TRE GENERATIONER - ÉN STEMME

Landmandsportræt – side 4

PLANTEAVLSFORSØG 2020 – side 14
INDBETALING TIL PENSIONSORDNING I 2020 – side 21
NYT FRA LØNKONTORET
– DATABESKYTTELSESLOVEN – side 25

NR. 87 · DECEMBER 2020
Landboforening.dk

1

SE NYHEDER!

OKTOBER 2020

FACEBOOK.COM/
DJURSLANDLANDBOFORENING

03

FORMANDSORDET

04

Landmandsportræt: TRE GENERATIONER – ÉN STEMME

08

LAD OS I FÆLLESSKAB VISE VORES FANTASTISKE ERHVERV FREM

10

VÆR OPMÆRKSOM PÅ OVERLAP MELLEM DINE OMDRIFTSAREALER
OG §3-BESKYTTEDE AREALER

12

NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET

14

PLANTEAVLSFORSØG 2020

21

INDBETALING TIL PENSIONSORDNING I 2020

25

NYT FRA LØNTEAMET - DATABESKYTTELSESLOVEN

26

DANSK ARBEJDSMILJØ RÅDGIVNING SIKRER LANDMÆND ET
BEDRE ARBEJDSMILJØ

27

VANDKVALITETEN I STALDEN KAN TESTES PÅ TI SEKUNDER

28

BLIVER DIN MARK SNYDT FOR N & P?

19

MAN MÅ GERNE GRÆDE OVER SPILDT MÆLK

30

STATUS PÅ KVÆGSTALDSBYGGERIET 2020

32

MAN SKAL GØRE SIG FORTJENT TIL AT SKYDE EN KRONHJORT

34

Medarbejderportræt: LANDBOFORENINGENS NYE ELEVER FÅR
PLADS TIL UDVIKLING

36

THI KENDES FOR RET

38

NAVNENYT MM

39

ARRANGEMENTER - FAGLIGE

40

ARRANGEMENTER - SENIOR OG ØVRIGE

41

MEDARBEJDERE

44

NYTTIGE KONTAKTER

45

UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

47

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

Redaktion:
Gårdejer Hans Gæmelke – formand
Chefkonsulent
Hans-Henrik Dalsgaard
Redaktør og journalist
Sabrina Brohus (ansvarsh.)
Sekretær Irene Kjær Madsen
Annonceekspedition:
Djursland Landboforening
Føllevej 5, 8410 Rønde
– tlf. 8791 2014
Sekretær Anni Poulsen

2

Landboforening.dk

Bladet tilgår alle medlemmer af
Djursland Landboforening samt politikere, samarbejdspartnere o.a.
Forsidefoto: Charolais ammekøer på
Krannestrup
Foto: Sabrina Brohus

TILMELD DIG NYHEDSMAIL PÅ
WWW.LANDBOFORENING.DK

Landbocentret Følle
Føllevej 5 · 8410 Rønde
Tlf.: 8791 2000 · Fax: 8791 2001
www.landboforening.dk
djursland@landboforening.dk
CVR-nr.: 14305084

Udkommer medio februar, april,
oktober og december
Oplag: 1.150 eksemplarer.

LANDBOCENTRETS
ÅBNINGSTID:

Eftertryk er tilladt med
kildeangivelse.

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

FORMANDSORDET

Mølleskoven ved Nimtofte i efterårsfarver

Selvom vi kan håbe på, at vores hverdag normaliseres i
det nye år, så er der allerede nu taget forholdsregler og
lavet retningslinjer for landboforeningens årsmøder og
generalforsamling i 2021.
Årsmøderne for udvalgene for Kvæg, Svin, Økologi og
Deltid bliver afholdt på landbocentret, men med en
begrænsning på antal deltagere, og møderne bliver
derfor kun for medlemmer med stemmeret. Til disse beretningsmøder vil der blive aflagt beretning og
afholdt valg, men der vil ikke være indlæg, medmindre
retningslinjerne omkring corona og samvær løsnes op.
Det bliver muligt at følge møderne hjemmefra, men
det vil ikke være muligt at stemme hjemmefra.
Årets generalforsamling den 2. marts 2021 i
Auninghallen bliver også afviklet noget anderledes,
end vi er vant til. Årsmøderne for Økonomiudvalget og
udvalget for Planter og natur bliver denne gang en del
af landboforeningens generalforsamling. Her vil der
også være en begrænsning på antallet af deltagere,
og aftenen bliver derfor kun for medlemmer med

stemmeret. Efter beretningen vil der være debat og
valghandling, men ikke et efterfølgende indlæg, som vi
er vant til. Også her bliver det muligt at følge generalforsamlingen hjemmefra, men heller ikke her kan der
stemmes hjemmefra.
Vi følger naturligvis situationen med COVID-19 nøje,
og ændring i smittetrykket kan få betydning for,
hvordan møderne bliver afholdt, eller måske endda bliver udskudt til senere på året. Af hensyn til de
demokratiske processer for landboforeningens virke,
håber jeg, at vi kan få beretninger og valg afholdt
rettidigt.
I dette efterår går alle vores tanker fortsat til de
minkavlere, hvis livsgrundlag brutalt forsvandt.
Jeg er fuld af beundring over, hvordan avlerne har
klaret situationen. Jeg opfordrer fortsat til, at vi viser
kollegial medfølelse og passer godt på hinanden.
Med de ord ønsker jeg hermed
en glædelig jul og godt nytår til alle.

DJURSLAND LANDBOFORENING

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

Landboforening.dk
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Kristian Arve (tv), Niels Aage Arve (midten) og Julius Arve (th) er tre generationer,
der arbejder side om side på Krannestrup nær Mejlby.

TRE GENERATIONER - ÉN STEMME
Hvem får det sidste ord, når tre generationer arbejder sammen? Det gør den, der
betaler regningerne. Så simpelt er det. På Krannestrup er det Niels Aage Arve, som
hver dag arbejder sammen med sin far Julius og sønnen Kristian.
Af Sabrina Brohus
Tre generationer er samlet på Krannestrup nær Mejlby.
Det var før i tiden ikke et sjældent syn, men i 2020,
hvor der mange steder er selvudvikling på programmet, er det lidt af en bedrift. Hvis man rundt om bordet
denne eftermiddag spørger de tre herrer, hvordan man
får sådan et samarbejde til at fungere, så er svaret
såre simpelt! Den, der betaler regningerne, er den, der
har det sidste ord – det er i dette tilfælde Niels Aage
Arve.
”Vi har altid arbejdet sammen. Det betyder bestemt
ikke, at der er nogen, der holder deres mening tilbage.
Så kan du selv bestemme, hvad du vil lægge i det”,
lyder det med et smil fra Niels Aage Arve.
FORFÆDRENES STORE PLANER
Familiefortællingen om Krannestrup går helt tilbage
til 1896, hvor oldefar Julius Pedersen flytter familien
”helt” fra Mols til Mejlby. Han begyndte at dræne og
dyrke de 185 hektar – hvoraf 25 var, og stadig er, skov,
alt imens hans hustru malkede køerne. At opdyrke
jorden var dengang et særsyn på denne egn, og det var
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ikke altid noget, der faldt i god jord hos naboerne, hvor
det græssende kvæg ikke kendte til skel og ejendomsret.
”Det var en kreditforeningsgård. De havde 2500 kroner
på lommen, og det var, hvad de kunne tabe. Resten var
gæld”, fortæller Julius Arve, altså ikke ham fra 1896,
men derimod ham, der først kommer til verden i 1940.
I 1935 overtager Niels Aage Arves bedsteforældre
gården, som de driver videre. Den nulevende Julius arbejder på gården og bygger et hus i baghaven, da han i
1964 bliver gift med Else Marie. Han overtager hovedgården i 1969, men flytter først op i hovedhuset, da
faderen går bort. Julius driver gården alene frem til
1991, hvor Niels Aage vender hjem for at arbejde. Her
påbegynder de et glidende generationsskifte, som
først bliver afsluttet i 2016.
”Vi plejer at sige, at vi, næst efter Mærsk, må være
dem, der har haft det længste glidende generationsskifte – uden sammenligning iøvrigt”, siger Niels Aage.

LANDMANDSPORTRÆT
Men hvorfor skulle det tage så lang tid?
”Det var der flere grunde til – der var også nogle
fordele ved at vente, men der var også nogen, der ikke
havde så travlt med at blive pensionist”, siger Niels
Aage.
SØNNEN VENDER HJEM
Da Niels Aage i 1991 vender tilbage til Krannestrup,
bosætter han sig på nabogården Ogstrup. Han havde
været ude i verden for at passe søer, og ønskede at
supplere de allerede eksisterende slagtesvin på Krannestrup med et so-hold, så de selv kunne producere
slagtesvin i den ønskede kvalitet.
”Det blev ligesom det nye på gården. Det skulle være
min afdeling. Og det har far været ”rigtig” god til ikke
at blande sig i”, lyder det grinende fra Niels Aage.
De startede ud med 400 søer, men allerede i 1998
bygger de til og udvider til 700 søer. Det arbejder familien med frem til 2012, hvor de iværksætter et noget
anderledes projekt – nemlig et stort nyt anlæg med
plads til 1350 søer i løsdrift – et såkaldt barmarksprojekt. I samme ombæring udvider de stalden på
Ogstrup til 6000 stipladser til smågrise.
”Det var dengang noget helt nyt at have søer i løsdrift,
og vi lavede anlægget med tanken om, at det kunne
fremtidssikre os. At vi kunne producere noget andet
end det, vi allerede kan skaffe i udlandet”, forklarer
Niels Aage.

”Det blev ligesom det nye på gården.
Det skulle være min afdeling.
Og det har far været ”rigtig” god til
ikke at blande sig i”.
Niels Aage Arve.
Stalden skulle højne dyrevelfærden hos de løsgående
søer, og i 2017 bliver Niels Aage den første svineproducent til at producere dyrevelfærdsgrise med et
hjerte under Miljø- og Fødevareministeriets hjerte-gris
ordning. Det viste sig dog relativt hurtigt, at forbrugerne desværre ikke havde den store interesse for de
hjertemærkede grise. Der var ganske enkelt ikke salg i
produkterne ude i supermarkederne.
”Vi kæmpede med det i godt tre år, men det løb
desværre ud i sandet for et år siden”, fortæller han.
Stalden er dog stadig forskningsmæssigt noget
særligt. Selvom Niels Aage ikke længere er den eneste,
som har en faresti med løse søer, så har både Seges
og Aarhus Universitet fortsat store forsøg kørende på
Krannestrup, og Danish Crown viser fortsat bedriften
frem for udenlandske gæster. Niels Aage mener, at det
både skyldes staldanlægget og bedriftens placering,
men også at både han og de ansatte synes, det er
sjovt.
”Vi er jo forfængelige. Hvis nogen finder os interessante, så synes vi, det er sjovt, og det giver både os

Niels Aage Arve har 10 ammekøer af racen Charolais
tilbage på Krannestrup.
Landboforening.dk
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FAKTA:

”Vi plejer at sige, at vi næst efter
Mærsk, må være dem, der har haft det
længste glidende generationsskifte –
uden sammenligning iøvrigt”.
Niels Aage Arve.

• På Krannestrup er der 1350 søer og
45.000 producerede smågrise.
• Der bliver produceret 21.000 slagtesvin, og der sælges hvert år knap 24.000
smågrise til de omkringliggende naboer.
• Til ejendommen hører der 500 hektar
jord.
• På arealerne dyrkes der hvede, byg, frø og
raps. Kornet er udelukkende til eget forbrug, men dækker kun knap 60%. Resten
bliver derfor indkøbt.
• Der er i dag svin fordelt på fire steder i en
radius på 5 kilometer.
• Og så er der 10 ammekøer, som er af
racen Charolais.
• Køerne er mest Niels Aages hobby, og den
sidste levn fra dengang, Julius havde op
imod 150 kreaturer.
og de ansatte et afbræk i hverdagens trummerum.
Samtidig er det jo rigtig godt, hvis forsøgene ender ud
med data, som vi kan bruge til noget”.
DEN YNGSTE I FLOKKEN
I dag er der 10 ansatte på Krannestrup. Det er inklusiv Niels Aages ældste søn Kristian, som i februar i år
vendte hjem, da der manglede en mand i stalden.
Kristian, som har en BA i Erhvervsøkonomi, blev uddannet landmand i 2018 og arbejdede efterfølgende
på en svinebedrift i Skanderborg.

