup

sekretær

8791 2015

6129 5594

at@landboforening.dk

Anni Poulsen

sekretær

8791 2014

2426 4027

ap@landboforening.dk

Lisbeth Rasmussen

kantineleder

8791 2019

Cathrine T. Rasmussen

kantinemedarbejder

8791 2019

Helle Dalby Rasmussen

servicemedarbejder

8791 2019

Lars Sørensen

servicemedarbejder

8791 2000

lbr@landboforening.dk

AGRO-IT A/S

Dir. nr

Landbocentret Følle

7027 4500

agro-it@agro-it.dk

Mobil

E-mail:

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

DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S

Dir. nr

Landbocentret Følle

7027 4141

MEDARBEJDERE

SEKRETARIATET

Mobil

E-mail:
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

Byggeri med indbygget erfaring

VI GIVER DIG
KVALITET TIL EN PRIS

- DER HOLDER

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

Landboforening.dk
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NYTTIGE KONTAKTER

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
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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
Søren Peder Kirstein Knudsen
- konsulent, HedeDanmark
Tlf. 4014 9933
E-mail: spkn@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

Tlf.

Mobil

E-mail

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
Sekretær:
Henrik Østergaard Nielsen, Føllevej 5, 8410 Rønde

5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.dk
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
Nicolai Kruse, Kanalvej 40, 8500 Grenaa
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR

Formand
Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted

8633 1650 3032 7582 Jesperlykkeandersen@gmail.com
6172 2283 nicolai_kruse@hotmail.com
8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

ØKONOMIUDVALG

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

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

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

8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Landboforening.dk
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UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

DELTIDSUDVALGET

Formand:
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel

Tlf.

Mobil

E-mail

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 henrikogwendy@jubii.dk

Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa

8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk

Niels Jørgen Josiassen, Sdr. Molsvej 13, 8420 Knebel
Sekrætær:
Tina Drejer Maaberg, Føllevej 5, 8410 Rønde

4036 0103 nj.josiassen@hotmail.com
8791 2042 2328 3458 tdm@landboforening.dk

UDVALGET FOR ÅBENT LANDBRUG DJURSLAND

Formand:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Næstformand:
Birthe Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg

4029 4111 hans@lundballegaard.dk
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
Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs

2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk
8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk

Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft
Sekrætær:
Tina Drejer Maaberg, Føllevej 5, 8410 Rønde

2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk
8791 2042 2328 3458 tdm@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@primanet.dk

ROUGSØ-SØNDERHALD SENIORKLUB

Formand:
Aase Jørgensen, Søndergade 87, 8961 Allingåbro

3023 6319 aasejgl1@gmail.com

LANDBRUG & FØDEVARER - KOMMUNENETVÆRK

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

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

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

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

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

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

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

SVINEPRODUKTIONSUDVALG:
Thomas Olesen
Strandagervej 6, Karlby
8500 Grenaa
Tlf.: 8633 2238 · Mobil: 2128 0238
thomasolesen@primanet.dk

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

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

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

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

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

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

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

Landboforening.dk
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VEGGERSLEV APS MASKINFORRETNING PÅ
DJURSLAND
MASKINFORRETNING SIDEN 2009
VORES VÆRKSTED ER NYBYGGET I 2013, UDSTYRET MED GULVVARME,
SAMT DE NØDVENDIGE VÆRKTØJER FOR AT VEDLIGEHOLDE OG REPARERE NU
OG DATIDENS MASKINPARK. - HVAD ENTEN DET DREJER SIG OM
LANDBRUGS- ELLER ENTREPRENØRMASKINER.
VI RÅDER OVER 2 SERVICEVOGNE, SOM ER UDSTYRET TIL AT LØSE STORT
SET ALLE OPGAVER PÅ STEDET.

SALG – SERVICE – REPARATION
RING TIL OS PÅ:
24600050

WWW. VLMS.DK
40

Landboforening.dk

