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FORMANDSORDET

Vi plejer ved denne tid, at kunne se frem til forenin-
gens årlige generalforsamling i marts, men som jeg 
tidligere har skrevet ud til Jer, så har bestyrelsen 
vedtaget at udskyde både beretningsmøder og den 
ordinære generalforsamling til foråret eller sommeren. 
Vi ser i den grad frem til, at det igen bliver muligt at 
mødes.

Vi står lige nu overfor vandområdernes 3. planperiode. 
Før jul kom det meget overraskende frem, at målstre-
gen for målbelastningen af kvælstof er blevet flyttet 
betragteligt. Vi har tidligere arbejdet hen imod en  
maksimaludledning på 44.500 tons N/år, men nu ser 
det ud til, at den maksimale udledning af kvælstof skal 
ned på 36.624 tons N/år. 
Det er altså en væsentligt større reduktion end først 
antaget. Seges har allerede meldt ud, at hvis vi skal i 
mål med reduktionskravet, kommer det til at betyde, 
at halvdelen af de dyrkede arealer i Danmark skal 
tages ud af drift. 
Det er fuldstændig urealistisk og uhørt. 

Hvis vi fortsat skal kunne drive landbrug i Danmark, 
er der behov for, at vi stopper med kun at kigge på 
kvælstof. Vi skal også kigge på eksempelvis fosfor og 
marinevirkemidler. 

Som landbrug skal vi først og fremmest kigge på, 
hvordan man kan øge retentionen – som det eksem-
pelvis bliver gjort med minivådområder og udtagning 
af lavbundsjord. Vi kommer heller ikke udenom at tale 
om, hvor stor betydning årstiderne har for udledning af 
kvælstof. Undersøgelser viser, at i sommermåne- 
derne med lav nedbørsmængde, står spildevandet 
for størstedelen af udledningen af kvælstof i nogle 
områder.

Vi skal være gode medspillere, når vi taler om miljø-
fremmende tiltag som udtagning af lavbundsjorde, 
minivådområder eller andre ordninger, der er med til 
at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstof og 
fosfor fra markernes drænvand, men jeg håber også, 
at myndighederne vil se alvorligt på de urealistiske 
kvælstofreduktioner, vi står overfor lige nu.

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

Minivådområde ved Voer
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”MAN MÅ TAGE CHANCEN OG MÆRKE EFTER,  
OM DET ER DET VÆRD”

Af Sabrina Brohus

Mælkeproducent Mathias Hedegaard Hansen har lavet flere ændringer på et enkelt 
år, end andre når på et helt liv. Han fyrede malkerobotterne, skiftede hele besæt-
ningen ud. Og selvom han mener, at 2021 skal bruges på at puste ud, så står  
projekterne allerede i kø på den nyetablerede landmands to-do liste.

2020 blev på ingen måde et stille år for den nyetab- 
lerede landmand Mathias Hedegaard Hansen. Han 
nåede på et år at udskifte hele besætningen og fyre 
malkerobotterne for at indsætte en malkegrav. Ved 
køkkenbordet på Enegård ved Balle på Djursland 
melder han ganske rigtigt ud, at 2021 skal bruges 
på at puste ud, men i samme åndedrag fortæller han 
om de ønsker, drømme og projekter, som står i kø på 
bedriften.

HER ER JEG BARNEFØDT
Den 29-årige Mathias har altid vidst, at han ville være 
landmand. Han mener, at interessen falder naturligt, 
når man som barn hjælper til ved dyrene og kører 
traktor med sin far. Han er født og opvokset knap 3 
kilometer fra Enegård, hvor han bor i dag. På føde-
gården havde forældrene grise og planteavl, men 

de solgte stedet, da Mathias gik i 8. klasse, hvor de 
flyttede ud på et nedlagt landsted. Mathias har altid 
haft et særligt forhold til Enegård. Han brugte både sin 
skolepraktik og dele af sin elevtid på kvæggården, og 
anser de tidligere ejere som et sæt ekstra forældre.
”Jeg har altid godt kunnet lide stedet og området. 

Her er jeg barnefødt. Jeg har været meget glad for at 
komme på gården, og det er her, mit netværk og mine 
forretningsforbindelser er”, lyder det fra Mathias  
Hedegaard Hansen.

I 2007 bliver Mathias færdig med folkeskolen og 
starter uddannelsen som landmand på Bygholm 
Landbrugsskole, og i 2013 dimitterer han som 
agrarøkonom.

Den 29-årige Mathias Hedegaard Hansen ejer og driver i dag Enegård  
ved Balle på Djursland.
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”Jeg tog overbygningen, fordi jeg mener, at den vil 
hjælpe mig i livet som selvstændig. Jeg fik et indblik i 
økonomi og ledelse, og jeg fik nogle af de kompeten- 
cer, der skal til for at drive forretning”, forklarer Mathi-
as Hedegaard Hansen.

Imens Mathias tager overbygningen, får han et 
momsnummer og begynder at leje sig selv ud som 
vikar til forskellige bedrifter. I 2015 køber han nabo- 
ejendommen til Enegård, og der går ikke mere end fire 
år, så køber han Enegård – den ejendom, som han bor 
på i dag.

”Lige siden mine forældre flyttede, har det været min 
drøm at købe dette sted”.

MALKEROBOTTERNE VAR PROBLEMBARNET
Ved købet af de to ejendomme var Mathias nu oppe på 
165 hektar og havde i staldene 125 røde køer og 300 
Dansk Kalv. 
Han havde egentlig forventet, at han kunne køre 
videre med det eksisterende set-up i tre år, for på den 
måde at se omkostningsniveauet og produktionen an, 
men allerede fra starten var der problemer med de to 
malkerobotter.

”Nogle nætter var jeg ude tre gange, fordi alarmen gik. 
Jeg skiftede nærmest alle dele, men det blev ved med 
at drille. Jeg blev efter fire måneder enig med mig selv 

om, at der måtte ske noget – og jeg kunne ikke vente 
tre år, som var min plan”, fortæller han.

Mathias gik i tænkeboks og begyndte at regne på, 
hvad der bedst kunne svare sig at gøre. For det var 
ikke kun malkerobotterne, der var en udfordring. De 
røde køer fyldte for meget i stalden, og han kunne som 
ejer nu se, at der var flere ting ved det eksisterende 
set-up, der ikke virkede. 
Samtidig ville det alt andet lige fremtidssikre bedrif-
ten, hvis han valgte at konvertere til jerseykøer, som 
fylder langt mindre. Det ville også betyde en mulighed 
for flere dyreenheder. 

”Jeg er typen, der går og regner på tingene. Efter jeg 
havde spekuleret frem og tilbage, så var det bare et 
langt bedre regnestykke at sælge malkerobotterne, 
få en malkegrav og skifte de røde køer ud. Men jeg 

LANDMANDSPORTRÆT

Dansk Jersey Formidling hjalp Mathias Hedegaard Hansen med 
at afsætte samtlige røde køer og sørge for en hel ny besætning.

” Nogle nætter var jeg ude tre gange, 
fordi alarmen gik. Jeg skiftede nærmest 

alle dele, men det blev ved med at 
drille”. 

Mathias Hedegaard Hansen, 
mælkeproducent.
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var også klar over, at det var et stort projekt”, forklarer 
Mathias Hedegaard Hansen.

I forbindelse med konverteringen til jerseykøer beslut-
tede Mathias også at lukke sin Dansk Kalv produktion 
ned, fordi afregningen på oksekød havde været fal-
dende i et par år.

STORT PROJEKT KRÆVER STORT NETVÆRK
Mathias nåede nøjagtigt at få et år med malkerobot-
terne. Da de blev slukket den 17. juni 2020, og den nye 
malkegrav var gravet ud og installeret, var det ikke en 
tårevædet afsked.

”Vi havde virkelig knoklet, og der var mange ting, der 
skulle falde på plads. Det var en stor dag – jeg var så 
træt af den robot”, lyder det fra Mathias Hedegaard 
Hansen.

Nu stod stalden tom, og det gjorde den en uge, inden 
den nye jerseybesætning ankom. Mathias var blevet 
kontaktet af en kontaktperson fra Dansk Jersey For-
midling, som havde set en artikel med ham i et land-
brugsmedie. 
Han fortalte, at han kunne afsætte samtlige røde køer 
og sørge for en ny besætning.
”Det var helt perfekt, og han fik samtidig timingen til at 
passe”.

Det er nu lidt over et halvt år siden, at Mathias både 
fik ny besætning og skulle ændre arbejdsrutinerne, og 
han er godt tilfreds med det endelige resultat. 

”Selvom der i en lang periode var travlt, og det var 
hårdt, så havde vi nogle rigtig gode dage. Vi har bygget 
det hele selv – mine kammerater og jeg. Jeg ville aldrig 
kunne have gjort det hele uden dem”, understreger 
Mathias Hedegaard Hansen.

Malkningen er han også glad for, selvom det nu er en 
manuel proces. Han får hver dag set alle køerne igen-
nem, og når han er færdig med at malke – så er han 
helt færdig.

”Hvis der er fejl i en malkning, så er der kun én, man 
kan kigge på – og det er en selv”.

Der er stadig en del, som Mathias gerne vil have lavet, 
og der skal også stadig både bygges lidt nyt til dyrene 
og rokeres rundt og gøres plads i andre stalde, men 
det tager Mathias med sindsro.

”Man bliver klogere med tiden, og 
der er også ting, jeg ville have gjort 
anderledes i dag, men jeg ved, at 

havde jeg ikke gjort det, så havde jeg 
fortrudt”. 

Mathias Hedegaard Hansen, 
mælkeproducent.

Mælkeproducent Mathias Hedegaard Hansen solgte i 2020 sine to 
malkerotter for at bygge en malkegrav og skifte hele sin besætning 
ud.
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BLÅ BOG
• 29-årige Mathias Hedegaard Hansen ejer 

og driver i dag Enegård ved Balle på Djurs-
land.