”Jeg ville gerne have fortsat i Skanderborg, men nu
manglede de en mand hjemme, og så blev det sådan.
Nu har jeg ansvaret for løbe-og drægtighedsstalden.
Jeg har passet grise, siden jeg kunne gå. Jeg kan godt
lide det. Jeg kan lide spændingen ved at se en udvikling, at der er en direkte konsekvens, hvis vi gør noget godt eller noget skidt” fortæller 28-årige Kristian.
Der er i dag aktiv drift på fire forskellige ejendomme
i en radius af 5 kilometer. I alt har Niels Aage 1350
søer og 45.000 producerede smågrise. Der produceres
21.000 slagtesvin, og hvert år sælges der knap 24.000
smågrise til de omkringliggende naboer. Til ejendommen er der 500 hektar jord, hvor der dyrkes hvede,
byg, frø og raps. Kornet er udelukkende til eget forbrug, men dækker kun knap 60%. Resten bliver derfor
indkøbt.
Niels Aage har ikke en fast plads i staldene. Han er der,
hvor der er brug for ham, og så bruger han naturligvis
tid ved skrivebordet.
”Jeg er næsten i stalden hver dag, og jeg kan godt lide
at passe grise, men jeg er også et sted nu, hvor jeg er
glad for, at jeg ikke er i stalden på fuld tid. Det lader jeg
de unge om”.
Far Julius på 80 år kommer fortsat forbi Krannestrup
hver eneste dag klokken 6.50 for at se, om alle mand
er i gang. Han sprøjter, gøder, samler sten og hjælper
til med de 10 ammekøer.

Niels Aage Arve har i dag aktiv drift på fire forskellige ejendomme i
en radius af 5 kilometer. Privatfoto

6

Landboforening.dk

BLÅ BOG
• 54 årige Niels Aage Arve ejer i dag
Krannestrup.
• Niels Aage er gift med Tine, og sammen
har de 4 børn. Den ældste søn Kristian kom
i februar i år tilbage til Krannestrup for at
arbejde.
• Gården har i alt 10 ansatte, som også
tæller Niels Aages far, Julius.
• Krannestrup har været i familiens eje siden
1896.

Niels Aage blev den første svineproducent til at producere dyrevelfærdsgrise med et hjerte under Miljø- og
Fødevareministeriets hjerte-gris ordning. Privatfoto

• Niels Aage har tidligere været i både Planteavlsudvalget og bestyrelsen i Djursland
Landboforening.
• Han sidder i dag i repræsentantskabet i
Danish Crown og DLF.

”Far hjælper, hvor han kan, og så står han i det hele taget for den inspicerende del”, siger Niels Aage og smiler.
I dag er Julius og hustruen flyttet tilbage i huset i
baghaven, som de i sin tid selv byggede. Niels Aage
bor i hovedhuset på Krannestrup, og Kristian bor med
kæresten på Ogstrup. I familiens andre ejendomme bor
de ansatte. Der er atter kommet masser af liv på Krannestrup, og det er præcis sådan, Niels Aage ønsker det.
”Her er der altid folk, og vi er igen mange i frokoststuen,
og det er sådan, det skal være”, lyder det fra Niels Aage.

I 2012 starter byggeriet af et nyt anlæg med plads til
1350 søer i løsdrift på Krannestrup. Privatfoto

Vestergade
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34
www.vorupgruppen.dk
•
ryomgaard@vorupgruppen.dk
www.vorupgruppen.dk
ryomgaard@vorupgruppen.dk
Vestergade 108 • 8550• Ryomgård
• Tlf. 87 74 12 34
Mandag-fredag
6.30-17.30
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søndag
og
Mandag-fredag
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9.00-15.00
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
Mandag-fredag 6.30-17.30 - Lørdag, søndag og helligdage 9.00-15.00
Landboforening.dk
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LAD OS I FÆLLESSKAB
VISE VORES FANTASTISKE
ERHVERV FREM
”Landboforeningen har brug for frivillige. Vi har brug
for at kunne løfte i flok, hvis vi skal kunne vise vores
landbrug frem. Kom og vær med i fællesskabet”, lyder
opfordringen fra projektkoordinator i Djursland Landboforening, Tina Drejer Maaberg.
Djursland Landboforening har brug for flere frivillige
til landboforeningens arrangementer. Derfor er Tina
Drejer Maaberg, projektkoordinator, lige nu på udkig
efter interesserede. Normalt ligger der ved foreningens årsmøder en fysisk seddel, hvor interesserede
kan skrive sig på. Men da det endnu er uvist, hvordan
arrangementerne afvikles, har Tina Drejer Maaberg
besluttet sig for at sende en opfordring ud, så hun kan
samle interesserede på sit eget skrivebord.
”Vi har brug for frivillige, som kan hjælpe med til
arrangementer som Åbent Landbrug, Høstmarkedet
i Grenaa, eller hvad der ellers kunne komme. Uanset
hvor meget man kan bidrage med, er vi glade. Udover
at være med til at vi får muligheden for at vise vores
fantastiske landbrug frem, så håber jeg også på, at
man ser det som en måde at mødes med kollegaerne
og gøre noget fælles sammen”, mener Tina Drejer
Maaberg.

AKTIVITETER ÅRET RUNDT
Tina Drejer Maaberg er ligeledes koordinator på
Djurslandgården, hvor fem gårde på Djursland hver
sommerferie åbner stalddørene for ferieramte familier
og turister. Gårdbesøgene er et attraktivt ferietilbud –
særligt i år, hvor der endnu engang blev sat besøgsrekord. Derfor drømmer Tina Drejer Maaberg om, at hun
kan få flere gårde med i arrangementet.
”Vi kan både se og høre, at Djurslandgården gør en
kæmpe forskel for de besøgende, som både er turister
og lokale. For dem er det noget helt særligt at komme
tæt på dyrene og se, hvor maden kommer fra. Det ville
være fantastisk, hvis vi fik mulighed for at sende flere
feriegæster på staldbesøg”, lyder det fra Tina Drejer
Maaberg, som lige nu arbejder på at udvikle foreningens kommende arrangementer.
”Er der et arrangement, I mangler, eller har I blot en
god idé, er I vedkommen til at kontakte mig, så ser vi
på det”.
Bliv skrevet op på frivilliglisten og vær med i fællesskabet ved at ringe til Tina Drejer Maaberg.

DJURSLAND LANDBOFORENING

Udsigt Allelevsund
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Projektkoordinator
Tina Drejer Maaberg
Mobil 2328 3458
Mail: tdm@landboforening.dk

WISH

Meget højt udbytte
Unik stabilitet
Nematoderesistent

HØJESTYDENDE VÅRBYGSORT OVER 4 ÅR
Udbytte forholdstal, Landsforsøg 2017-2020
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Kontakt din lokale DLG-konsulent
eller ring til kundeservice på tlf. 3368 6000.

LYNGFELDT
på Djursland

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
Full Line New Holland, Kverneland, Krampe, Giant, GreenTec, Ålø,
Kramp, Granit Parts mm.
Vi servicerer og skaffer naturligvis
reservedele til alle mærkerne samt
meget mere.

Vi står klar til at
hjælpe dig!

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

Maskiner:
Rasmus Olesgaard
30 21 25 99

Reservedele:
Mads Andersen
30 21 43 73

Landboforening.dk
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ OVERLAP MELLEM
DINE OMDRIFTSAREALER OG §3-BESKYTTEDE
AREALER
Vi anbefaler, at du gennemgår dine marker sammen med din planteavlskonsulent
ved markplanlægning til den kommende sæson. Ved overlap mellem dyrket areal og
§3 bør du forholde dig til, hvad overlappet skyldes samt få tilrettet enten §3 eller
mark.
Landbrugsstyrelsen gennemgår ved deres kontrol
som minimum alle overlap mellem marker anmeldt
med en 1-årig afgrøde og arealer, som er beskyttede
jf. naturbeskyttelseslovens §3. Det drejer sig typisk
om naturtyperne eng, mose, hede, overdrev, sø eller
strandeng.
Vi anbefaler derfor, at du gennemgår dine markkort for
eventuelle overlap. Du kan også se overlap på
landmand.dk.
HVAD GØR JEG, HVIS JEG FINDER OVERLAP?
Hvis der viser sig overlap, kan det være en unøjagtig
indtegning af §3-beskyttelsen, en opdyrkning af et
§3-beskyttet areal eller en forkert §3-registrering,

hvor driftshistorien på arealer medfører, at betingelserne for en §3-beskyttelse ikke er opfyldt.
For at afgøre hvilken situation, det drejer sig om, kan
man med fordel kigge på gamle luftfotos, samt undersøge driftshistorikken på arealet.
Hvis man derefter kan fastslå, at der er tale om enten
en unøjagtig indtegning eller et forkert registreret
areal, så opfordrer vi til, at man henvender sig til os for
en vurdering af arealets status. Derefter kan der tages
kontakt til kommunen med en anmodning om at få det
pågældende areal korrigeret eller slettet fra §3-udpegningen.
Hvis der derimod er sket en utilsigtet opdyrkning af
et reelt beskyttet areal, så bør arealet tages ud af
dyrkning.
MULIG KRYDSOVERENSSTEMMELSES-SANKTION
Landbrugsstyrelsen gennemfører KO-kontrol på alle
§3-arealer, som enten er ansøgt med grundbetaling,
eller som ligger i nærheden af sådanne arealer.
KO på §3 er indført for, at Danmark skal leve op til EU’s
fuglebeskyttelsesdirektiv. Det er således kun aktiviteter, der har betydning for vilde fugles levesteder,
der kan sanktioneres. Indtil videre er vores vurdering,
at det som minimum drejer sig om jordbehandling,
dræning samt opfyldning (vandhul).

Eksempel på overlap mellem omdriftsareal (orange streg) og
§3-udpegning (grøn skravering)

En overtrædelse på et §3-areal kan enten medføre
en advarsel eller en sanktion. Landbrugsstyrelsen
arbejder i øjeblikket på at lave en ny vejledning, der
konkretiserer, hvordan forskellige overtrædelser skal
sanktioneres.

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

10

Landboforening.dk

AF:
RENSNING
R
• DRÆNRØ
NKE
• SEPTICTA
LER
YLLEKANA
G
F
A
L
U
P
S
•
R
• KLOAKKE

MIDTDJURS Kloak
SERVICE

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

Mørke - Rønde - Kolind

Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning
Landboforening.dk
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET
Efteråret 2020 har givet alle mulighed for at få høstet
de sene afgrøder uden for megen vandkamp, som
det jo var tilfældet sidste år. Lige nu står vintersæden
nærmest så flot som nogensinde.
Det samme gør sig gældende for rapsen, hvor det de
fleste steder heldigvis ikke er selve rapsen, der er høj,
men blot bladene der er lange. Godt, at rapsen er sået
tyndt næsten alle steder.
Vi har i en del vintersædsmarker set, at ukrudtsbehandlingen har været hårdere ved afgrøden end normalt. Dette skyldes flere ting, men problemet er især
udbredt, hvor afgrøden har været presset af manglende kvælstof, fx stribevis hvor omsætning af avner
i upløjet jord har været nok til at stresse afgrøden, så
den er kraftigt sveden. Det samme har vi set, hvor
afgrøden stribevist er sået for dybt: Ved almindelig sådybde: Ingen problemer. Ved 7-8 cm sådybde:
Meget sveden afgrøde. Vi samler op på dette emne på
vores planteavlsmøder den 5. januar.
EFTERAFGRØDE ALTERNATIVER
Lige nu barsles der med, at den pilotordning, der har
været på GPS-tildelt gødning i efterafgrøderegi, skal
gøres tilgængelig for alle. Forslaget har ikke været
i høring endnu, men kommer det nok meget snart.
Det, der barsles med, er, at man, ved intensiv brug af
GPS-gødskning og brug af gylleanalyser fra alle lagre,
skal kunne spare 10 procentpoint af efterafgrøderne
– svarende til kravet til en planteavler. Det vil være super, hvis man ved at købe lidt mere teknik kan hjælpe
på efterafgrøderegnskabet. Desværre ligger djævlen
altid i detaljen. Som det ser ud lige nu, kan metoden
ikke bruges, hvor der er allerstørst behov, idet den ikke
kan bruges til målrettede efterafgrøder (de 30,9% fra
Mørke og vest på) og heller ikke til MFO efterafgrøder.
Vi håber, ordningen er mere brugbar, når den kommer.
VÆSELHALE
I sidste blad var der et billede af en rapsmark sæson
2020 med rigtig meget væselhale. Blot for at ingen
skal tro, at det gik væk over høsten, er her et billede fra

Væselhale i raps sæson 2021 - 23/10-20
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en rapsmark sæson 2021. Hvis du har noget, der ligner
– så ring os op for en diskussion.
IPM WORKS
Vi er nu en del af et internationalt projekt, hvor der
skal være fokus på, at der er andre metoder end kemi,
der kan hjælpe os. Det passer meget godt ind i den
sætning, vi, siden ”Italiensk aften” for tre-fire år siden,
har sagt igen og igen mht. græsukrudt; nemlig at ”der
skal mere end kemi til”. Vi ved endnu ikke helt, hvad
der skal ske i projektet, blot at det er Charlotte Udsen,
der er tovholder hos os, og at vi skal have samlet en
gruppe interesserede landmænd, der undervejs i projektet skal gå nærmere ind i IPM, og som får mulighed
for at besøge andre landes projekter/landmænd.
Læs nærmere på hjemmesiden/næste nummer af
medlemsbladet.
SALG AF CO2 KVOTER
Der kom for kort tid siden en mulighed for at sælge
ekstra CO2-indlejring i jorden. Det lyder spændende
at kunne tjene på noget, vi gør og kender til i forvejen.
Desværre er det måske ikke helt så enkelt.
Jeg er på ret dybt vand her og skal indtil videre ikke
kloge ret meget i, om man skal gå ind i dette eller ej
– men blot lige hejse ”tænk jer om flaget”:10 år lange
aftaler er meget i den omskiftelige verden, vi har i dag.
Kan man sælge en CO2-indlejring 2-3 gange? Tjek
med din aftager, som fx DC, Arla eller DLG, om de
allerede har regnet dit CO2-bidrag med ind i deres
regnestykke. Så du evt. slet ikke kan sælge din vare til
dem efterfølgende, hvis du har solgt din CO2-indlejring
til andre.
FORSØGSBERETNING
Der bringes et lille uddrag af forsøgene her i bladet,
hvor fokus bl.a. er bladsvampe i vårbyg. Prøv lige at se
merudbyttet ved at have været der til tiden. Det står i
stor kontrast til de mange år, hvor merudbytterne har
været meget små ved behandling af vårsæden. Alle
forsøgsresultater kan som sædvanligt ses på vores
hjemmeside.

Superflot vintersæd - 23/10-20

PLANTEAVLSMØDER OG CORONA
Pga. Corona blev planteavlsmøderne i november
udsat til den 5. januar 2021, med tre ens møder
formiddag, eftermiddag og aften. Det er, her ultimo
november, svært at spå om muligheden for afholdelse af fysiske møder primo januar – så følg vores
hjemmeside, hvor programmet også vil kunne ses.
PLANTESEMINAR 2021
Årets planteseminar er berammet til tirsdag den
26. januar 2021. Årets hovedemner er Sædskifte
på Nordjysk, Pløjefri dyrkning - light eller hvad?
Hvad får en landmand til at vælge økologi, så tilbage til konventionel og så økologi igen?

Er der snart nogen grovvarebutikker uden for
Danish Agro og DLG-regi – og handel med korn i
Europa.
Dagen slutter af med et indlæg fra en af vores
lokale virksomheder, der også bruger jorden –
nemlig Pindstrup Mosebrug, der med 850 medarbejdere og en årsomsætning tæt på 1 milliard er
noget større, end de fleste tror. Se selve programmet på vores hjemmeside og tilmeld dig.
Også her er det pt. svært at spå om Corona-situationen, men vi håber på, at seminaret kan holdes.

PLANTEAVL

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

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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PLANTEAVLSFORSØG 2020
Forsøgsarbejdet i Djursland Landboforening gennemføres efter kvalitetssikringssystemet; Kvalitet i Landsforsøgene. Der blev i 2020 gennemført 49 forsøg.
Derudover har Djursland Landboforening også deltaget i det såkaldte registreringsnet i en række afgrøder. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle, der velvilligt har lagt afgrøde eller jord til vores forsøgsaktiviteter.
I dette medlemsblad har vi valgt at omtale et lille udsnit af de gennemførte forsøg. To forsøg i vinterhvede, fire
forsøg i vårbyg og et i vinterraps. Detaljerede data på alle forsøgene i Djursland Landboforening kan tilgås via link
på foreningens hjemmeside.
Forsøg i landbrugslandet
SVAMPEBEKÆMPELSE
I VINTERHVEDE – FORSKELLIGE LØSNINGER VED DELT
AKSBESKYTTELSE - Forsøgsvært: Jens Peder Pedersen, Stabrand

Forsøget på næste side har til formål at belyse effekten af forskellige midler ved delt aksbeskyttelse. Ved
netop at anvende flest mulige aktivstoffer med effekt
mod Septoria vil en forsinkelse af resistensudviklingen
være mulig.
Forsøget blev anlagt i sorten Drachmann. Denne sort
er særlig modtagelig overfor Septoria og gulrust.
I st. 32 den 1. maj blev led 2–14 behandlet med 0,3 l/
ha Proline Expert. På det tidspunkt blev der observeret
spor af gulrust og Septoria. 2. og 3. behandling (aksbehandling) blev udført i led 2–16 i hhv. st. 39 (faneblad
fuldt udviklet) og 59 (akset fuldt gennemskredet).
Ved bedømmelse af sygdomme sidst i juni havde både

14
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Septoria og gulrust udviklet sig kraftigt i det ubehandlede led. Også i led 15 og 16, som ikke blev behandlet i
st. 32, havde både Septoria- og gulrustangrebet sidst
i juni udviklet sig til ca. 8% dækning af de grønne blade.
Den tidlige behandling i st. 32 medførte en markant
bedre effekt på Septoria og gulrust i forhold til led 15
og 16.
De højeste udbytter blev opnået i led 6 og 13 med 23%
over udbyttet i det ubehandlede led 1. I led 15 og 16
var udbyttet ca. 5% bedre i forhold til led 1. Disse merudbytter var ikke rentable. I dette forsøg har det været
meget afgørende, at der blev sat ind med behandling
mod gulrust allerede i st. 32.

St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,75 Balaya.
St.59: 0,5 Balaya
St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,75 Univoq.
St.59: 0,5 Balaya
St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,75 Balaya.
St.59: 0,5 Univoq
St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 1 Univoq.
St.59: 0,5 Balaya
St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,375
Balaya+0,175 Entargo. St.59: 0,5 Univoq

1
2
3
4
5
6
7

St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,5 Propulse SE
250 +0,2 Folicur Xpert. St.59: 0,5 Balaya
St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,5 Propulse SE
250 +0,2 Folicur Xpert. St.59: 0,5 Propulse SE
250 +0,2 Folicur Xpert
St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,75 Univoq.
St.59: 0,35 Propulse SE 250 +0,15 Folicur Xpert
St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,5 Propulse SE
250 +0,2 Folicur Xpert. St.59: 0,5 Univoq
St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,5 Balaya.
St.59: 0,5 Balaya
St.39: 0,5 Balaya. St.59: 0,5 Balaya
St.39: 0,375 Balaya. St.59: 0,375 Balaya

8

St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,5 Balaya +0,2
Orius Max 200 EW. St.59: 0,35 Propulse SE 250
+0,2 Orius Max 200 EW

St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,75 Balaya.
St.59: 0,35 Propulse SE 250 +0,15 Folicur Xpert

St.32: 0,3 Proline Xpert. St.39: 0,75
Viverda+0,75 Ultimate S.
St.59: 0,5 Viverda+0,5 Ultimate S

Ud bytte, hkg kerne

G ulrust % dækning

9
10
11
12
13
14
15
16
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G ulrust % dæk ning

Hkg pr. ha
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
Ubehandlet

LS D=4,8

Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger ved delt aksbeskyttelse
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Der høstes rundt om parcellerne
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TIMING AF SEPTORIABEKÆMPELSE I VINTERHVEDE
Forsøgsvært: Anders Overgaard, Frederiksdal, Lyngby

Septoria-modellerne i led 12 og 13 udløste ingen
sprøjtning mod Septoria. Angrebet af Septoria, som
den eneste svampesygdom, var meget svagt. I det

50

55

60

65

70

75

80 85

1

Ubehandlet

2

St31:0,3 ProsaroEC 250.St32:0,3ProsaroEC 250.
St39:0,75 Balaya.St59:0,35 PropulseSE 250+
0,15FolicurXpert.St71:0,375 Balaya

4

St32:0,3 ProsaroEC 250.St39:0,75Balaya.
St59:0,35 PropulseSE 250+0,15FolicurXpert

5

St39:1 Balaya.
St59:0,35 PropulseSE 250+0,15FolicurXpert

6

St39:0,75 Balaya.
St59:0,35 PropulseSE 250+0,15FolicurXpert

7

St39:0,5 Balaya.
St59:0,35 PropulseSE 250+0,15FolicurXpert

8

St36:0,75 Balaya.
St59:0,35 PropulseSE 250+0,15FolicurXpert

9

St39:0,375Balaya.
St59:0,25 PropulseSE 250+0,1 FolicurXpert

10

3

St31:0,3 ProsaroEC 250.St32:0,3ProsaroEC 250.
St39:0,75 Balaya.St59:0,35 PropulseSE 250+
0,15FolicurXpert

St39:0,75 Balaya.
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I forsøget er led 2 og 3 behandlet første gang i st. 31.
Første behandling i led 4 blev udført i st. 32, og led 11
blev behandlet første gang i st. 33. Led 8 er behandlet
første gang i st. 36-37, 5-6 dage før st. 37-39. Led
2-7 og 9-10 blev behandlet i st. 37-39. Led 2-9 og led
11 i st. 55-61. Led 2 blev yderligere behandlet 14 dage
efter st. 59-61, nemlig i st. 71.

Udbytte, hkg kerne

St33:0,5 ProsaroEC 250.
St59:0,75 Balaya.
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Septoria fugtmodel henter data fra en FieldSense
vejrstation placeret ved forsøget. Modellen kører efter
en kombineret bladfugt og RH% vurderingsmodel, hvor
der enten har været målt RH > 85% og/eller minimum 0,2 mm nedbør og/eller bladfugt (defineret som
mindst 30 minutter med bladfugt pr. time), i mindst
20 sammenhængende timer fra og med vækststadie
32. I sorter, der er mindre modtagelige for Septoria
(Informer, KWS Extase), tages der først hensyn til en
risikoperiode fra og med vækststadie 37, og der udløses tidligst en behandling fra vækststadie 39. Risikovurderingen styres centralt af Teknologisk Institut.

Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede

PlanteværnOnline

13

Dette forsøg er anlagt i sorten Informer. Informer
ligger i modtagelighedsgruppen 1 i meldug, Septoria
og gulrust. Det betyder, at sorten er meget lidt modtagelig for disse sygdomme. Formålet med forsøget
er at vise de optimale behandlingstidspunkter, og
afprøve to forskellige modeller til beslutningsstøtte.
Disse to modeller er afprøvet i led 12 og 13 med hhv.
Planteværn Online og Septoria fugtmodel. Hvedens
udviklingstrin, procent planter med sygdomme, nedbør og temperatur (DMI) indtastes i Planteværn Online
for et beregningsgrundlag.

Septoriafugtmodel

ubehandlede led var der 4% dækning på plantens
grønne blade. Der blev opnået god effekt ved alle behandlinger. Det højeste udbytte blev høstet i led 8 med
81,5 hkg/ha. Der har ikke været et økonomisk merudbytte ved nogle af behandlingerne.

SVAMPEBEKÆMPELSE OG VÆKSTREGULERING I VÅRBYG
Forsøgsvært: Niels Aage Arve, Krannestrup
Forsøget er anlagt i sorten RGT Planet. Sorten er
meget modtagelig overfor bygrust, skoldplet, bygbladplet og Ramularia. Tendens til lejesæd er 0, og for
nedknækning af strå og aks ligger sorten lidt under
middel.
I dette forsøg var skoldplet den altdominerende sygdom. Allerede i starten af juni blev der målt et kraftigt
angreb i det ubehandlede led. Først i juli blev Ramularia fundet i svag grad.
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Effekten af behandlingerne mod skoldplet har i særlig
grad været effektiv i led 2 og 3. Her blev der i st. 31
anvendt 0,25 l/ha Prosaro EC 250. Led 2 blev yderligere behandlet 14 dage efter 2. behandling.
Set i forhold til led 3, gav denne ekstra behandling dog
ikke et sikkert merudbytte. Også i led 4 var effekten
høj overfor skoldplet. I dette led blev der behandlet
med 0,5 l/ha Propulse SE 250 + 0,3 l/ha Comet Pro,
men dog først i st. 39.

Ubehandlet led

Flot effekt på skoldplet ved behandling i st. 31

Led 5, 14, 15 og 16 blev behandlet ens med Propulse
SE 250 og Comet Pro. For at belyse effekten af vækstregulering blev led 14, 15 og 16 yderligere behandlet
med vækstreguleringsmidler.

disse tre led. Med det meget høje angreb af skoldplet
tidligt på sæsonen viste forsøget, at det var afgørende
for et højt udbytte, at der bliver sat tidligt ind med en
behandling.

I disse tre led var der ingen effekt på aksnedknækning.
Der blev målt en lille effekt på strånedknækning. Der
blev ikke høstet merudbytter for vækstregulering i

Det højeste udbytte blev høstet i led 2 og 3, ca. 10%
højere end de øvrige behandlinger kunne opnå. Det
højeste økonomiske udbytte blev høstet i led 3.

Ud bytte, hkg kerne

S koldplet % dækning

60

St.39: 0,2 Propulse SE 250 + 0,1 Comet Pro

St.39: 0,35 Propulse SE 250 + 0,2 Comet Pro +
0,15 Cerone

St.39: 0,35 Propulse SE 250 + 0,2 Comet Pro +
0,3 Terpal

St.39: 0,35 Propulse SE 250 + 0,2 Comet Pro +
0,2 Moddus Start + 0,15 Cerone

0
St.39: 0,35 Prosaro EC 250 + 0,2 Comet Pro

45

St.39: 0,375 Balaya + 0,175 Entargo

10
St.39: 0,5 Balaya

50
St.39: 0,375 Balaya +0,25 Propulse SE 250

20

St.39: 0,75 Balaya

55

St.39: 0,25 Propulse SE 250 +0,25 Amistar

30

St.39: 0,35 Propulse SE 250 +0,2 Orius Max
200 EW

60

St.39: 0,35 Propulse SE 250 +0,2 Comet Pro.

40

St.39: 0,5 Propulse SE 250 +0,3 Comet Pro.

65

St.31: 0,25 Prosaro EC 250. St.39: 0,35
Propulse SE 250 +0,2 Comet Pro.

50

St.31: 0,25 Prosaro EC 250. St.39: 0,35
Propulse SE 250 +0,2 Comet Pro. St.70: 0,25
Prosaro EC 250

70

Ubehandlet

Hkg pr. ha

75
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S koldplet, % dæk ning

Svampebekæmpelse og vækstregulering i vårbyg

Landboforening.dk
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KVÆLSTOFMÆNGDER TIL VÅRBYG EFTER HALMDÆKKEDE GULERØDDER

Forsøgsvært: Ole Andersen, Ørum, Peter J. Sørensen, Fannerup og Jens Jørgensen, Virring
På Djursland har der i de senere år været en stor
produktion af gulerødder. En del af denne produktion
overvintrer i jorden, hvorfor der bliver anvendt halmdække for at beskytte gulerødderne mod frost hen

over vinteren. Da der bliver anvendt ca. 50 t/ha halm,
er der behov for en betydelig mængde kvælstof til
vårbyggen det efterfølgende år.

Led 1 den 16. juni

Led 6 den 16. juni

Der har nu været gennemført forsøg i vårbyg med
stigende mængder kvælstof i tre år. Denne serie
afsluttes hermed. I alle tre forsøg blev der umiddelbart
før såning udbragt NS 27-4.
I den højre søjle i hver kategori af kvælstofmængde
fremgår udbyttegennemsnittet over de sidste tre år.

Forsøgene er gennemført på både vandet og uvandet
sandjord. Det optimale økonomiske kvælstofniveau
blev i 2020 opnået ved 183 kg kvælstof pr. ha. Gennemsnitligt over de sidste tre år har det økonomiske
kvælstofniveau ligget på 168 kg pr. ha.

Stigende N til vårbyg uden husdyrgødning
efter halmdækkede gulerødder

N=NS 27-4

Ø rum

90

Fannerup

Virring

G ns. 2018 -2020

80
70
60
50
40
30
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7/4: 40 kg N

7/4: 80 kg N

7/4: 120 kg N

7/4: 160 kg N

7/4: 200 kg N

7/4: 240 kg N

10

Ingen kvælstof

20

1

2

3

4

5

6

7

Landboforening.dk

VÆSELHALE OG TOKIMBLADET UKRUDT I VINTERRAPS

Forsøgsvært: Bjarne Boje, Holbæk

Væselhale og tokimbladet ukrudt i vinterraps

1

Ubehandlet

2

St.09: 0,25 Clomate. St.13: 0,25 Belkar. St.15: 1,25
Kerb 400 SC

3

St.09: 0,25 Clomate. St.13: 0,25 Belkar.

4

Biomasse tokimbladet forår 2020
0
50

St.13: 0,25 Belkar. St.15: 1,25 Kerb 400 SC

5

Biomasse væselhale forår 2020

St.09: 0,25 Clomate. St.15: 1,25 Kerb 400 SC

100
100
100

0
15
80
29
0
21
0,5
21

Her optræder væselhale i vinterhvede

I flere og flere marker optræder væselhale. Grundlæggende skal væselhale fjernes ved sædskifte, da den
kemiske vej ikke altid er effektiv nok. Når der er etableret vinterraps på et væselhalebefængt areal, er det
meget afgørende, at der anvendes Kerb 400 SC.

fremspiring med 0,25 l/ha Clomate. I st. 13, da rapsen
havde tre fuldt udviklede blade, blev der udbragt 0,25
l/ha Belkar i led 2, 3 og 4. Den 5. november, i rapsens
st. 15, blev der udsprøjtet 1,25 l/ha Kerb 400 SC i led
2, 4 og 5.

Ovenstående forsøg blev anlagt på et areal, hvor
væselhale var meget dominerende. Væselhales dominans betød, at tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs
fik meget lidt plads. Led 2, 3 og 5 blev sprøjtet før

I diagrammet ses resultatet af vurderingen af biomassen i væselhale og tokimbladet ukrudt i foråret
2020. Ikke overraskende har Kerb 400 SC været meget
effektiv til bekæmpelse af væselhale.
Landboforening.dk
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Væselhale i led 1, forår 2020

God effekt af væselhale i led 2, forår 2020

Nedfældning af gylle i vårbyg

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

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

INDBETALING TIL PENSIONSORDNING I 2020
Det er nu tid til, at man skal have taget stilling til, om
der skal indbetales til de private pensionsordninger,
man har lavet i sin bank, ved et forsikringsselskab osv.
eller eventuelt indbetale ekstra på sin arbejdsgiverpensionsordning i december.
Om man skal indbetale eller ej, er dog ikke altid så
nemt at vurdere. Der er mange faktorer, som man
skal have med i sine overvejelser, før man kan tage
en beslutning, om der skal indbetales til pensionsopsparingen i 2020.
Hvis man ved, at man i 2020 kommer til at betale
topskat, kan det næsten altid betale sig at indbetale
til en livrente/ratepension, så man derved får nedsat
det beløb, der skal betales topskat af. De fleste vil,
når pensionsordningen kommer til udbetaling, have
en indkomst, som er under topskattegrænsen og kan
således som udgangspunkt få nedsat beskatningen
med 15 %.
En anden fordel ved at få lavet en pensionsopsparing
er, at man har sikret sig, at man har en opsparing
stående, når man bliver folkepensionist, hvis der skulle
ske noget uforudset. Derudover er alle typer pensionsordninger som udgangspunkt kreditorbeskyttede.
Hvis man har frie midler stående, enten kontant eller i
aktier, som man ikke skal bruge, før man bliver folkepensionist, så kan det være en fordel at flytte noget
over i en pensionsordning, da man får udnyttet, at
afkastbeskatningen er væsentlig lavere på en pensionsordning (15,3 %). Derved vil man opnå et højere
afkast på sigt.

Læs mere på

Vilomix.dk

PENSIONSOVERSIGT 2020

Kan fratrækkes i
topskat
Kan fratrækkes i
den skattepligtige indkomst før
topskat
Beskattes ved
udbetaling
Medtages ved
beregning i offentlige ydelser
Medtages ved
beregning i folkepensionstillægget
Løbende afkast-beskatning
på 15,3 %

Max. indskud i
2020

Ratepension Livrente

Aldersopsparing

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej (dog fortsat
ved efterløn)

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Kr. 57.200.
Er inkl. indbetaling på
ratepension
fra arbejdsgiver

Kr. 5.300 ved
mere end 5 år
til folkepenKr. 52.600.
sionsalder/
Evt. indbekr. 50.200 ved
taling fra
arbejdsgiver mindre end 5
år. Er inkl. indmedtages
betaling på alikke
dersopsparing
fra arbejdsgiver.

Selvstændige har fortsat mulighed for at benytte
30%-ordningen, som giver mulighed for at indsætte op
til 30% af overskuddet før renter på en livrente.
VALG AF PENSIONSORDNING
Det kan også være svært at vurdere, hvilken type

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.
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pensionsordning man skal vælge og som passer bedst
til én på sigt. Skal det være livrente, ratepension, alderspension eller måske et mix af det hele. Eller vil en
indbetaling bare betyde, at man bliver modregnet i sit
folkepensionstillæg.
Valget er typisk baseret på, hvilke ønsker man har til
sin pensionisttilværelse, ens skattesituation samt hvor
meget likviditet man har til rådighed det enkelte år.
Det betyder også, at der kan være stor forskel fra år til
år, på hvor meget man bør/kan indbetale.
Udbetalingsperiode
fra 1. januar 2018
Aftale oprettet før 1. maj 2007
Aftale oprettet i perioden 1. maj
2007 til 31. december 2017
Aftale oprettet fra 1. januar 2018

Tidligst muligt

20 år efter pensionsudbetalingsalderen, da udbetalingen minimum skal ske over 10 år og afsluttes
5 år før folkepensionsalderen 30 år efter opnået folkepensionsalder. (Kan være
mere, hvis ordningen er oprettet før 1. januar
3 år før folkepensionsalderen 2018.)