• Mathias Hedegaard Hansen har været 
selvstændig landmand siden 2015, hvor 
han købte nabogården til Enegård.

• Han startede med at have tyrekalve.

• I 2019 købte han Enegård, som gjorde det 
muligt for ham at blive mælkeproducent.

• I dag har han 180 jerseykøer og driver 165 
hektar planteavl.

• I maj 2020 besluttede han at lukke sin 
Dansk Kalv produktion ned, fordi afreg-
ningen på oksekød har været faldende de 
sidste par år.

Mathias Hedegaard Hansen meldte sig sidste år som 
vært ved Djurslandgården, hvor han havde et enkelt 
besøg. I år har han lovet hele tre besøg på Enegård.

”I år skal vi have fokus på at få det hele kørt ind. Vi har 
naturligvis altid et skarpt fokus, men der er meget nyt. 
Og så er der naturligvis en masse andre projekter. Men 
det skal nok gå”.

DU MÅ TAGE CHANCEN
Mathias var bare 23 år, da han købte sin første ejen-
dom. Han havde som altid regnet på tallene, og at 
forpligte sig til et kommende liv med lange arbejds- 
dage var ikke noget, han havde betænkeligheder ved.

”Du kan regne dig frem til en masse, men i sidste ende 
må du bare tage en chance og finde ud af, om det 
er det værd. Man bliver klogere med tiden, og der er 
også ting, jeg ville have gjort anderledes i dag, men jeg 
ved, at havde jeg ikke gjort det, så havde jeg fortrudt”, 
fortæller Mathias Hedegaard Hansen.

Han gjorde sig naturligvis også tanker om det faktum, 
at ejendommen ligger forholdsvis tæt på en lille by og 
naboer, men Enegård havde i forvejen et godt forhold 
til naboerne, og det forhold er gået i arv.

”Jeg har altid været meget åben og imødekommende, 
og jeg ser, at flere går en søndagstur forbi køerne, og 
det må de gerne”.

Og landbrugets image er noget, der ligger den unge 
landmand på sinde. Derfor meldte han sig sidste år 
som vært ved Djurslandgården, som er en fælles 
betegnelse for fem landbrug på Djursland, som i som-
merferien inviterer på gårdbesøg.

”Jeg havde i 2020 et enkelt besøg, men jeg har allere-
de lovet at holde åbent tre dage i år. Det var en rigtig 
fin oplevelse, hvor man fik nogle gode snakke med de 
besøgende. 
Jeg synes, det er vigtigt at vise landbruget frem, og det 
vil jeg gerne være med til. 
Uvidenhed er et problem, særligt hvis det er iblandt de, 
som skal tage beslutninger”, mener Mathias Hede-
gaard Hansen.

Mathias har ikke store ambitioner om en fremtid med 
en masse køer. Han ønsker at optimere det, han har og 
fortsat at kunne beskæftige sig selv og sine to medar-
bejdere.

”Om alle mine tiltag har kunnet svare sig, må vi se på 
om rigtig mange år. I denne branche er der lange per- 
spektiver, og der er altid en masse faktorer som land-
mand, man ikke kan regne sig frem til. Igen – man må 
tage en chance og mærke efter, om det er det værd”.
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Heldigvis har vi stort set været forskånet for  
COVID-19, og kontoret i Følle har derfor været beman-
det og således også i fuld beskæftigelse i hele denne 
periode, hvor vi har måttet leve med de forskellige 
restriktioner.  
Både ansatte og besøgende har udvist respekt for de 
restriktioner, som er pålagt os.

Vi håber naturligvis, at vi fortsat kan holde os fri af 
coronasmitten. Derfor skal vi fortsat efterleve de 
bestemmelser og restriktioner, vi er underlagt. 

Kontoret i Følle er åbent for medlems- og kundemøder 
i det omfang, at møderne ikke kan afholdes virtuelt. 
Møder skal dog afholdes under hensyntagen til de ak- 
tuelle bestemmelser og restriktioner.

Det er fortsat også muligt, at medarbejdere holder 
møde hos medlemmer og kunder.  
Begge dele skal dog aftales i forvejen.

Landboforeningen ønsker at kunne opretholde så god 
en service som muligt under de aktuelle omstæn-
digheder.

Alle medarbejdere kender de gældende bestemmelser 
og restriktioner for afvikling af fysiske møder.  

Er der brug for et fysisk møde, så kontakt rette ved-
kommende i landboforeningen og få aftalt, under 
hvilke forhold der kan afholdes et fysisk møde.

Udsigt Allelevsund

DJURSLAND LANDBOFORENING
Chefkonsulent og foreningssekretær
Hans-Henrik Dalsgaard 
Telefon 8791 2030 – Mobil 2172 5303
Mail: hhd@landboforening.dk

LANDBOFORENINGEN I EN CORONATID
Som så mange andre har landboforeningen måttet navigere sig gennem det sidste 
års tid med corona-udfordringer og deraf følgende restriktioner. Landboforeningen 
følger naturligvis de anvisninger, der løbende er kommet fra sundhedsmyndighe-
derne. Det berører dermed også de ansatte i huset, samt medlemmer og brugere af 
kontoret i Følle.
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Vestergade 108   •   8550 Ryomgård   •   Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk   •   ryomgaard@vorupgruppen.dk

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

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

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

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

VOGNMAND
PETER JENSEN
Telefon 86 49 40 88

Vandværksvej 28
Assentoft
8960 Randers SØ

RING OG HØRNÆRMERE

v/ Susanne og Peter Ejlersen
Elholtvej 15 · 8581 Nimtofte

Tlf. 86 39 42 79 · Fax 86 39 42 74
www.midtdjurskloakservice.dk

Kloak
SERVICEMIDTDJURSRENSNING AF:

• DRÆNRØR

• SEPTICTANKE

• SPUL AF GYLLEKANALER

• KLOAKKER
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GENERALFORSAMLINGEN 2021
i Djursland Landboforening

i Auning Idræts- og kulturcenter
afholdes enten tirsdag den 4. maj eller torsdag den 10. juni 2021

Desværre har vi for anden gang måttet udsætte Djursland Landboforenings årsmøder 
grundet corona-situationen. Samtidig udsættes også generalforsamlingen, som oprin-
deligt var fastsat til den 2. marts. Der er nu reserveret to datoer – nemlig tirsdag den 4. 
maj og torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00. Sidstnævnte tages kun i brug, hvis forsam-
lingsforbuddet forhindrer afviklingen førstnævnte dato. 

Grundet risikoen for coronasmitte er generalforsamlingen kun for medlemmer af 
Djursland Landboforening, og den afvikles uden bespisning og indlæg udefra. Der 
kræves fortsat tilmelding.

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

Mikkelsen, Grønfeld, indstilles som dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for in-

deværende år v/formand Hans Gæmelke
3. Forhandling om formandens beretning
4. Beretning ved udvalgsformænd: v/Peter A. Poulsen, formand for Udvalget for Planter og natur og 

Erik R. Jensen, formand for Økonomiudvalget
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår, 

herunder redegørelse om rådgivningsvirksomheden v/sekretær og chefkonsulent Hans-Henrik 
Dalsgaard. Regnskabet skal godkendes jf. vedtægternes §31

6. Behandling af indkomne forslag
Kaffe med brød
7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.  

Valg af formand: På valg er: Hans Gæmelke (Valgmetode. Absolut flertal)
 Valg af tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Esben Øvle Kristensen,  Jørgen Ivar  
 Mikkelsen og Hanne Line Revsbech  (Valgmetode: Prioriteringsmetoden)
 Valg af to fritvalgte til Åbent Landbrug: På valg er: Karen Revsbech og Birthe Koch  
 (Valgmetode: Prioriteringsmetoden)
 Valg til Udvalget for Planter og natur. På valg er: Philip Schmidt, Jørgen Hougaard og Jacob  
 Hougaard
 Valg til Økonomiudvalget. På valg er: Erik R. Jensen, Christian Greve og Peter Juul Sørensen
Hvis der ikke er afholdt valg i nedenstående udvalg før landboforeningens generalforsamling, da afhol-
des valg som følger:
 Valg til Økologiudvalget. På valg er: Mikkel Juhl Nielsen, Anne-Mette Christiansen og Jens Andersen
 Valg til Svineproduktionsudvalget. På valg er: Morten Gert Nielsen, Morten Møller og Thomas  
 Olesen 
 Valg til Kvægbrugsudvalget. På valg er: Mogens Hjort Jensen, Jacob Thomsen og Nicolai Kruse
 Valg til Deltidsudvalget. På valg er: Christian Thomsen og Jens Erik Nielsen
8. Øvrige valg:  Valg af revisor. På valg er: Ernst & Young
9. Eventuelt

Følg situationen på vores hjemmeside
www.landboforening.dk
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Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning

Mørke - Rønde - Kolind

AFDELING

www.landboforening.dk

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

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

Kontakt os på tlf. 8791 2000

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

HVORFOR UDTAGE LAVBUNDSAREALER?
Ved at gøre lavbundsjorden mere våd, mindskes ned-
brydningen af tørv i jorden. Det medfører, at udlednin-
gen af drivhusgasser mindskes. 
Udtagning af lavbundsarealer kan især være et godt 
alternativ på arealer, der med årene er blevet mere og 
mere våde, og dermed vanskelige at holde i omdrift.

NY TILSKUDSORDNING TIL AT TAGE LAVBUNDSJORD 
UD AF DRIFT
Landbrugsstyrelsen har netop lanceret en ny tilskuds- 
ordning til udtagning af lavbundsjord, som hedder 
”Klima-Lavbund”. 
Den nye ordning er en ren udtagningsordning. Dvs. at 
der ikke er mulighed for jordfordeling, men at det i ste-
det er den enkelte lodsejer eller en gruppe af lodsejere, 
der tager jord ud af drift.