Hvornår, man kan begynde at få udbetalt sin ratepension, afhænger af, hvornår man er født, og hvornår
ratepensionen er oprettet.
Udbetalingen kan tidligst begynde 3 år før folkepensionsalder (gælder for ordninger tegnet efter januar
2018) og skal senest begynde 20 år efter pensionsudbetalingsalder.
Eks. hvis pensionsudbetalingsalderen er opnået som
65 årig (person født i perioden 1963 til 1966), så skal
ordningen senest startes op, når man bliver 86 år.
Der kan samlet maksimalt indbetales kr. 57.200 i
2020, og det er vigtigt, at man får medregnet det
beløb, man har indbetalt via sin arbejdsgiverordning og
på eventuelle andre ratepensionsordninger.
Udbetaling fra ratepension medtages i beregningen af
offentlige ydelser bl.a. ved beregning af pensionstillægget, hvilket man skal være særligt opmærksom
på, inden man starter udbetalingen. Derfor skal man
måske vælge en længere udbetalingsperiode end de
minimum 10 år, så man undgår modregning. Selve depotværdien kan også have indflydelse på, hvor meget
man kan få i efterløn.
Hvis man har indbetalt for meget i 2020, så kan man
fortsat få fradrag for det beløb, som er indbetalt ud
over de kr. 57.200. Man skal da kontakte sin bank eller
pensionsselskab og få overført beløbet til en penLandboforening.dk

Senest muligt

60 år.

RATEPENSION
Ratepension udbetales i lige store rater (fx hver
måned) i en nærmere aftalt periode på mindst 10 år
og højst 30 år. (Kan være flere år, hvis ordningen er
oprettet før 1. januar 2018.)
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Derfor bør man løbende, med 3 – 5 års mellemrum, få
gennemgået sine pensionsopsparinger samt de tilknyttede forsikringsdækninger, og få tjekket om der er
sket ændringer, som der skal tages højde for fremover.
Det kunne være, at man f.eks. har fået børn, købt fast
ejendom, fået andet arbejde, er blevet gift/skilt, blevet
selvstændig osv.

sionsordning med livsvarige udbetalinger. Det gælder
både privattegnede ordninger og indbetalinger via
arbejdsgiver.
Man kan også vælge at få banken eller pensionsselskabet til at tilbagebetale beløbet eller vælge at få
beløbet overført til året efter. Man skal dog være opmærksom på, at man så ikke får fradrag for det beløb i
det pågældende år.
Hvis man ikke gør noget, får man ikke fradrag for det
for meget indbetalte beløb, som dog senere vil blive
beskattet, når pensionsordningen bliver udbetalt.
LIVSVARIG PENSION (OGSÅ KALDET LIVRENTE)
En pensionsordning, som sikrer dig en udbetaling, når
du går på pension og resten af livet. Du får typisk pengene udbetalt hver måned.
Reglerne, for hvornår man kan starte udbetaling af en
livrente, er stort set de samme som for ratepension.
Udbetalingen medtages i beregningen af offentlige
ydelser, og depotværdien kan have indflydelse på, hvor
meget man kan få i efterløn.
Der er dog ikke noget alderskrav til, hvornår man
senest skal starte udbetalingen, men jo længere man
venter, des større er sandsynligheden for, at man ikke
får lige så meget udbetalt, som der blev indskudt.
Man skal bl.a. være opmærksom på, hvad der sker
med opsparingen i tilfælde af ens død; om livrente så
kan overgå til ægtefælle eller ens livsarvinger osv.
Modsat ratepension skal man ikke ved en livrente tage
hensyn til, hvor meget der måtte være indbetalt til en
livrente i forbindelse med arbejdsgiverpensionsordning, da man i princippet må indsætte hele sin løn.

Det er således kun de private indbetalinger til livrente,
som samlet må være på max. kr. 52.600 i 2020.
Hvis man har indgået en privat 10-årig aftale om
indbetaling på en livrente, vil man fortsat kunne få
fradrag for hele beløbet, selv om indbetalingen overstiger den årlige max. grænse for fradrag.
Selvstændige har også her mulighed for at anvende
30 % ordningen og kan derved indbetale over max.
grænsen. Man kan trække indbetalingerne fra i skat og
skal betale skat af udbetalingerne.
ALDERSOPSPARING
Aldersopsparing er afløser for kapitalpension, som
man efter 2012 ikke længere har kunnet indbetale til.
Hvor meget, man årligt kan indbetale, afhænger af, om
man har mere eller mindre end 5 år til folkepensionsalder. Har man mere end 5 år, kan der indbetales kr.
5.300 (2020) og har man mindre end 5 år, kan der indbetales kr. 50.200 (2020). Dette gælder dog kun, hvis
man ikke samtidig får udbetalt fra andre pensionsordninger. Det gælder både ved indbetaling på privat
alderspensionsopsparing og arbejdsgiverordning, som
samlet højst må være ovenstående beløb.
Indbetales der over beløbsgrænsen, kan man få fradrag, hvis man overfører beløbet til en pensionsordning med løbende udbetaling (livrente) eller til en ratepension. Afgiften af det overførte beløb nedsættes til
4%. Hvis man ikke gør noget, vil der blive opkrævet en
afgift på 20%, og 40% hvis man derudover er begyndt
at få udbetalt fra en ratepension eller livrente efter 1.
april 2018.
Indbetaling kan ikke fratrækkes i skat. Modsat er der
ingen beskatning ved udbetaling. Da man ikke opnår
fradrag for indbetalingen, så er en aldersopsparing i
en arbejdsgiverordning ikke interessant for personer,
som har en lønindkomst i topskatteområdet, idet man
kommer til at betale topskat af indskuddet på aldersopsparingen. De personer, som betaler topskat, bør i
stedet indbetale på en ratepension eller livrente.
Aldersopsparing er således som udgangspunkt mest
for personer, som har en lønindkomst under topskattegrænsen, eller som gerne vil have mulighed for at

kunne få et større engangsbeløb udbetalt, når de går
på folkepension.
Hvornår, man kan begynde at få udbetalt sin aldersopsparing, afhænger bl.a. af, hvornår man er født, og
hvornår aldersopsparingen er oprettet. Udbetalingen
kan tidligst begynde 5 år før, man når folkepensionsalderen (ordninger som er oprettet før 1. januar 2018)
og skal senest udbetales 20 år efter, man har nået
folkepensionsalder. Man kan vælge at få hele beløbet
udbetalt på én gang eller ad flere gange.
Modsat ratepension og livrente, så medtages udbetaling fra en aldersopsparing ikke i beregningen af f.eks.
folkepensionstillægget. En indbetaling på aldersopsparing vil således kunne være med til, at man på sigt
måske kan undgå modregning i folkepensionstillægget.
Derfor er det også vigtigt at få beregnet, om ens aktuelle pensionsindbetaling på ratepension/livrente lige
præcis er i det område, der giver modregning. I så fald
kan det måske ikke betale sig at spare så meget op,
eller måske skal pensionsopsparingen ændres, så der
også indbetales på en aldersopsparing.
Aldersopsparingen medtages fortsat, når der skal
beregnes, hvor meget man vil kunne få i efterløn.
EKSTRA PENSIONSFRADRAG
I 2018 blev der indført et forhøjet pensionsfradrag
som skulle udligne modregningen i folkepensionstillæg, så det fortsat kunne betale sig at indbetale til
en ratepension eller livrente pension.
Baggrunden herfor var, at flere og flere folkepensionister ville få modregning i deres folkepensionstillæg, da
udbetalingen fra deres pensionsordninger lå over den
beløbsgrænse, som man måtte have i indkomst ud
over sin folkepension.
Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag og er det
samlede beløb, som må indbetales på en arbejdsgiverordning samt på en privat pensionsordning.
Man kan max. få fradrag for kr. 73.100 i 2020, og
det gælder kun for indbetalinger på ratepension eller
livrente, mens indbetaling på en alderspension ikke
medregnes.
2020

Pensionsfradrag ved mindre end 15 år til pensionsalder

32%

Pensionsfradrag ved mere end 15 år til pensionsalder

12%

Maximum grundlag for fradrag

Skatteværdi i procent

73.100 kr.

Maximum skatteværdi af ligningsmæssigt fradrag
(ca. 26%) ved mindre end 15 år til pensionsalder

73.100 * 32%*26% = 6.082 kr.

8,2 %

Maximum skatteværdi af ligningsmæssigt fradrag (ca.
26%) ved mere end 15 år til pensionsalder

73.100 * 12%*26% = 2.281 kr.

3,1 %
Landboforening.dk
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Fradragets størrelse afhænger af, om man har mere
eller mindre end 15 år, til man opnår folkepensionsalder. Da fradraget er væsentligt lavere ved mere end
15 år, er det mest interessant for personer, som har
under 15 år til folkepensionsalder.
Disse personer bør have det med i deres overvejelse,
når det besluttes, om der skal indbetales ekstra til
pension.
En topskatteyder med under 15 år til pensionsalder
vil således opnå ca. 61 % i fradrag, svarende til at man
får ca. 2/3 af sin pensionsindbetaling op til kr. 73.100
tilbage i skat.
HVOR SKAL MAN BEGYNDE?
Først og fremmest gælder det om at få et overblik
over, hvad man har af pensionsordninger i dag, samt
hvilke forsikringsdækninger man har. Det gør man
nemmest ved at gå ind på hjemmesiden pensionsinfo.
dk, hvor alle pensionsordninger bliver indberettet til.
Derudover skal man have fundet ud af, hvad man i
øvrigt har af aktiver, såsom friværdi i fast ejendom,
indlån/aktier i banken osv., så man får et samlet overblik over, hvor stor ens formue vil være, når man bliver
folkepensionist. Man skal også have afklaret, om man
kan flytte sine pensionsopsparinger fra en bank eller
pensionsselskab til et andet, uden man derved mister
retten til nogle forsikringsdækninger, som ikke længere kan tegnes, rentegarantier eller man får ændret

sit udbetalingstidspunkt osv.
På baggrund af de indsamlede oplysninger kan der
så laves en pensionsplan/-strategi, som tager udgangspunkt i de indsamlede formueforhold, samt de
ønsker, man har til sin pensionstilværelse.
En pensionsplan er normalt ikke noget, man selv kan
lave, da det forudsætter, at man har adgang til et pensionsprogram, som kan vise, hvordan ens formue vil
udvikle sig både før og efter, man er blevet folkepensionist. Med en pensionsplan kan man få afklaret, om
ens opsparing er i et område, der vil give modregning i
folkepensionstillægget, så man i stedet bør indbetale
noget mere på en aldersopsparing.
Djursland Landboforening har indgået et samarbejde
med Pensionpartner gennem Seges, som betyder, at
Djursland Landboforening nu også kan tilbyde at lave
disse pensionsberegninger og efterfølgende lave en
pensionsstrategi, som man kan tage med i sin bank
eller bruge overfor sit pensionsselskab.
Hvis man får lavet pensionsstrategien ved landboforeningen, er der den fordel, at det er en uafhængig
part, som har lavet pensionsstrategien og ikke en
person, som har salg for øje. Har man spørgsmål vedr.
sine pensionsopsparinger og hvordan man er stillet i
forhold til de offentlige ydelser, er man meget velkommen til at kontante Frank Rasmussen.

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

Udsigt fra Landbocentret i Følle
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NYT FRA LØNTEAMET
DATABESKYTTELSESLOVEN
Det er nu et par år siden, at Persondataforordningen og GDPR blev en del af vores hverdag. I dag er al
lovgivningen placeret i Databeskyttelsesloven. Dengang afholdte Djursland Landboforening et par aftenmøder om emnet, og vi tog også initiativ til at udarbejde en databehandleraftale på vegne af alle vores
lønkunder.

boforening har indgået et samarbejde med Dansk
Arbejdsmiljø Rådgivning omkring udarbejdelse eller
opdatering af APV’er.