Efter at arealerne er taget ud af drift, skal de eksten-
siveres, og der skal genskabes en naturlig hydrologi på 
arealerne. 

Det betyder blandt andet, at dræning og jordbearbejd-
ning skal ophøre. Man kan fortsat have afgræsning og 
høslæt på arealerne, hvis man ellers kan færdes der, 
efter at der for eksempel er lukket grøfter.

Som lodsejer får man en engangskompensation, som 
skal dække værditab af jorden. Kompensationens 
størrelse afhænger af arealets drift i referenceårene 
2015-2019. 

Beløbet ses i tabel på modstående side. 

Der er nu mulighed for at søge om tilskud til at tage lavbundsjord ud af drift.  
Der er i alt afsat 255 mio. kr. i 2021 og 2022, som forventes at række til udtagning 
af 2.000 ha lavbundsjord.

Kort: Udpegning af kulstofholdig lavbundsjord
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LAND, MILJØ & ERHVERV
Afdelingschef
Rikke Skyum 
Telefon 8791 2045 – Mobil 2028 0189
Mail: rsk@landboforening.dk

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

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

Arealanvendelse i 2015-2019
Engangskom-
pensation  
(kr./ha)

Omdrift med højværdiafgrøder 86.000

Omdrift uden højværdiafgrøder 56.000

Permanent græs 31.000

Natur 4.500

Satser fra vejledning om tilskud til klima-Lavbundsprojekter

Udover engangskompensationen skal der søges om 
tilskud til dækning af projektomkostninger som f.eks. 
projektering, anlæg, konsulentbistand og tinglysning 
af servitut. Der er fastsat en samlet maksimal til-
skudsramme på 128.000 kr./ha til forundersøgelse, 
etablering og engangserstatning til lodsejer.

HVILKE AREALER KAN INDGÅ?
For at kunne søge ordningen skal minimum 60 % 
af projektarealet være udpeget som kulstofholdig 
lavbundsjord med et kulstof-/tørveindhold over 6 %. 
Jo større andel der er af tørvejord, des højere prio- 
riteres projektet. 

På hjemmesiden www.mst.dk/lavbund kan man finde 
sin ejendom, og se udpegningen af kulstofholdig 
lavbundsjord. 

På kortet ses et udsnit af kulstofholdige lavbunds-
jorde.

Der er desuden krav om, at et projektareal skal være 
på minimum 10 ha. Hvis ikke dit eget areal er på 10 
ha, så kan du med fordel gå sammen med nogle af 
dine naboer.

HVEM KAN SØGE?
Tilskuddet kan både søges af enkeltlodsejere og af 
kommuner og fonde. 
Hvis I er flere lodsejere i et område, kan I med fordel 
rette henvendelse til kommunen.

ANDRE ORDNINGER TIL UDTAGNING AF  
LAVBUNDSJORD
Udover den nye ordning Klima-Lavbund, hvor der 
udbetales en engangskompensation, så er der fortsat 
mulighed for at indgå i en af de allerede eksisterende 
ordninger, hvor enten kommunen eller Naturstyrelsen 
er projektansøgere. 
Her udbetales en årlig kompensation i 20 år.
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NYE REGLER OM INDBERETNINGER FOR STORE 
HUSDYRBRUG (IE-BRUG)

Herunder er listet de fire indberetninger, som skal ligge 
klar til indsendelse den 31. december 2021. 
Hvis landbruget får tilsyn i løbet af året, vil det ikke 
være nødvendigt at indsende informationerne, men de 
skal stadig være tilgængelige, når kommunen kommer 
på tilsyn.

MILJØLEDELSESSYSTEM
Miljøledelse handler om at spare på de ressourcer, der 
anvendes på bedriften. Miljøstyrelsen har udarbejdet 
et mini-miljøledelsessystem, som er overskueligt og 
nemt at bruge - og som vil være tilstrækkelig doku-
mentation for arbejdet med miljøledelse på en bedrift. 
En gang årligt skal der sættes et konkret mål med 
tilhørende handlingsplan for det område, som man 
ønsker at forbedre. 
Det kan for eksempel være mindre drikkevandsspild, 
mindre energiforbrug til ventilation, mere affaldssor- 
tering eller brug af mere vedvarende energi.

LOGBOG OVER GENNEMFØRTE KONTROLLER
På husdyrbruget skal der udarbejdes en plan for 
regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af 
diverse installationer og udstyr. 
Planen skal fx omfatte gyllebeholdere, gyllepumper, 
vandings- og fodringsanlæg inkl. siloer og transport- 
udstyr, ventilationssystemer, varme- og kølesyste-

mer samt gyllevogne. Planen kan helt konkret være en 
tjekliste, hvor de forskellige punkter fremgår – og hvor 
der skrives dato for tjek og eventuelle reparationer/
vedligehold på listen. Miljøstyrelsen har udarbejdet en 
skabelon, som kan anvendes som udgangspunkt til en 
sådan tjekliste.

DOKUMENTATION FOR OVERHOLDELSE AF FOD-
RINGSKRAV
Et IE-brug skal bruge fodringstiltag, som reducerer 
kvælstof og fosfor i gødningen. 
Brug af mindre kvælstof kan enten ske ved fasefod-
ring, ved tildeling af mindre råprotein eller ved brug af 
fodertilsætningsstoffer, der formindsker udskillelsen 
af kvælstof. 
Brug af mindre fosfor kan enten ske ved brug af fase-
fodring, ved tildeling af fytase eller ved fodring med 
letfordøjeligt uorganisk fosfor. 
Den valgte fodringsteknik – det kan fx være fase-
fodring (som reducerer både kvælstof og fosfor), skal 
dokumenteres ved indsendelse af fodringsdata til 
kommunen. 

LOGBØGER FOR EVENTUEL MILJØTEKNOLOGI 
Hvis der er stillet krav om brug af en miljøteknologi i 
landbrugets miljøgodkendelse, skal der føres en log-
bog, som viser, at miljøteknologien tilses og er i drift. 
Det kan være teknologier som gyllekøling, lugtrens- 
ning eller hyppig udslusning af gylle. 
Kravet om logbog gælder kun, hvis der er stillet krav 
om anvendelse af en miljøteknologi i husdyrbrugets 
miljøgodkendelse. 
Ud over de fire nævnte indberetninger til kommunen, 
skal et IE-brug have et skriftligt oplæringsmateriale til 
personalet, som kan forevises, når kommunen kom-
mer på tilsyn. 
Materialet skal sikre, at alle medarbejdere bliver 
oplært i at undgå uheld og forurening. Miljøstyrelsen 
har i samarbejde med Seges udarbejdet en skabelon til 
et oplæringsmateriale, som man kan tage udgangs- 
punkt i. 
Husdyrbruget skal også have en beredskabsplan, som 
altid er ajourført. Planen vil typisk være den samme, 
som dén der bliver udarbejdet ved miljøgodkendelse af 
et husdyrbrug – og den ajourførte beredskabsplan skal 

Nye regler for IE-landbrug betyder, at disse store husdyrbrug fremover skal lave 
årlige indberetninger til kommunen. Første frist vil være den 31. december 2021, 
hvor der skal indsendes informationer for kalenderåret 2020. Derudover skal en 
række øvrige krav opfyldes på ejendommen.

Tangvejen 5, Ugelbølle, 8410 Rønde
v/Morten Sørensen

86 37 37 10

Sikkerhed for erhverv og private
Godkendt af forsikringsselskaberne & Rigspolitiet

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

For sikkerhedens skyld...
UGELBØLLE EL-SERVICE APS
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være tilgængelig for alle, der arbejder på bedriften. 
Der er tillige krav om energieffektiv belysning på et 
IE-brug. Kravet gælder fra det tidspunkt, hvor der sker 
en ændring eller en udskiftning af den eksisterende 
belysning på landbruget. 
Når belysningssystemet udskiftes, skal fakturaer 
gemmes, så de kan fremvises på tilsyn. 

Og endelig skal et IE-brug sikre, at støvforureningen 
fra stalden reduceres, hvorfor mindst én af følgende 
tre metoder til reduktion af støv fra staldanlægget 
skal anvendes: 

• Reducering af støvproduktion fra foder og 
strøelse, fx ved brug af grovere strøelse, vådfoder, 
ad libitum fodring, foderpiller, fedt i foderet mv. 

• Brug af en metode til at binde støv i staldanlæg-
gene, fx sprøjtning med vandtåge eller olie

• Rensning af staldluft med luftrenser

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
Der er flere forskellige måder at håndtere de nye krav 
på. Hvis du har brug for sparring på din bedrift, er du 
velkommen til at kontakte os.

FAKTA 
IE-BRUG:

• mere end 750 stipladser til søer, eller

• mere end 2.000 stipladser til slagtesvin  
eller 

• mere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

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

Væselhale har fået et par ord med på vejen i de sidste 
par numre af medlemsbladet, og denne gang skal ikke 
være nogen undtagelse. Hvor man på stiv lerjord fik 
pløjet i oktober/primo november i håbet om, at en god 
pløjning fjerner væselhale og andet, er der desværre to 
ting, der virker den anden vej. Dels er god pløjning med 
hel vending af jorden næsten ikke mulig på stiv jord, 
og dels har det milde vejr gjort, at væselhale er frem-
spiret. Man kan ved nøje eftersyn konstatere et svagt 
grønt skær (af væselhale) nu her medio januar. Det er, 
pga. væselhale, vigtigt, at det første arbejde i marken 
ikke er en opharvning, men derimod behandling af 
de delarealer, der har væselhale med ca. 1000 gr/ha 
Glyphosat – præcis som ved pløjefri dyrkning.

TIDSLER
Når vi alle til sommer kører rundt i landskabet, er det 
mit mål, at der skal være færre marker som billedet, 
hvor tidsler fylder alt for meget og bare bliver værre 
og værre for hvert år. Der er to veje at gå. Dels den 
tekniske med det nye underprogram på CropManager 

platformen, Tistle tool, hvor pletbehandling med typisk 
MCPA eller Roundup er en ny smart vej at gå, og hvor 
man kun behandler de præcise pletter med rodukrudt. 
Dette har vi pt ingen erfaring i – men det lyder tillok-
kende.