Databehandleraftalen sikrer, at vi må behandle Jeres
medarbejderes data på Jeres vegne. Den blev sendt til
alle landboforeningens lønkunder og var på forhånd
underskrevet af os. Aftalen skulle blot underskrives af
Jer og efterfølgende opbevares af Jer.

FORANDRINGER I LØNTEAMET
Vi har de seneste år haft lidt udskiftning i lønteamet
pga. ændringer i medarbejderstaben. I dag er det Lene
Fisker, Sandra Kjær og Anni Poulsen, som varetager
opgaven. Det er dog planen, at Anni skal tilbage til
sekretariatet på fuld tid.

Yderligere tiltag er blevet efterlyst, og vi har derfor iværksat en kampagne, hvor alle lønkunder vil
blive kontaktet omkring udarbejdelse af en samtykkeerklæring fra den enkelte medarbejder, såvel som en
persondatapolitik. Hvis I ikke allerede er blevet kontaktet desangående, så vil I blive kontaktet før jul.
Alt dette er for at sikre, at I er forberedte, såfremt
Datatilsynet skulle finde på at besøge lige netop Jeres
virksomhed. Er forholdene ikke i orden, vil I kunne blive
pålagt bødestraf.
APV
Alle virksomheder med ansatte skal have udarbejdet
en skriftlig APV (arbejdspladsvurdering). En APV skal
som minimum revideres hvert tredje år, og ellers hvis
der sker ændringer i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, eksempelvis på grund af en ny maskine.

I opfordres til at tage kontakt til Dansk Arbejdsmiljø
Rådgivning på tlf.nr. 9635 1382, hvis I ønsker hjælp til
dette område.

Vi har derfor valgt, at begge vores nye elever, Stine
Koch og Pernille Madsen, skal oplæres i lønsystemet,
og i løbet af 1. kvartal 2021 skal de overtage Annis
opgaver og kundeportefølje.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem.
SAMARBEJDSAFTALER
Sidst, men ikke mindst, er vi ved at udarbejde en ny
samarbejdsaftale på lige netop lønområdet.
I vil derfor modtage denne til underskrift via Penneo
inden nytår.
Har I spørgsmål til den, når den fremsendes, kan afdelingsleder Anne-Mette Hougaard kontaktes.

Det kan formentlig for mange af Jer være tid til at få
revideret den eksisterende APV. Djursland Land

FØLGENDE PRISAFTALE ER INDGÅET:
1 til 5 ansatte 3.995kr. + moms inkl. transport
5 til 10 ansatte 4.995kr. + moms inkl. transport
Over 10 ansatte 5.495kr. + moms inkl. transport
Hvis der er over 9 ansatte, og der ønskes hjælp til
udarbejdelse af en arbejdsmiljø-organisation, vil
dette blive afregnet efter timeforbrug.

ØKONOMI & REGNSKAB
Afdelingsleder
Anne-Mette Hougaard
Telefon 8791 2012 - Mobil 2481 6501
Mail: amh@landboforening.dk
Landboforening.dk
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DANSK ARBEJDSMILJØ RÅDGIVNING SIKRER
LANDMÆND ET BEDRE ARBEJDSMILJØ
At arbejde med rådgivning i arbejdsmiljø, handler ikke
kun om at undgå ulykker, men lige så meget om at
skabe den bedst mulige arbejdsplads, fortæller Jan
Sølver Svendsen, Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning.
Der er i høj grad behov for, at landmænd får styr på
arbejdsmiljøet, mener Jan Sølver Svendsen fra Dansk
Arbejdsmiljø Rådgivning.
”Der bliver stillet strengere krav til lovgivningen, og
kravene om kontrol og eftersyn er stigende, så derfor
bliver landmænd og øvrige virksomheder presset til at
have styr på arbejdsmiljøet.
De strengere krav har også betydet en større efterspørgsel efter netop rådgivning indenfor arbejdsmiljø.
Det er især behovet for at få lavet APV, egenkontrol og
løbende opfølgning og ajourføring af arbejdsmiljøet,
der er stigende, og det kan Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning hjælpe med”.
STORE BØDER PÅ HØJKANT
Har man ikke styr på sit arbejdsmiljø, kan det i værste
tilfælde betyde store bøder. Bødernes størrelse afhænger af virksomhedens omsætning, og kan variere
meget fra landbrug til landbrug.
Men er der for eksempel sket en arbejdsulykke, og der
ikke har været en APV, kan man se frem til et meget

stort beløb. Det er især manglen på dokumentation,
der bliver slået hårdt ned på.
-Det er vigtigt, at landmanden har dokumentation for,
hvad det er for et arbejdsmiljø, han har.
Derfor er det også en forudsætning, at vi i samarbejde
med Djursland Landboforening hjælper med at udfylde en skabelon og personalehåndbog, så man kan
være på forkant, siger arbejdsmiljørådgiver Jan Sølver
Svendsen.
Jan Sølver Svendsen har tidligere oplevet, at manglen
på dokumentation har medført bøder, men omvendt
har han også oplevet, at bøder har været givet på det
forkerte grundlag.
Også her kan Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning være en
hjælpende hånd.
UNDGÅ MEDARBEJDERFLUGT
Arbejdsmiljøet er også vigtigt, hvis man vil fastholde
og udvikle sine medarbejdere.
-Lige nu oplever vi, at det kan være svært at finde arbejdskraft og holde fast på dem, man allerede har. Det
bedste sted at starte er ved at skabe et godt arbejdsmiljø, siger Jan Sølver Svendsen.

FAKTA:
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning rådgiver i arbejdsmiljø til både landmænd og
andre erhverv som håndværkere, anlægsgartnere, boligselskaber, offentlige
institutioner, entreprenører med flere.
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning rådgiver indenfor APV, egenkontrol, løbende opfølgning og ajourføring af arbejdsmiljøet, eftersyn af egne maskiner, farligt gods
og meget mere.
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning har indgået et samarbejde med Djursland Landboforening, hvorfor Jan Sølver Svendsen er klar til at hjælpe landboforeningens
kunder med at få udarbejdet eller opdateret deres APV.
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VANDKVALITETEN I STALDEN KAN TESTES
PÅ TI SEKUNDER
Rent vand i stalden er afgørende for god vækst og sundhed hos dyrene. En ATPmåler finder på sekunder ud af, om der er organisk materiale i staldenes vand, og
om der skal gøres noget aktivt ved det.
Rent drikkevand er lige så vigtigt for dyr, som det er for
os mennesker, og det er helt essentielt for sundheden
og trivslen hos dyrene i stalden. Derfor er det også
nødvendigt at sikre kvaliteten af vandet hos dyrene,
hvis man som landmand vil sikre høje produktionsresultater i staldene.
Hvis ikke man opdager urent vand i tide, kan det have
konsekvenser i form af døde søer, diarré i farestalden
og manglende tilvækst hos både smågrise og slagtesvin. Kontrol af vandkvalitet er ikke noget, der bliver
arbejdet med i stort omfang i landbruget, men det er
altså ekstremt vigtigt hos både svin, kvæg og andre
dyr.

BLIVER HURTIGT FORURENET
Det ses ofte, at det forurenede vand egentlig er rent
ved indgangen til stalden, og herefter bliver forurenet
på sin vej rundt i staldene, f.eks. hvis der er belægning
på indersiden af rørene, eller vandet på anden måde
kommer i kontakt med skidt eller snavs. Det kan også
være, at der er steder, hvor vandet flyder langsommere. Så skal det vurderes, om rørene skal renses,
eller om der skal igangsættes andre tiltag.
Tag fat i os, så du kan få testet vandkvaliteten og
fundet frem til, hvordan den kan forbedres.

FRA FLERE DAGES TEST TIL 10 SEKUNDER
ATP er et måleparameter for vands forurening, og hvis
det ligger for højt, skal der gribes ind. Almindeligvis
er det en omstændig proces for landmanden at finde
frem til mængden af ATP. Det skyldes, at der skal tages vandprøver, som skal sendes på laboratorium,
hvor det testes, og svaret skal sendes retur. Noget, der
nemt kan tage et par dage.
Men svineafdelingen har netop fået et nyt testsystem,
som gør det muligt at barbere de dagslange processer
ned til bare 10 sekunder i stalden. Systemet består
bl.a. af en avanceret ATP-måler, som i løbet af sekunder kan teste en vandprøve og give et konkret svar
på indholdet.
Det er rigtig praktisk, at ATP-måleren giver svar så
hurtigt, så vi ikke skal bruge tid på at sende vandprøver
til et laboratorium og afvente svar derfra. Når jeg står
i stalden med landmanden, kan vi nu med det samme
se på, om der er en udfordring med vandkvaliteten
forskellige steder i stalden – og naturligvis finde frem
til, hvad der skal gøres ved det.

VELAS SVINERÅDGIVNING

Svinekonsulent
Jonas Bøge Breinholt
Mobil 2098 3777
Mail: jbb@velas.dk

Landboforening.dk
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BLIVER DIN MARK SNYDT FOR N & P?
Der er igen blevet strammet op på kravene til N og P pr. ha, som du må udbringe via
din husdyrgødning. Hvis du er i tvivl, om du snyder din mark for N og P, kan du med
fordel få lavet en type 2 som dokumentation.
De yderligere stramninger af kravene til det N og P pr.
ha, som du må udbringe via din husdyrgødning, betyder, at udnyttelsen af svinegylle og fjerkrægylle er
hævet fra 75 % til 80 %, og kvæggylle fra 70 % til 75 %.
Samtidig er fosforloftet for slagtesvin sænket fra 39
kg/ha i 2020 til 35 kg/ha.
For at få den mest værdifulde gødningsplan er det
vigtigt at have et korrekt overblik over indholdet af
nærrigsstoffer i husdyrgødningen. Det får man ved
at lave en produktionskontrol, som dækker minimum
en 12-måneders periode, der ligger indenfor den 1.
august 2019 til den 15. februar 2021.

Hvis du i din produktion har et lavere foderforbrug end
normtallet, vil der være færre tons gylle i din tank. Hvis
der samtidig bliver brugt flere blandinger (fasefodring),
kan der også være et lavere samlet indhold af N og P.
Det betyder, at hvis du får lavet en type 2 gødningskorrektion, får du lov til at tilføre mere N og P, hvis dine
produktionstal er bedre end normen.
Hvis du er i tvivl, om du snyder din mark for N & P, så
få lavet en type 2 som dokumentation. Kontakt vores
svinerådgivere, som får den lavet til din plantekonsulent.

VELAS SVINERÅDGIVNING

Svinekonsulent
Søren Andersen
Mobil 2077 3001
Mail: san@velas.dk

Sammen med
dansk landbrug
siden 1960

28

Landboforening.dk
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STATUS PÅ KVÆGSTALDSBYGGERIET
2020
I bygningsrådgivningen har vi selvfølgelig taget vores forholdsregler i forbindelse
med besøg, afholdelse af byggemøder mv. Men i det store hele har det ikke påvirket
vores arbejde. Heldigvis har det heller ikke frataget mælkeproducenterne lyst til at
investere og udvikle deres bedrifter.
SMÅ OG STORE STALDE
Der har hen over foråret været rigtig mange henvendelser om rådgivning til både store og små projekter.
Vi har set en lidt ny trend, især blandt lidt yngre mælkeproducenter der ønsker at etablere sig på lidt mindre
bedrifter. I hvert fald har vi i år arbejdet med 3 projekter, hvor der skal bygges til 70–75 køer og 1 malkerobot. Noget, vi ikke har set i mange år.
Det er en besætningsstørrelse, vi ikke har så mange af
i Danmark, men det er den mest udbredte staldstørrelse i vores naboland Norge, hvor over 50 % af køerne
nu bliver malket med robotter. Det er den højeste andel med malkerobotter i verden.
Det bliver spændende at se, om nogle af disse projekter kan realiseres, og om der er økonomi i driften.
Der har også været flere større projekter i år, hvor man
efter en udvidelse kommer op på de 1000–1200 køer.
Her er det nogle helt andre udfordringer omkring den

daglige logistik og håndteringen af dyrene, der gør sig
gældende.
I disse projekter er der ofte et nyt malkecenter med, da
mange begynder at blive klemt på malkekapaciteten.
Besætningen er gradvist blevet udvidet, mens der stadig bliver malket i den malkestald, der blev bygget til
150 køer for 12–15 år siden. Samtidig er man måske
gået over til 3 gange malkning. Så vi ser efterhånden
en del steder, hvor der malkes i 16–18 timer i døgnet.
MALKNING
For de større bedrifter er det stadigvæk et egentligt
malkecenter med en parallel malkestald, der satses
på. Men der begynder også at være en interesse for
automatisk malkning igen. For første gang i flere år er
antallet af malkerobotter steget i Danmark, og det er
ikke kun besætninger, der i forvejen har robotter, der
har fået en ekstra enhed ind. Der er også kommet nye
besætninger til.

GEA robotkarrusel i en besætning på 800 køer i det sydlige Tyskland
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AUTOMATISK MALKNING I MALKESTALDEN
Der er også en stigende interesse for automatisk påsætning i malkestalden, hvor både GEA og De Laval i
flere år har produceret en robotkarrusel, som bl.a. kan
ses i Tyskland. Selv om investeringen er noget større,
begynder vi at kunne lave et regnestykke, der matcher
de almindelige karruseller, da lønudgifterne er væsentligt mindre.

BATCH-MALKNING
En anden form for automatisk malkning i større besætninger er den såkaldte ”batch-malkning”, hvor man
sætter et antal malkerobotter, f.eks. 10 til 12 stk. ind i
et malkecenter, og malker et hold ad gangen. Det giver
en stor udnyttelse af robotterne og et lille arbejdsforbrug, da der kun skal hentes køer til malkning. Både
robotkarrusellerne og batch-malkning er det, man
kalder overvåget automatisk malkning, hvor malkeren
mere har en værkførerfunktion.

BYGGERI & TEKNIK I/S

Kvægstaldsrådgiver
Helge Kromann
Mobil 2257 6798
Mail: hek@byggeri-teknik.dk

Vinter 2020
Flytning af gylle med 2 lastbiler
Slamsugning
Spredning af kalk med eller uden GPS
Alt forefaldende maskinstations- og entreprenørarbejde udføres

Glædelig Jul og godt nytår

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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MAN SKAL GØRE SIG FORTJENT
TIL AT SKYDE EN KRONHJORT

Krondyr ved Kastrup Mose

Bestanden af kronvildt er stadig i udvikling. Selvom det
ikke har skortet på opfordringer fra de forskellige aktører, som forvalter hjortevildtet i Danmark, bl.a. Den
Regionale Hjortevildtgruppe, til at skyde flere kalve og
hinder, er bestanden af kronvildtet stadig i udvikling.
Man kan derfor stille sig det spørgsmål, om det er
viljen til at skyde kalve og hinder, eller det er mulighederne for at gøre det, der mangler.
I de foregående 3 jagtsæsoner har der bl.a. på Djursland været indført dæmrings- og skumringsjagt. Det
har betydet, at man i september har haft mulighed for
at skyde kalve fra 1 time før solnedgang til 1 time efter
solnedgang. Og i december og januar har der været
mulighed for at skyde kalve og hinder fra en halv time
før solopgang til en halv time efter solnedgang.
Statistikken viser imidlertid ikke, at der har været den
store stigning i afskydningen. Jeg er ikke i tvivl om, at
mange jægere, især dem der driver jagt på landbrugsjorden, har viljen, og gerne vil have noget i fryseren.
Men jeg har mistanke om, at der også er mange
jægere, især der hvor mulighederne er store af forskellige grunde, ikke udnytter de muligheder, der byder sig.
Normalt bliver der hvert år afholdt et landsmøde for de
regionale hjortevildtgrupper. Det seneste landsmøde
var i november 2019. Her foreslog jeg, at man laver en

kvoteordning, hvor man først skal skyde et antal kalve
og hinder, før man har retten til at skyde en hjort. På
den måde vil man både have muligheden for at få kontrol over bestanden, samtidig med at hjortene alt andet lige vil have muligheden for at blive ældre, hvilket i
høj grad er det, man fra politisk hold tilstræber.
Indvendingerne mod forslaget har været, at man ikke,
fra myndighedernes side, har mulighed for at kontrollere afskydningerne af de hundyr, der i givet fald skal
ligge forud for afskydningen af hjorten. Jeg mener, at
det, med den teknologi vi har i dag, vil være muligt
at bevise en afskydning. F.eks. med et billede fra sin
telefon og et GPS-koordinat.
Der er også andre værktøjer, der kan tages i brug for at
reducere bestanden. Det kunne være jagt på kalve og
smaldyr i juli og august.
For at dyrene ikke skal klumpe sig sammen i store rudler, vil et forbud mod fodring med letfordøjelige fodermidler f.eks. gulerødder også være et tiltag, der vil gøre
det lettere at få kontrol over bestandens udvikling og
dermed reducere de skader, der sker på grund af den
store bestand. Både på marker, i skovene og i trafikken.

DEN REGIONALE HJORTEVILDTGRUPPE

Landbrugets repræsentant
Laurits Hougaard
Mobil 2127 4417
Mail: lauritsh@yahoo.com
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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

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

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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Pernille Holmberg Madsen (tv) og Stine Hvilshøj Nybro Koch (th) startede begge som regnskabselever
med speciale i revision hos Djursland Landboforening den 1. september i år.

LANDBOFORENINGENS NYE ELEVER
FÅR PLADS TIL UDVIKLING
Nærvær, højt til loftet og mulighed for personlig udvikling var årsagerne til, at både
Stine Hvilshøj Nybro Koch og Pernille Holmberg Madsen i år valgte at starte som
regnskabselever med speciale i revision hos Djursland Landboforening.
Af Sabrina Brohus
Økonomiafdelingen i Djursland Landboforening blev
1. september i år beriget med hele to elever, da både
Stine Hvilshøj Nybro Koch og Pernille Holmberg
Madsen startede som regnskabselever med speciale
i revision.
Nærvær, højt til loftet og muligheden for at lave
mange forskellige opgaver, var argumenterne for, at
27-årige Stine og 19-årige Pernille valgte at sende
en ansøgning afsted til landboforeningen.
”Jeg ville gerne prøve noget andet end at sidde på et
revisionskontor – og det har jeg fået. Herude er det
ikke så firkantet, og alle er helt nede på jorden”, lyder det fra Stine, som indtil hun startede hos Djursland Landboforening, har læst til finansøkonom i
Hobro.
Foreningens anden nye elev hedder Pernille, og hun
kommer direkte fra gymnasiet. Hun vidste, at hun
ville arbejde med tal, men hun vidste også, at hun
ikke ønskede at sidde i et stort revisionshus.
”Jeg ved bare, at jeg passer bedre ind i et lokalt og
mindre sted, hvor jeg har mulighed for at udvikle
mig og komme til at lave flere forskellige ting”,
fortæller hun.
DEN GODE ELEVSTART
Pernille og Stine er efter egne udsagn kommet rigtig
godt fra start i landboforeningen. De er allerede i

34

Landboforening.dk

gang med at arbejde, har prøvet flere forskellige
aspekter af jobbet, men de har også mulighed for
at kigge en af de andre regnskabsassistenter over
skulderen en hel dag, hvis det skulle blive nødvendigt… -Og så er det ikke helt skidt at være to nystartede på samme tid.
”Vi har jo hinanden, vi kan spørge, hvis der bliver
noget, selvom alle er rigtig søde til at hjælpe. Men
det giver en tryghed, at vi er to, og så er det også
mega-hyggeligt”, fortæller Stine.
”Og der bliver også snakket en del”, griner Pernille.
Ingen af de to nye elever har en landbrugsbaggrund
eller nogen særlig tilknytning til erhvervet, men det
har ingen betydning for arbejdet. –Det handler jo
om tal og systemer, forklarer de.
”Jeg så tilfældigvis landboforeningens stillingsannonce i avisen, og det var bare noget helt andet end
alt det andet, jeg havde læst om. Derfor søgte jeg
det – og det er jeg glad for”, fortæller Stine.
I TRÆNING TIL HUSRENOVERING OG BIKINIFITNESS
Selvom Pernille elsker at nørde i tal, og alt endnu
er nyt og spændende i landboforeningen, så er der
noget helt andet, der optager regnskabseleven i
hendes fritid. Hun har det sidste år styrketrænet på
konkurrenceplan, og skulle have stillet op til bi-

MEDARBEJDERPORTRÆT
”Jeg passer bedre ind i det lokale og mindre
sted, hvor jeg har mulighed for at udvikle mig
og komme til at lave flere forskellige ting”.
Pernille Holmberg Madsen, regnskabselev.
kinifitness-konkurrence i Herning, inden COVID-19
lukkede ned for den mulighed. Nu træner hun til
konkurrencen i marts næste år, som forhåbentlig
bliver en realitet.
”Jeg har altid trænet meget, og kan godt lide at
udfordre mig selv. Jeg synes, det er sjovt”, fortæller

Stine Hvilshøj Nybro Koch spenderer gerne sin fritid på at
give gamle møbler nyt liv ved at renovere dem, og så bruger hun meget tid i naturen med familien. Privatfoto.

Pernille, som er bosat i Allingåbro med kæresten,
der er pædagog.
Stine, derimod, har også hænderne fulde, når hun
kommer hjem. Hun og kæresten har sammen to
børn – en pige på 10 måneder og en pige på 5 år.
De har netop købt et landsted ved Ørum Djurs, som
skal renoveres.
”Vi regner med, at stuehuset skal rives ned og bygges op om to år, men indtil da gør vi det beboeligt.
Så håber jeg på, at der på sigt bliver plads til et par
heste”, fortæller Stine.

Meget af Pernille Holmberg Madsens fritid bliver brugt
i fitnesscenteret. Hun stiller nemlig op til bikinifitness i
Herning næste år. Privatfoto.

Jeg ville gerne prøve noget andet end at sidde
på et revisionskontor – og det har jeg fået.
Herude er det ikke så firkantet, og alle er helt
nede på jorden”.
Stine Hvilshøj Nybro Koch, regnskabselev.