Hvor man ikke lige er hoppet med på GPS-tildeling 
endnu, kan det være oplagt, at man fx i vårbyg deler 
sin ukrudtsbekæmpelse på en lidt anden måde end 
traditionelt. I stedet for at bruge Express/Express Gold 
til normal tid på ukrudtets 2-3 bladstadie, så bruges 
de andre midler, man normalt bruger dér, fx Zypar/
DFF/Pixxaro, og så følges op senest muligt (byggens 
st. 39) med fuld dosis Express/Express Gold (merpris 
20-30 kr/ha). Dette fjerner ikke tidsler lige på en gang, 
men det dæmper dem, og så vil en Roundupbehand- 
ling i oktober tage resten.

SVAMPEMIDLER
Når vi skal tale svampemidler, så håber jeg, at Balaya 
er godkendt, efter dette er skrevet og inden udgivelse. 

Næsten al vintersæd står som en drøm. Flot grønt og kraftigt. Det er lige før, at de 
eneste ringe pletter i markerne er oversåning af tidligt sået vintersæd, især vin-
terbyg, hvor der allerede nu er lejesæd. Hvis vi får 2-3 uger med sne (igen), så kan 
der nemt komme sneskimmel i disse pletter.
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For med salgsforbud på Bell/Viverda er der pt. i hvede 
kun Propulse, der kan købes til at håndtere Septoria. 
I 2020 var det jo lidt samme situation. Vi ventede på 
Balaya, men på daværende tidspunkt var der ikke 
salgsforbud på Bell/Viverda, som der jo er i dag. Vi 
krydser fingre.

CROPMANAGER
Går du og tænker på at prøve GPS-tildeling af enten 
gødning eller kemi i fx en enkelt mark – så hop med på 
vores Farmtracking/CropManager kursus i samarbejde 
med Seges ultimo februar. Det bliver sikkert et online 
kursus i disse corona-tider – se nærmere på hjemme-
siden.
Alternativt, så find det webinar på landbrugsinfo.dk, 
der afholdtes den 2/2 omkring tildeling i CropManager. 
Det er gratis at prøve CropManager Tildelingslag frem 
til 31/3.

KORN OG RAPS
Vi skal helt tilbage til 2018 for at finde rapspriser pænt 
over 300 kr/hkg og hvedepriser over 150 kr/hkg, som 
vi kom op på her i uge 3. Der er rigtig mange, der ”klo-
ger” i, hvornår du som landmand skal sælge, og det 
skal jeg holde mig fra. Men husk at sælge/delsælge, 
når du ved nærmere eftertanke er glad for prisen, og 
husk også det citat, der kom frem på et møde, vi af-
holdt for flere år siden: ”Kun en tåbe opnår den højeste 

pris” – underforstået – ingen ved hvornår det vender!

CORONA
Det er med stor ærgrelse, at det, udover aflysning af 
planteavlsmøder i november og igen i januar, også blev 
nødvendigt at aflyse planteseminaret den 26. januar. 
Jeg håber, at du har set de 4 små videoindlæg, vi har 
lavet og lagt på hjemmesiden. –Ikke at de kan erstatte 
møder, men lige pt. er det bedste bud.
Hvad, der ellers skal ske med forårets møder og 
bedriftsbesøg, er svært at spå om her ret lang tid i 
forvejen – så følg med på hjemmesiden.

Vi har hidtil manøvreret uden om corona på plante- 
avlskontoret. Om det er dygtighed, en plastikskærm og 
sprit eller bare held, er jo ikke til at vide, men det er jo 
faktisk lykkedes at lave de fleste markplaner sammen, 
på afstand og bag en plastikskærm. 

Tak til alle for, at vi får det til at lykkes.

BROKKEDAL MASKINSTATION
ENTREPRENØRARBEJDE MASKINSTATION
• Dræning • Mejetærskning
• Oprensning af søer og grøfte • Presning af bigballer
• Udgravning ved byggeri • Pløjning
• Nedbrydning med sortergrab • Fræsning

- Rendegraver
- Gravemaskiner fra 1 - 28 ton
- Entreprenørvogn

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

Uforpligtigendetilbud gives!

BROKKEDAL MASKINSTATION
ENTREPRENØRARBEJDE MASKINSTATION
• Dræning • Mejetærskning
• Oprensning af søer og grøfte • Presning af bigballer
• Udgravning ved byggeri • Pløjning
• Nedbrydning med sortergrab • Fræsning

- Rendegraver
- Gravemaskiner fra 1 - 28 ton
- Entreprenørvogn

Jørgen Hougård
Brokkedalvej 14 · 8500 Grenaa · Mobil 40296039 

Uforpligtigendetilbud gives!

PLANTEAVL
Chef for planteavl 
Carsten Kløcher 
Telefon 8791 2073 – Mobil 2835 0191
Mail: ck@landboforening.dk
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IPMWORKS – IPM-TILTAG SOM EN DEL AF 
FREMTIDENS PLANTEAVL
Her midt i en Coronatid, hvor vi alle prøver at have 
distance og så lidt social kontakt som muligt, kan det 
måske være svært at forholde sig til det store eu-
ropæiske samarbejde. Ikke desto mindre har Djursland 
Landboforening valgt at indgå i et 4-årigt EU-projekt; 
kaldet IPMWORKS. Projektet har deltagelse af en lang 
række europæiske lande, og har to hovedformål. Det 
ene er at danne et netværk af landmænd med inter-
esse for IPM. Det andet er at demonstrere forskellige 
IPM-tiltag i praksis – deraf navnet IPMWORKS.

Baggrunden for projektet er, at pesticidforbruget i Eu-
ropa skal halveres inden for de næste 10 år, og anven-
delse af IPM-principperne anses i den forbindelse for 
at være et meget vigtigt værktøj.
IPM principperne er en række forskellige tiltag, som 
forebygger og bekæmper skadevoldere i planteavlen, 
således at de økonomiske udbytter kan opretholdes 
med mindst mulig brug af pesticider. Har du deltaget i 
vores opfølgningskurser for sprøjteførere, vil du have 
hørt om IPM-principperne, og ellers er de beskrevet 
kort i figuren herunder.

Vi skal i projektets første år have samlet en gruppe 
af landmænd, der har interesse i at arbejde med 
IPM-principper og mod på at afprøve dem på deres 
egne bedrifter. Samtidig skal man have lyst til at dele 
sine erfaringer med andre i gruppen, og evt. besøge 
eller have besøg af landmænd fra andre dele af Dan-
mark - eller udlandet.

Gevinsten ved at deltage i projektet er muligheden for 
at afprøve nye tiltag omkring plantebeskyttelsen, som 
kan ruste bedriften til fremtiden. Fremtiden vil uden 
tvivl byde på endnu mere begrænsede muligheder for 
anvendelse af pesticider, end vi ser i dag. Og her er 
muligheden for at få fundet nye veje. F.eks. oplever vi 
på mange bedrifter et stigende forbrug af pesticider til 
bekæmpelse af græsukrudt, og at problemerne med 
resistens breder sig. Her er det vigtigt, at vi får taget 
hånd om problemerne, inden de vokser sig større.

Også indenfor bekæmpelse af svampesygdomme og 
skadedyr oplever vi, at midlerne får dårligere virkning, 
og at de kemiske muligheder for at kontrollere skade-
gørerne bliver mindre. For at stå bedst i fremtiden skal 
IPM-principperne tænkes ind i al plantedyrkning.

Projektets anden del vil bestå i, at Djursland Landbo-
forening løbende integrerer demonstration af IPM i 
vores arbejde og arrangementer, så erfaringerne med 
IPM udbredes så bredt som muligt.

Har du spørgsmål til projektet - eller er du simpelthen 
bare klar på at udfordre dig selv på nye veje i plan-
tebeskyttelsen, så kontakt din planteavlskonsulent 
og hør, hvordan du bliver en del af dette spændende 
projekt.

PLANTEAVL
Planteavlskonsulent
Charlotte L. Udsen 
Telefon 8791 2044 – Mobil 2835 0188
Mail: clu@landboforening.dk

(Nødvendigheden af IPM,  
Poul Henning Petersen)
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PLANTEAVL
Planteavlskonsulent
Charlotte L. Udsen 
Telefon 8791 2044 – Mobil 2835 0188
Mail: clu@landboforening.dk
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PROSPECT VÅRBYG
- Meget lovende maltbygpotentiale

God sundhed og stærke dyrkningsegenskaber
· Stærke strå- og aksegenskaber
· God sundhed 
· Nematoderesistent

Prospect har vist lovende maltbygpotentiale 
og sorten blev i 2020 – som den eneste sort – 
godkendt i det internationale anerkendte malt-
bygprogram Berliner Program i Tyskland. 

Prospect er under udvikling i mange europæiske 
lande og var den 3. største sort til fremavl i 2020 
i Tyskland. 

Sorten indgår i DLGs industrielle afprøvningspro-
gram og opkøbes i begrænset omfang til maltbyg.

Kontakt din DLG-sælger eller 
ring til kundeservice på tlf. 3368 6000.
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Med mange års erfaring og fød-
derne solidt plantet i lokalom-
rådet, er Lyngfeldt A/S fast be-
sluttet på at levere varen til Djurs-
lands kunder. Rasmus og Mads, 
som begge er bosat på Djursland, 
kender lokalområdet indgående. 
De står klar til at rådgive dig om 
maskiner, redskaber og reserve-
dele.

Lyngfeldt forhandler mærkerne 
Full Line New Holland, Kverne-
land, Krampe, Giant, GreenTec, Ålø, 
Kramp, Granit Parts mm.  
Vi servicerer og skaff er naturligvis 
reservedele til alle mærkerne samt 
meget mere.

Vi står klar til at 
hjælpe dig!

LYNGFELDT
på Djursland

Reservedele:
Mads Andersen

30 21 43 73

Maskiner:
Rasmus Olesgaard

30 21 25 99

Langskovvej 4 . 8370 Hadsten
Telefon 8761 3333

info@lyngfeldt.dk • www.lyngfeldt.dk
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AKTUALITET I KAPITALFORVALTNING  
OG FORMUEPLEJE

Gennem en årrække har der været fuld fokus på nødli-
dende ejendomme eller ejendomme, som har haft en 
svag indtjening og dermed behov for likviditet. Den 
økonomiske situation for landbruget har i mellemtiden 
ændret sig.
Bedre noteringer i svineproduktionen, stabil økonomi i 
mælkeproduktionen og fortsat faldende realrente har 
gjort, at flere ejendomme nu står med overskuds- 
midler. Derfor er det tid til at have større fokus på kap-
italforvaltning og dermed formuepleje.
Kapitalforvaltning, formuepleje og investering i vær-
dipapirer er et højaktuelt emne i tiden, endda for 
småinvestorer der investerer i værdipapirer med lånte 
penge.

Landboforeningen har haft kontakt til eksterne, og af  
finanstilsynet godkendte, formuerådgivere, som kan 
være behjælpelige med at rådgive om og forvalte 
investeringer.
Flere steder ser vi overskudsmidler fra landbruget. 
Disse overskudsmidler kan eventuelt placeres, så de 
negative renter af indlånet undgås. 

Landboforeningen vil gerne bidrage til et sådant sam- 
arbejde mellem den enkelte landmand, der ønsker at 
investere, og en formuerådgiver, så de bedst mulige 
investeringsstrategier opnås. 

Det skal dog understreges, at landboforeningen ikke er 
godkendt af finanstilsynet til denne type rådgivning. 

Derfor skal et samarbejde indgås med en godkendt 
formuerådgiver.

I den drøftelse landboforeningen har haft med for-
muerådgivere, er der præsenteret to mulige veje at gå 
med sin investering. Enten kan der serveres en ”fær-
dig-pakke” med investeringsoplæg fra rådgiveren, eller 
også kan den enkelte landmand selv være med i pro-
cessen med udvælgelse af værdipapirerne og dermed 
få indflydelse på, hvordan der skal handles. 
I begge tilfælde bliver der præsenteret en formue- 
strategi, der belyser hvor meget, man kan investere og 
hvor længe.
Naturligvis skal overskudslikviditet forvaltes bedst 
muligt. Det er langt bedre at investere i noget, som kan 
give et afkast, fremfor at få negative renter.

Er man interesseret i at høre mere om landboforenin-
gens nye tiltag, kan der tages kontakt til 
Carsten Sørensen på tlf: 4049 8331 eller  
mail: cs@landboforening.dk eller til  
økonomikonsulent Frank Rasmussen på  
tlf: 2083 0362 eller mail: fr@landboforening.dk.

Så snart COVID-19-situationen tillader det, vil land-
boforeningen tilbyde en temaaften om netop emnet 
kapitalforvaltning og formuepleje.

DRIFTSØKONOMI
Afdelingsleder, driftsøkonomi
Carsten Sørensen 
Mobil 4049 8331
Mail: cs@landboforening.dk

Driftsøkonomi i Djursland Landboforening retter blikket mod emnet formuepleje. 
Et nyt samarbejde med eksterne formuerådgivere kan rådgive og hjælpe forenin-
gens medlemmer med at forvalte overskudslikviditet.
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TILPASSEDE VITAMIN- OG 
MINERALBLANDINGER

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

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

Læs mere på

Vilomix.dk

VI GIVER DIG 
KVALITET TIL EN PRIS

- DER HOLDER

Byggeri med indbygget erfaring
Du får vores mangeårige erfaring med

landbrugsbyggeri, når du vælger os. Vore

erfarne og pålidelige håndværkere løser

effektivt dit behov, uanset om det 

handler om staldbyggeri, ladebyggeri 

eller opførelse af et nyt stuehus. 

Få et uforpligtende tilbud/overslag. 

Ring og få en nærmere aftale.

BETON- MURER- KLOAK- & TØMRERARBEJDE
DIAMANTBORING & -SKÆRING

 

Forår 2021

Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle

Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn som reducerer marktrykket

Gyllekørsel med slangebom op til 36 meter

Såning af vårsæd med gødningsplacering

Flytning af gylle med 2 lastbiler

Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

DRIFTSØKONOMI
Afdelingsleder, driftsøkonomi
Carsten Sørensen 
Mobil 4049 8331
Mail: cs@landboforening.dk
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GÅ PÅ SKATTEJAGT I SO-HOLDET
Hvornår har I sidst været på skattejagt i jeres stalde? 
Der ligger helt sikkert både større og mindre guldklumper, som bare venter på at 
blive samlet op. Jeg har nedenfor lavet en liste over forskellige steder i so-holdet,
hvor man kunne starte med at kigge efter guldet.

DOSERING AF MEDICIN? 
Selv en mindre fejl på 0,1ml x 10.000 grise bliver til 1 
liter ekstra forbrug på et år.

HVOR MEGET FODER SPISER EN PATTEGRIS I FARE-
STALDEN? 
Ifølge standardtallene spiser en pattegris ca. 1 FEs 
eller ca. 800 gram, så længe den er i farestalden. 
Hvis I tildeler foder 2 gange pr. dag fra dag 10 og frem 
til dag 25, skal I reelt kun tildele 375 gram pr. gang, 
I fodrer, ved 14 grise i farestien. Prøv at veje af, hvor 
meget I bruger, og lav evt. en foderkurve fra start til 
fravænning for pattegrisene.

HVOR PLACERES SMÅGRISEFODERET I FARESTIEN? 
Er det gyllen eller soen, der får det meste? Jeg ser tit, 
at foderet bliver placeret enten lige udenfor hulen, 
hvor soen kan nå det, eller på gulvet for tæt på gylle-
kanalen. Grisens natur er at rode i det, den finder på 
jorden. Derfor er der stor risiko for, at foderet ender i 
gyllen.

HVOR MEGET STRØELSE TILDELES I FARESTALDEN 
OG KLIMASTALDEN, OG HVOR MEGET ER NOK? 
Det er ikke altid, at dobbelt så meget er dobbelt så 
godt. Hvis der gives for meget strøelse, skabes der et 
isolerende lag oven på gulvet, som gulvvarmen ikke så 
let kan komme igennem. Vi får altså et stort forbrug af 
strøelse og for dårlig udnyttelse af vores varmetilfør-
sel.

HVOR MEGET FODER SPILDES, HVOR TRUGET ELLER 
AUTOMATEN ER ”LIDT” REVNET? 
Det kan være trug i farestalden, eller automater i kli-
mastalden. Selv et lille spild bliver til rigtig mange kilo, 
og måske endda til tons for hele stalden på et år. Det 
er altså en noget dyr løsning for at få mere kvælstof i 
gylletanken.

HVOR MANGE STEDER DRYPPER JERES VANDVEN-
TILER ELLER ENDNU VÆRRE, MÆLKEKOPPER? 
Jeg hørte engang en VVS-mand sige følgende: Hvis der 
i dit WC ses selv små ringe i vandet, hvis det løber, så 
bliver det til mere end 1 m3 på et år. 
Tæl op, hvor mange steder, der er noget, der dryp-
per i stalden, og gang det op med mindst 1 m3. Ved 
at sænke vandspildet bliver der mere plads tilovers i 
gylletanken, og derfor egentlig færre læs at køre ud. 
Jeg vil spare jer for en beregning af, hvad et mæl-
kespild på 10% koster!

HAR MUSENE SPIST ISOLERINGEN AF VARME- 
RØRENE PÅ LOFTET? 
Hvis varmerørene ikke længere er pakket rigtigt ind, 
enten på loftet eller inde i stalden, får vi enten et 
direkte varmetab, som koster på varmeregningen, eller 
vi får tilført varme et forkert sted i staldrummet. 
Som igen kan være med til at forstyrre ventilationsan-
lægget så meget, at der skabes træk hos grisene.

SKIFTES DER FODER PÅ EN FAST UGEDAG I KLIMA- 
STALDENE, ELLER NÅR GRISENE HAR DEN RETTE 
STØRRELSE? 
Min kollega Niels Hegelund ligger inde med et reg-
neværktøj, som kan hjælpe jer med at se, om jeres 
fordeling er korrekt. Hvis I kun kigger på egne tal, ser 
I desværre kun, hvordan jeres fordeling er, og ikke 
hvordan andre måske rammer tættere på skiven.

Skulle I have brug for en ekstern ”skattejæger”, så 
kontakt os gerne. 
Det kan tit være nemmere at finde skatte hos andre 
end hos sig selv.

VELAS SVINERÅDGIVNING
Svinekonsulent
Anders Peter Andersen 
Mobil 2940 7088
Mail: aan@velas.dk
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Sammen med 
dansk landbrug 

siden 1960

LENOVO THINKVISION 24"  MONITOR  

Understøtter 

HDMI - VGA - DisplayPort 

1299,00 
ekskl. moms 

 WWW.AGRO-IT.DK

AKTUELLE  TILBUD         PROFIL       KOMPETENCER      KONTAKT

Perfekt skærm til kontoret

         * Indbygget USB hub
         *  Fuld HD opløsning
         * Højdejusterbar

Ring eller skriv til os....
Så er vi klar med et godt tilbud til dig!

AGRO-IT A/S - Føllevej 5, 8410 Rønde - Tlf: 7027 4500 - Mail: info@agro-it.dk

VELAS SVINERÅDGIVNING
Svinekonsulent
Anders Peter Andersen 
Mobil 2940 7088
Mail: aan@velas.dk
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MASKINSTRATEGI - EN LANGSIGTET  
PLANLÆGNING FØRER DIG I MÅL
For maskinparken er målet normalt at nå et omkost-
ningsniveau, der er så lavt som muligt. Det kræver 
kendskab til omkostningsniveauet for de maskiner, 
man selv har, og til omkostningen ved alternativet 
til at udføre opgaven selv. Det kræver desuden klare 
aftaler om, hvad prisen skal være på opgaver, der lejes 
til.