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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THI KENDES FOR RET
KUNNE EN JAGTLEJEAFTALE OPRETHOLDES?
Sagen drejede sig om en større skov- og landbrugsejendom ved Roskilde, som blev
solgt til et selskab i 2005.
I forbindelse med salget af ejendommen blev det aftalt, at sælger fik en jagtlejeaftale på ejendommen
gældende i 30 år, som han kun skulle betale 1 kr. for.
Der var taget højde for jagtlejeaftalen i forbindelse
med fastsættelsen af prisen for ejendommen, og konstruktionen med at gøre jagtlejeaftalen gratis var primært lavet med skattebesparelse for øje.
Jagtlejeaftalen var formuleret som en sædvanlig jagtlejeaftale og det fremgik, at sælger måtte tinglyse
aftalen mod at afholde omkostningerne til det. Det
var skrevet ind i aftalen, at såfremt køberen senere
uretmæssigt ophævede aftalen i aftaleperioden, skulle køberen betale en konventionalbod på 300.000 kr.
samt derudover almindelig erstatning til sælger.
Sælger fik dog aldrig tinglyst aftalen, og i 2010 kom
ejendommen på tvangsauktion, og det købende selskab gik konkurs.
Jagtlejeren gjorde sin jagtlejeret gældende under
tvangsauktionen, og havde fremlagt den skriftlige
jagtlejeaftale i fogedretten.
Fogedretsdommeren traf imidlertid kendelse om, at
der ikke kunne tages højde for jagtlejeaftalen under
tvangsauktionen, fordi aftalen ikke var tinglyst på
ejendommen, samt at jagtlejeren og den nye auktionskøber måtte gå til de almindelige domstole for at få
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afklaret, om auktionskøberen skulle respektere jagtlejeaftalen.
Auktionskøberen gjorde under den senere retssag
gældende, at han ikke skulle respektere jagtlejeaftalen, fordi den var uden realitet, og han kunne derfor
opsige aftalen uden at skulle betale bod og erstatning.
Auktionskøberen mente, at der var tale om en proforma-aftale, fordi jagtlejeren havde haft en nær forbindelse med selskabet, der havde købt ejendommen, og
at lejen var gratis. Endvidere havde jagtlejeren aldrig
rigtig drevet jagt på ejendommen, og det var heller
ikke blevet dokumenteret, at prisen på ejendommen
var påvirket af den gratis jagt for sælger i 30 år.
Hvis jagtlejeaftalen skulle respekteres af ham, skulle
der i hvert fald betales en almindelig leje for jagten på
almindelige markedsvilkår.
Jagtlejeren gjorde gældende, at jagtlejeaftalen var
gyldig og ikke kunne opsiges af auktionskøberen, og
at der ikke skulle betales en leje for jagten, da den var
aftalt som gratis. Hvis han skulle til at betale leje for
jagten, skulle han i hvert fald kompenseres med kr.
300.000, som han havde fået mindre for ejendommen
i sin tid.

HVORDAN TROR DU RETTEN AFGJORDE SAGEN?
Byretten kom frem til, at det vigtige for sagen var, at
jagtlejeaftalen ikke var tinglyst, og at der i tiden mellem afholdelsen af 1. og 2. auktion på ejendommen
var blevet tinglyst konkursdekret.
En tinglyst ret udsletter en ikke-tinglyst ret jfr.
Tinglysningslovens § 3, og jagtlejeaftalen var derfor
ikke gældende for auktionskøberen. Auktionskøberen vandt sagen, og jagtlejeren skulle betale alle
sagsomkostninger og derudover betale markedsleje
for tiden mellem 2. auktion og indtil dommen.
Jagtlejeren ankede herefter sagen til Landsretten,
hvor jagtlejeren gjorde gældende, at jagtlejeaftalen
ikke kunne opsiges, selvom den ikke var tinglyst,
fordi enhver rettighed over fast ejendom er gyldig
uden tinglysning - hvis aftalen ikke vedrører brugsrettigheder, der er stiftet på længere tidsvilkår end
de sædvanlige.
Han gjorde gældende, at det var en sædvanlig jagtlejeaftale, og at jagtlejeaftaler ofte indgås for en
lang årrække, samt at 30 år ikke er usædvanligt. Han
gjorde også gældende, at det ikke er usædvanligt,
at en sælger af en ejendom beholder jagten i forbindelse med en handel, samt, at den reelle lejeværdi
på 300.000 kr. svarede til andre jagtlejestørrelser i
samme område.

LANDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT
Landsretten fastslog, at aftalen samlet set var
usædvanlig, fordi der havde været et væsentligt
interessesammenfald mellem jagtlejeren og den
første køber af ejendommen i sin tid, og at det er
usædvanligt at indgå en uopsigelig lejeaftale for en
30-årig periode til en leje på 1 kr.
Som følge heraf tiltrådte landsretten, at aftalen
vedrørte brugsrettigheder, der var stiftet på længere
tidsvilkår end de sædvanlige, og aftalen skulle have
været tinglyst for at være beskyttet mod en senere
køber af ejendommen og andre tinglyste rettigheder
over ejendommen.
Landsretten stadfæstede Byrettens afgørelse i
sin helhed, og aftalen kunne ikke gøres gældende
overfor den senere akutionskøber, og den bortfaldt
dermed.
Juridisk afdeling bemærker, at det er enkelt at tinglyse enhver type aftale på en fast ejendom, og at
der er al mulig grund til at benytte tinglysning som
værktøj for at sikre sine rettigheder over fast ejendom i forbindelse med et senere salg af ejendommen, tvangsauktion eller konkurs.

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

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

BLACH-MASKINSTATION
Ballevej 30 · 8570 Trustrup
Telefon 4033 0309 - 2012 0128 · jens@blach-lyngdal.dk
Landboforening.dk
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NAVNENYT
40 års jubilæum
Økonomiassistent
JETTE HANSEN
kan den 1. januar 2021
fejre 40 års jubilæum
Grundet corona-situationen udsættes markeringen af jubilæet til senere
på året.

Nyansættelser i 2020
TINA DREJER
MAABERG er
pr. 1. juni 2020
ansat som
projektkoordinator.

JAKOB ULSTRUP er
pr. 10. august 2020
ansat som
planteavlskonsulent.

ÅRSMØDER OG
GENERALFORSAMLING 2021
Hvis de nuværende corona-restriktioner
fortsætter ind i det nye år planlægges
årsmøder og generalforsamling afholdt
således:

Årsmøder for udvalgene, Kvæg, Svin,
Økologi og Deltid:
Afholdes på landbocentret i Følle
– KUN for medlemmer med stemmeret.
Se datoer under arrangementer.
Der kræves tilmelding, da der er
begrænset antal pladser pga. coronarestriktioner.

Generalforsamling samt årsmøder
for udvalgene Økonomi og Planter
og natur:

Afholdes den 2. marts i Auning Idræts- og
Kulturcenter
- KUN for medlemmer med stemmeret.
Der kræves tilmelding, da der er
begrænset antal pladser pga. coronarestriktioner.
Hvis corona-situationen ændrer sig,
så normal gennemførelse af møderne tillades, vil dette selvfølgelig foretrækkes.

PERNILLE HOLMBERG
MADSEN er
pr. 1. september 2020
ansat som elev i
Økonomi & Regnskab

STINE NYBRO KOCH
er pr. 1. september
2020 ansat som elev i
Økonomi & Regnskab
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Følg situationen på vores hjemmeside
www.landboforening.dk

Kontoret holder
lukket fra tirsdag
den 22. december
kl. 16.00 og åbner
igen mandag den
4. januar kl. 8.00

Arrangementerne er tilrettelagt efter gældende corona-restriktioner med forbehold for evt. aflysning eller udsættelse. Alle arrangementer kræver tilmelding pga.
forsamlingsloftet. Der henvises til hjemmesiden
www.landboforening.dk/arrangementer, der løbende vil blive opdateret.

05.
JANUAR

05.
JANUAR

05.
JANUAR

11.
JANUAR

14.
JANUAR

Tirsdag den 5. januar 2021 kl. 9.30 – 11.30

Planteavlsmøde – med aktuelle emner.

Programmet kan læses på www.landboforening.dk. Bemærk, der afholdes 3 enslydende møder samme dag. Corona-situationen følges nøje, så hold jer opdateret på hjemmesiden under arrangementer
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Gerne inden jul og senest den 4. januar kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller
via www.landboforening.dk. Max 25 deltagere – først til mølle-princippet gælder
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur
Tirsdag den 5. januar 2021 kl. 13.30 – 15.30

Planteavlsmøde – med aktuelle emner.

ARRANGEMENTER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER

Programmet kan læses på www.landboforening.dk. Bemærk, der afholdes 3 enslydende møder samme dag. Corona-situationen følges nøje, så hold jer opdateret på hjemmesiden under arrangementer
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Gerne inden jul og senest den 4. januar kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via
www.landboforening.dk. Max 25 deltagere – først til mølle-princippet gælder
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur
Tirsdag den 5. januar 2021 kl. 19.30 – 21.30

Planteavlsmøde – med aktuelle emner.

Programmet kan læses på www.landboforening.dk. Bemærk, der afholdes 3 enslydende møder samme dag. Corona-situationen følges nøje, så hold jer opdateret på hjemmesiden under arrangementer
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Gerne inden jul og senest den 4. januar kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via
www.landboforening.dk. Max 25 deltagere – først til mølle-princippet gælder.
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur
Mandag den 11. januar 2021 kl. 19.30

Årsmøde i Økologiudvalget

– med beretning ved formand Mikkel Juhl Nielsen og valg
til udvalget. På valg er: Mikkel Juhl Nielsen, Anne-Mette Christiansen og Jens Andersen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tilmelding er nødvendig pga. corona-situationen.
Max 25 deltagere – først til mølle-princippet gælder. Kun for medlemmer med stemmeret.
Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget
Torsdag den 14. januar 2021 kl. 19.30

Årsmøde i Deltidsudvalget – med beretning ved formand Christian Thomsen.
Valg til udvalget. På valg er: Christian Thomsen og Jens Erik Nielsen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tilmelding er nødvendig pga. corona-situationen.
Max 25 deltagere – først til mølle-princippet gælder. Kun for medlemmer med stemmeret.
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget

Landboforening.dk
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ARRANGEMENTER - FAGLIGE

19.
JANUAR

26.
JANUAR

24.
FEBRUAR

25.
FEBRUAR

02.
MARTS

Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 19.30

Årsmøde i Svineproduktionsudvalget

– med beretning ved formand Thomas Olesen og valg til udvalget.
På valg er: Thomas Olesen, Morten Nielsen og Morten Møller.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tilmelding er nødvendig pga. corona-situationen.
Max 25 deltagere – først til mølle-princippet gælder. Kun for medlemmer med stemmeret.
Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget
Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 14.15 – 21.00

Planteseminar 2021 – Plantefaglig dag med spændende emner.

Programmet kan ses på www.landboforening.dk.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 22. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk.
Max 25 deltagere – først til mølle-princippet gælder.
Pris: 850 kr. ex moms inkl. forplejning for medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur
Onsdag den 24. februar 2021 kl. 13.00 – 16.00

Kursus i brug af Farmtracking

(kl. 13-15) og/eller Cropmanager (kl. 15-16) –
man kan vælge at deltage i enten den ene, den anden eller begge sessioner. Underviser:
Carl Aggerbo, Seges. For nærmere info, kontakt Kristian Brøsted Pedersen, tlf. 2835 0187
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 22. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk.
Pris: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer 200 kr. ex moms.
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur
Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.30

Årsmøde i Kvægbrugsudvalget

– med beretning ved formand Mogens Hjort
Jensen og valg til udvalget. På valg er: Mogens Hjort Jensen, Jacob Thomsen og Nicolai Kruse.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tilmelding er nødvendig pga. corona-situationen.
Max 25 deltagere – først til mølle-princippet gælder. Kun for medlemmer med stemmeret.
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget
Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 18.30

Djursland Landboforenings Generalforsamling

samt årsmøder i Økonomiudvalget og Udvalget for Planter og natur
Beretning ved formand Hans Gæmelke og valg til bestyrelsen.
Beretning ved formand for Økonomiudvalget Erik R. Jensen og valg til udvalget.
På valg er: Erik R. Jensen, Christian Greve og Peter Juul Sørensen.
Beretning ved formand for Udvalget for Planter og natur Peter Poulsen. Valg til udvalget.
På valg er: Jørgen Hougaard, Jacob Hougaard og Phillip Schmidt.
Mødested: Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning
Tilmelding: Tilmelding nødvendig på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk. Kun for
medlemmer med stemmeret
Arrangør: Djursland Landboforening

Senior- og andre aktiviteter

Planlagte arrangementer i regi af hhv. Rougsø-Sønderhald Seniorklub og
Seniorudvalget er pt. sat på stand-by på grund af de nuværende coronarestriktioner.
Vi afventer situationen indtil efter nytår. Hold dig opdateret på www.landboforening.dk/arrangementer under ”Senior- og andre aktiviteter.”
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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

2342 4177

phm@landboforening.dk

Stine Nybro Koch

elev

8791 2021

2342 4693

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

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

MASKINSTATION
• Mejetærskning
• Presning af bigballer
• Pløjning
• Fræsning

Uforp
ligti
tilbud gende
gives!

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