Forudsætningerne for disse tal skal bl.a. findes i 
spørgsmål som:

• Er man dygtig til at arbejde med maskiner og pleje 
en maskinpark?

• Har man de rigtige medhjælpere til at køre med 
maskinerne?  
–Og er det med til at skabe en mere interessant 
arbejdsplads?

• Passer maskinsammensætningen og dens ar- 
bejdsprofil sammen med gårdens øvrige arbejds- 
profil og maskinsammensætning?  
–Altså, har man en positiv rettidseffekt ved de 
opgaver, man selv udfører?

• Er den nødvendige sparring til stede for at kunne 
træffe beslutninger om maskinvalg - og sam-
mensætning?

I forlængelse af svarene på disse spørgsmål ligger 
der et analysearbejde. Og her skal man være tro mod 
tallene, – både før og efter man har investeret.

FØR INVESTERING
Når man opstiller investeringskalkuler på maskiner, 
for at se om man kan ramme det omkostningsniveau, 

som strategien sigter efter, skal forudsætningerne 
være realistiske. To parametre, der ofte fejlvurderes, er 
kapacitet og værditab.

Kapaciteten vurderes ofte højere, end den er i virke-
ligheden. Men det handler ikke kun om, hvor meget 
man kan præstere under de bedste forhold og på 
de største marker. Det skal være et realistisk gen-
nemsnitligt tal.

Hvad angår værditabet kan man jo blot kigge på en af 
sine traktorer, der måske er 3 år gammel, og få et bud 
på prisen i ren handel. Så har man et direkte og måske 
ikke særlig rart billede af, hvad værditabet er.

EFTER INVESTERING
Man skal anvende den reelle omkostning på trækkraf-
ten til redskabet. Man fristes måske til blot at påligne 
redskabet de direkte omkostninger til trækkraft – 
altså vedligehold, brændstof og løn. Så får man et 
kunstigt lavt omkostningsniveau på opgaven.

Hvis man ikke anvender den reelle pris på trækkraft, 
svarer det til, at der ingen afskrivning er på traktoren. 
De, der fx leaser en traktor, ved, at der er en pris på 
både ”overkørte” og ”underkørte” timer. Denne pris er 
udtryk for afskrivningen. 
Og kigger man på en brugt traktor, er noget af det 
første man kigger efter netop, hvor mange timer den 
har kørt. Derfor skal man huske at anvende den reelle 
omkostning på traktoren ved beregning af omkostnin-
ger på et redskab.
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BYGGERI & TEKNIK I/S
Energi- og teknikrådgiver 
Kurt Mortensen 
Mobil 4024 3081
Mail: ksm@byggeri-teknik.dk

STRATEGIEN
Når ovenstående er på plads, handler det om at finde 
det mix af maskiner, der over tid giver det omkost-
ningsniveau, som er målet for strategien. 
Hver investering skal bidrage til opfyldelse af strate-
gien. – Og som nævnt i indledningen handler det ikke 
kun om omkostningerne til ens egne maskiner. 

I det omfang man lejer til at få udført opgaver, skal der 
også være klare aftaler om omkostningsniveauet for 

opgaverne. Ad hoc rekvirering af ydelser, der lejes ind, 
bliver som regel dyre opgaver.

Hos Byggeri & Teknik I/S har vi udført masser af inves-
teringskalkuler, maskinomkostningsanalyser og oplæg 
til maskinfællesskaber. 

Vi står også til rådighed med hjælp og analyser til at få 
din maskinstrategi på plads.

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

L4Ht//,r111sservlce s
Telefon: 86 33 92 55 • Mobil: 40 16 77 74 
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ALLE VIRKSOMHEDER HAR BRUG  
FOR EN LARS
Når pæren er gået, spindelvævet dækker for computerskærmen, eller der simpelt-
hen mangler et par kyndige håndværkerhænder til at sætte noget op på kontoret, 
så tager foreningens medarbejdere fat i Lars Sørensen. Han har de sidste fire år 
været ansat som servicemedarbejder i landboforeningen.

Djursland Landboforening arbejder selvsagt for 
foreningens medlemmer – landmændene. Men det 
er også en helt almindelig arbejdsplads med kanti-
neordning, personaleforening og en masse praktiske 
foranstaltninger i huset, som skal ordnes i løbet af 
et år. Derfor har en arbejdsplads brug for en Lars.  
I knap fire år har Lars Sørensen arbejdet som ser-
vicemedarbejder i landboforeningen, hvor han 
blandt andet har sørget for, at trætte lysstofrør 
bliver skiftet, og at husets atriumgård ser præsen- 
tabel ud.

”Der er altid noget at lave i huset. Jeg er nu ikke 
håndværker, men jeg kan godt bruge en bore-
maskine, og jeg kan få de fleste ting ordnet fornuf- 
tigt”, lyder det fra den 55-årige Lars Sørensen.

DE GODE KOLLEGAER
Lars Sørensen kommer oprindeligt fra en lille by 
syd for Aalborg, som hedder Svenstrup. Faderen 
var selvstændig vinduespudser, og Lars Sørensen 
hjalp til i virksomheden, fra han var bare 13 år. Lars 
flytter som ung til Aarhus, hvor han møder sin kone 
Pia. Han har forskellige jobs, inden han stifter sin 
egen forretning med rengøring, vinduespolering og 
opsætning af solfilm. Lars havde travlt i butikken, 

men han vælger efter 13 år at lukke sin forretning 
for at kaste sig ud i et mere simpelt liv som lønmod-
tager.

De sidste 10 år har Lars Sørensen boet i Mørke på 
Djursland med sin hustru og hunden Lucky. Sønnen 
på 23 år er for længst flyttet hjemmefra, og han 
bor i dag med sin kone i Randers. Lars endte ved et 
tilfælde i praktik i Djursland Landboforening, som 
stod og manglede en Lars til at varetage praktiske 
opgaver i huset. Praktikken endte ud i en egentlig 
ansættelse, og Lars arbejder i dag tre dage om ugen 
på landbocenteret – og det er han glad for.

”Jeg er bare glad. Jeg har nogle rigtig gode kollegaer, 
som behandler mig godt. Jeg kan rigtig godt lide 
struktur i min hverdag, og det får jeg her”, fortæller 
Lars Sørensen.

I hverdagene sørger Lars for alle de praktiske foran-
staltninger i huset. Han forsyner kopimaskinerne 
med papir, sørger for at papir og dokumenter bliver 
forsvarligt bortskaffet, og han rydder op i huset 
både før og efter møder, hvor stole og borde skal til-
bage til deres vante pladser. Lars er heller ikke bleg 
for at give servicemedarbejder Helle Dalby Rasmus-

Af Sabrina Brohus

De sidste 10 år har Lars Sørensen boet i Mørke  
på Djursland med hustruen Pia og hunden Lucky. 
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De sidste 10 år har Lars Sørensen boet i Mørke  
på Djursland med hustruen Pia og hunden Lucky.  
Privatfoto.

sen en hånd med rengøringen, og Lars har i det hele 
taget et godt øje til de ting, som måtte trænge til at 
blive ordnet.

NÅR LARS HOLDER FRI
Når Lars har fri fra arbejdet på landbocenteret, tager 
han hjem til Mørke, hvor han trives med at passe 
hus og have. 
Og så er der hunden Lucky, som er 10 år og en blan-
ding af en Golden Retriever og en Collie. Den har en 
særlig plads hos Lars.

”Jeg er bare glad. Jeg har nogle rigtig gode  
kollegaer, som behandler mig godt. Jeg kan 

rigtig godt lide struktur i min hverdag, og det 
får jeg her”. 

Lars Sørensen, servicemedarbejder.

”Den bliver jo altid glad og logrer, når den ser mig. –
Og når den ser mig igen 5 minutter efter, så gør den 
det samme. Det er da skønt”, forklarer Lars.

Derfor bruger Lars også meget af sin fritid på at 
gå lange ture med Lucky – særligt ved skoven ved 
Kaløvig Slotsruin, og det finder han stor glæde i.

”Lucky er en del af familien. Den er vi glade for”.

BLÅ BOG: 
• 55-årige Lars Sørensen har været ansat 

som servicemedarbejder i Djursland Land-
boforening i snart fire år.

• Lars kommer oprindeligt fra en lille by, der 
hedder Svenstrup, syd for Aalborg.

• Han har de sidste 10 år været bosat i 
Mørke med sin hustru Pia.

• Sammen har parret en 23-årig søn, der er 
gift og bosat i Randers.

• I sin fritid passer Lars hus og have og går 
lange ture med hunden Lucky.

MEDARBEJDERPORTRÆT
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THI KENDES FOR RET

I en netop afgjort landsretssag var en ugift mand 
fra Aalborg afgået ved døden, efterladende sig en 
datter, som han ikke havde kontakt til. 
Manden havde også tre brødre, samt niecer og 
nevøer.

Manden havde flere år inden sin død solgt sin land-
brugsejendom, hvilket havde indbragt ham et pænt 
beløb. 

Da manden døde, rejste bobehandleren spørgsmål 
ved, om afdøde i årene op til sin død virkelig havde 
givet gaver til sine brødre og deres børn for sam-
menlagt 3 mio. kr.

Selvom manden ikke selv havde kunnet betjene net-
bank eller NemID, var der alligevel blevet overført 
penge i alt 26 gange til mandens familiemedlemmer. 

Beløbene havde fordelt sig med ca. 1,8 mio. kr. til 
den enes brors gren af familien, ca. 1 mio. kr. til den 
anden brors gren af familien og ca. 200.000 kr. til 
den tredje brors gren af familien. 

Bobehandleren udbad sig derfor dokumentation for, 
at afdøde havde givet gaverne, og nedlagde påstand 
om, at pengene ellers skulle tilbagebetales og indgå 
i det dødsbo, som datteren skulle arve.

Alle modtagerne blev indkaldt for at afgive forkla- 
ring for byretten. Det fremgik under sagen, at ingen 
af gaverne var blevet indberettet til Skat, og at der 
ikke var lavet gavebreve eller lignende.

Nevøerne og niecerne forklarede, at det ikke var 
usædvanligt, at afdøde gav dem gaver. Dog var ga-
verne i de senere år blevet større til nogle af dem, 
og de var blevet givet ved, at bror A ringede til dem 
og sagde, at der ville blive overført et beløb til dem. 

De havde derefter takket afdøde, enten ved at 
aflægge ham besøg eller ved at skrive et takkebrev 
til ham, der blev fremlagt i retten. 

Tidligere havde afdøde selv cyklet til banken og 
hævet pengene, som han gav dem personligt, men i 
de senere år havde han ikke kunnet cykle, men han 

fungerede ellers mentalt, og man kunne føre en 
samtale med ham.

Det blev også forklaret, at afdøde havde sagt, at han 
nu havde givet så mange penge væk, at han ikke 
længere blev formuetrukket i sin pension, og det var 
han meget tilfreds med. 

Han havde også f.eks. kunnet spørge dem om, hvor 
pengene var placeret og til hvilken forrentning, eller 
hvad pengene skulle bruges til.

De erindrede ikke, om de havde omtalt selve 
beløbenes størrelse overfor afdøde. Afdøde var ikke 
så social, og var meget privat, men han var altid 
blevet glad for at se dem.

Bror A forklarede, at han havde foretaget 
overførslerne fra sin computer med A’s NemlD, og at 
det var sket efter instruks fra A.

Det kom frem under sagen, at der var stor forskel 
på, hvilken gren af familien der havde modtaget de 
største gavebeløb. 

Bror A´s gren havde modtaget mest, og bror C´s 
familie, som A ikke havde et godt forhold til, havde 
modtaget mindst. 

ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DØDSBO FOR 
AT HAVE OVERFØRT GAVEBELØB?

Dansk Rottesikring I/S
www.danskrottesikring.dk
info@danskrottesikring.dk

Tlf. 61 48 43 45

UNDGÅ ROTTER I MASKINEN

En engangsinvestering der sikrer  
din maskine mod udbudne gæster
- Står selv - Let materiale
- Nem at samle og flytte

Skriv eller  
ring  

for tilbud

Dansk Rottesikring - undgå rotter i maskinen - 2x86.indd   1 17-12-2020   12:49:09
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JURIDISK AFDELING
Kitte Borup  
Afdelingschef, jurist 
Telefon 8791 2047 - Mobil 4049 8791
Mail: kib@landboforening.dk

Byretten kom frem til, at fordi der ikke var lavet gave-
breve eller foretaget indberetning af gaverne til Skat, 
påhvilede det under hensyn til omfanget af overførs-
lerne, der alle skete til familiemedlemmer, der ikke 
skulle arve, og til størrelsen af de overførte beløb, 
samtlige gavemodtagere at godtgøre, at bror A hav-
de været berettiget til at foretage gaveoverførslerne. 
Dette anså retten ikke for godtgjort, og bror A var 
derfor erstatningsansvarlig over for dødsboet for alle 
de overførte beløb og skulle betale kr. 3 mio. til boet.
Det blev endvidere lagt til grund, at efter omstændig-
hederne måtte det også have stået modtagerne af 
beløbene klart, at overførslerne ikke var blevet fore-
taget af afdøde selv. Modtagerne havde derfor en al-
mindelig forpligtelse til at sikre sig, at overførslerne 
var sket efter ønske fra afdøde eller med hans accept 
før eller efter.
Dette anså retten ikke for godtgjort. Derfor var hver 
af gavemodtagerne solidarisk ansvarlige med bror 
A for at tilbagebetale beløbene til dødsboet, så der 
kunne udbetales arv.
Sagen blev anket til Landsretten, hvor det igen blev 
gjort gældende, at overførslerne var foretaget ef-
ter nøje instruks fra afdøde, og i hvert fald i et en-
kelt tilfælde, mens han var fysisk tilstede og fulgte 
overførslen på skærmen. Bror A havde ikke udnyttet 

afdøde, der ikke havde været i et afhængighedsfor-
hold til ham. Afdøde havde givet ham fuldmagt til at 
overføre pengene ved at have overgivet sit bruger-id, 
sin adgangskode og sit nøglekort (NemID), og afdøde 
havde derfor også haft en pligt til at holde sig orien-
teret om eventuelle dispositioner over sin formue.

LANDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT
Landsretten fremhævede, at da der heller ikke kunne 
fremvises en formaliseret skriftlig fuldmagt fra afdø-
de, var der ikke ført et nødvendigt bevis for, at bror 
A måtte overføre beløb fra afdøde, til hvem og med 
hvor meget. Landsretten stadfæstede i øvrigt byret-
tens afgørelse med samme begrundelse.

JURIDISK AFDELING BEMÆRKER: 
Man løber pr. definition en stor risiko ved at be-
nytte andres bruger-id, adgangskode og nøglekort 
(NemID), selvom det er indenfor den nærmeste fami-
lie. Særligt hvis man ikke samtidigt sikrer sig med en 
skriftlig fuldmagt eller opretter skriftlige gavebreve, 
som kan bevise, hvad man har aftalt med giveren, vil 
man være i en udsat position. Risikoen gælder både 
den, der foretager selve overførslerne, og dem, der 
modtager beløbene. Juridisk afdeling rådgiver om, og 
kan hjælpe med udarbejdelse af dokumenterne.

HVORDAN TROR DU RETTEN AFGJORDE SAGEN?

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

tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk

Dansk Landbrugsformidling 
er en landbrugsspecialiseret 
mæglervirksomhed. 

Vi formidler såvel køb som 
salg af alt – fra det mindre 
hobbylandbrug til det store 
produktionslandbrug. BUTIK 

RiK Aut. EL-lnstallater Per Kvorning 

Tlf.: 86 48 10 17 

Vestergade 49, 8963 Auning
Abent alle hverdage kl. 10.00-17.00 
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NAVNENYT
25 års jubilæum

Planteavlskonsulent
CHARLOTTE L. UDSEN
kan den 1. april 2021 
fejre 25 års jubilæum.

Jubilæet markeres internt, når  
corona-situationen tillader det.

Faglige arrangementer

Årsmøderne i udvalgene under 
Djursland Landboforening er for 
anden gang udsat pga. corona- 
situationen. Samtidig er general-
forsamlingen samt årsmøderne i 
Udvalget for Planter og natur samt 
Økonomiudvalget udsat til den 4. 
maj. Hvis forsamlingsloftet stadig 
ikke tillader det her, udskydes det-
te til 10. juni 2021.

I tilfælde af, at de øvrige udvalg 
ikke får mulighed for at afvikle  
deres beretningsmøder, vil der 
være valg til disse udvalg på gene-
ralforsamlingen. I så fald vil udval-
gene forsøge at udbyde virtuelle 
beretninger for deres respektive 
områder.

Følg situationen på vores hjemme-
side www.landboforening.dk

Senior arrangementer

På grund af de nuværende corona- 
restriktioner er aktiviteterne i de to 
seniorudvalg sat på lavt blus. 
Hold dig opdateret på www.land-
boforening.dk/arrangementer un-
der ”Senior- og andre aktiviteter”.

Billede



Onsdag den 24. februar 2021 kl. 13.00 – 16.00
Kursus i brug af Farmtracking (kl. 13-15) og/eller Cropmanager (kl. 15-16).  
Bemærk: Hvis kurset gennemføres, bliver det virtuelt hjemmefra – man kan vælge at deltage i enten 
den ene, den anden eller begge sessioner. Følg situationen på hjemmesiden.  
Underviser: Carl Aggerbo, Seges. For nærmere info, kontakt Kristian Brøsted Pedersen, tlf. 2835 0187.
Mødested: Online hjemmefra
Tilmelding: Senest den 19. 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

Såfremt det bliver muligt at afholde årsmøder inden generalforsamlin-
gen, vil datoer fremgå på www.landboforening.dk/arrangementer

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: Pga. corona-restriktioner er tilmelding nødvendig på tlf. 8791 2000 eller via  
www.landboforening.dk. Mødet er forbeholdt medlemmer med stemmeret. 
Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget

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: Pga. corona-restriktioner er tilmelding nødvendig på tlf. 8791 2000 eller via 
www.landboforening.dk. Mødet er forbeholdt medlemmer med stemmeret. 
Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget

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: Pga. corona-restriktioner er tilmelding nødvendig på tlf. 8791 2000 eller via  
www.landboforening.dk. Mødet er forbeholdt medlemmer med stemmeret. 
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget

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: Pga. corona-restriktioner er tilmelding nødvendig på tlf. 8791 2000 eller via  
www.landboforening.dk. Mødet er forbeholdt medlemmer med stemmeret. 
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget

24.
FEBRUAR

ARRAN
GEM
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TER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER
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Al mødeaktivitet i foreningen er usikker pga. gældende coronarestriktioner
Følg situationen på vores hjemmeside www.landboforening.dk
Den foreløbige planlægning:
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04.
MAJ

ELLER

10.
JUNI

17.
JUNI

Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 19.00 eller 
Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00
Djursland Landboforenings Generalforsamling  
– samt årsmøder i Økonomiudvalget og Udvalget for Planter og natur. Se dagsorden på side 10.
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.
Er øvrige årsmøder ikke blevet afviklet, vil valg til disse finde sted samme aften.
Mødested: Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning
Tilmelding: Pga. corona-restriktioner er tilmelding nødvendig på tlf. 8791 2000 eller via  
www.landboforening.dk. Mødet er forbeholdt medlemmer med stemmeret. 
Arrangør: Djursland Landboforening

SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER
På grund af de nuværende corona-restriktioner er aktiviteterne i de 
to seniorudvalg sat på lavt blus. 
Hold dig opdateret på www.landboforening.dk/arrangementer  
under ”Senior- og andre aktiviteter.

Onsdag den 17. juni 2021 kl. 19.30
Årsmøde med beretning, regnskab og valg  
– herefter foredrag v/Poul Marcus om Østjyske Herregårde.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 10. juni på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub
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PLANTEAVL 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

ØKOLOGI

Henrik Østergaard Nielsen konsulent 8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

LANDSFORSØG

Erik Silkjær Pedersen forsøgsleder 8791 2039 2835 0186 esp@landboforening.dk

Kjeld Andreasen assistent 8791 2056 2939 5389 ka@landboforening.dk

LAND, MILJØ & ERHVERV Dir. nr Mobil E-mail:

Rikke Skyum chef for Land, miljø & erhverv 8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

Sabrina Brohus journalist 8791 2049 2274 8375 sb@landboforening.dk

Tina Drejer Maaberg projektkoordinator 8791 2042 2328 3458 tdm@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen sekretær 8791 2083 2326 7060 ikm@landboforening.dk

NATUR OG MILJØ

Rikke Skyum konsulent 8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

Mette Noe Bach konsulent 8791 2041 3031 9934 mnb@landboforening.dk

ØKONOMIAFDELINGEN Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

REGNSKAB OG SKAT

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

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

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

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

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

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

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

Iva Thomsen assistent 8791 2013 2945 6376 ivt@landboforening.dk

Jette Hansen assistent 8791 2025 2144 8243 jh@landboforening.dk

Lene Fisker assistent 8791 2090 2465 7832 lef@landboforening.dk

Lillian Marxsen assistent 8791 2092 2331 6434 lim@landboforening.dk

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

Merete Palk assistent 8791 2071 3112 6877 mpa@landboforening.dk

Rita Carlsen assistent 8791 2017 4053 2235 rc@landboforening.dk

Sandra F. Kjær 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

DRIFTSØKONOMI

Carsten H. Sørensen afdelingsleder 8791 2076 4049 8331  cs@landboforening.dk

Erik Bendix Jensen konsulent 8791 2084 2481 6524 ebj@landboforening.dk

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

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

Sandra F. Kjær assistent 8791 2031 2939 3905 sfk@landboforening.dk

PENSIONSOVERBLIK

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

FARMSEKRETÆR

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

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

Iva Thomsen assistent 8791 2013 2945 6376 ivt@landboforening.dk

DØDSBOBEHANDLING

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

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

STØTTEORDNINGER

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

JURIDISK AFDELING Dir. nr Mobil E-mail:

Kitte Borup chef for Jura 8791 2047 4049 8791 kib@juridiskafdeling.dk

Tine Birgitte Juhl ejendomsrådgiver 8791 2046 6060 9196 tbj@juridiskafdeling.dk

Majbritt Kroer Svendsen advokatsekretær 8791 2048 2084 7946 mks@juridiskafdeling.dk

ØKONOMIAFDELINGEN FORTSAT Dir. nr Mobil E-mail:
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SEKRETARIATET Dir. nr Mobil E-mail:

Hans-Henrik Dalsgaard chefkonsulent og 
foreningssekretær 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Lillian Jensen bogholder 8791 2053 5186 9404 lij@landboforening.dk

Anja Tvorup sekretær 8791 2015 6129 5594 at@landboforening.dk

Anni Poulsen sekretær 8791 2014 2426 4027 ap@landboforening.dk

Lisbeth Rasmussen kantineleder 8791 2019 lbr@landboforening.dk

Cathrine T. Rasmussen kantinemedarbejder 8791 2019

Helle Dalby Rasmussen servicemedarbejder 8791 2019

Lars Sørensen servicemedarbejder 8791 2000

AGRO-IT A/S Dir. nr Mobil E-mail:

Landbocentret Følle 7027 4500 agro-it@agro-it.dk

Lars Krüger chef for Agro-IT 7027 4500 lk@agro-it.dk

Peter Soelberg it-konsulent/teamleder 7027 4500 ps@agro-it.dk

Betina Jensen koordinator 7027 4500 bmj@agro-it.dk

DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S Dir. nr Mobil E-mail:

Landbocentret Følle 7027 4141 info@landbrugsformidling.dk

Tine Birgitte Juhl direktør og ejendomsmægler, 
MDE 7027 4141 6060 9196 tbj@landbrugsformidling.dk

Majbritt Kroer Svendsen advokatsekretær 8791 2048 2084 7946 mks@landbrugsformidling.dk
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Borup Advokater
Føllevej 5, 8410 Rønde
Tlf. 7020 8791
Kitte Borup, advokat
E-mail: kib@borupadvokater.dk 
www.borupadvokater.dk

Byggeri & Teknik I/S
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Tlf. 9713 1211 Akut tlf. 2025 2865
E-mail: info@byggeri-teknik.dk
www.byggeri-teknik.dk

Djurs Revison
Føllevej 5, 8410 Rønde
Tlf. 8648 1466
Peter Engvang, reg. revisor
E-mail: pee@djursrevision.dk 
Anita Nielsen, revisorassistent Tlf. 8791 2024
E-mail: an@djursrevision.dk 

Familie og Samfund, Djursland 
Broagervej 8, 8961 Allingåbro 
Bente Sejersen Nielsen - formand 
Tlf. 8648 0083
E-mail: bsn@primanet.dk 
www.familieogsamfund.dk/djursland

Heste, fodring og pasning
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N 
Jørgen Kold - chef heste
Tlf. 8740 5460
E-mail: jrk@seges.dk
www.seges.dk/fagområder/heste

LandboUngdom Region Aarhus og 4H
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N
Tlf. 8740 5000 
E-mail: info@landboungdom.dk
www.landboungdom.dk

Landbrug & Fødevarer Østjylland
Føllevej 5, 8410 Rønde 
Rikke Skyum- sekretariatschef
Tlf. 2028 0189
E-mail: rsk@lfoj.dk
www.lfoj.dk

Landbrugsmessen Gl. Estrup
Tina Nielsen - formand
Tlf. 4016 4748
E-mail: info@landbrugsmessen.dk
www.landbrugsmessen.dk

Velas Kvæg
Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 7015 4000 
www.velas.dk

Velas Svin
Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 7015 4000
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 
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UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR Tlf. Mobil E-mail
Formand 
Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted 8648 8061 4017 8061 peter@baekskovgaard.dk
Næstformand 
Jørgen Hougaard, Brokkedalsvej 14, 8500 Grenaa 8633 9254 4029 6039 brokkedal@mail.dk

Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs 8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk

Lasse Jensen, Fløjstrupkærvej 14, 8960 Randers SØ 5180 5055 ljfausing@gmail.com

Phillip Schmidt, Revnvej 14, Vejlby, 8500 Grenaa 4030 0292 phillip@schmidt.mail.dk
Sekretær: 
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

ØKOLOGISK UDVALG
Formand:
Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakkevej 3, 8410 Rønde 6130 3403 mikkel.juhl.nielsen@gmail.com
Næstformand:
Christian Vingborg, Gl. Tværvej 5, 8960 Randers SØ 2360 0809 chrisogtina@gmail.com

Anne-Mette Christiansen, Tronkærvej 61, 8530 Hjortshøj 8699 1820 2671 1820 hesselballemollegard@mail.dk

Jens Andersen, Teglmosevej 7, Dagstrup, 8544 Mørke 8637 6095 4074 6695 teglmose@moerkesnet.dk

Martin Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro 5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.dk

Sekretær:
Henrik Østergaard Nielsen, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

SVINEPRODUKTIONSUDVALG
Formand:
Thomas Olesen, Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa 8633 2238 2128 0238 tjolesen@djurs.net
Næstformand:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319 2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk

Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft 2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk

Morten Møller, Aarhusvej 89, 8500 Grenaa 4218 0691 aarhusvej89@gmail.com

Jens Hjort Jensen, Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup 8633 9282 2325 0876 faevejle@dlgtele.dk
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

KVÆGBRUGSUDVALG
Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa 8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk
Næstformand:
Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro 2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk

Jacob Thomsen, Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs 2345 1405 byparken3@gmail.com

Jesper Lykke Andersen, Tolstrupvej 6, 8500 Grenaa 8633 1650 3032 7582 Jesperlykkeandersen@gmail.com

Nicolai Kruse, Kanalvej 40, 8500 Grenaa 6172 2283 nicolai_kruse@hotmail.com
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde   8791 2030  2172 5303 hhd@landboforening.dk

ØKONOMIUDVALG
Formand:
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted 8648 8579 4058 8579 faiskaer@gmail.com
Næstformand:
Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs 8638 1049 4045 1049 permpedersen@gmail.com
Christian Greve, Bondhøjvej 36, 8950 Ørsted 8648 8028 2966 4728 christiangreve@hotmail.com

Michael K. Vestergaard, Mosevej 4, 8950 Ørsted 2924 4122 mosevej4@mail.dk

Peter Juul Sørensen, Skansevej 11, Fannerup, 8560 Kolind 8633 9141 2026 8141 hoejmosegaard@firma.tele.dk

Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk
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DELTIDSUDVALGET Tlf. Mobil E-mail
Formand:
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel 8637 2830 4045 6281 ctstiilbjerg@gmail.com
Næstformand: 
Jørgen Schmidt, Bondehavevej 2, Lime, 8544 Mørke 4058 4768 jorgen@limehegn.dk
Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, 8961 Allingåbro 2539 2607 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 4036 0103 nj.josiassen@hotmail.com
Sekrætær: 
Tina Drejer Maaberg, Føllevej 5, 8410 Rønde 8791 2042 2328 3458 tdm@landboforening.dk

UDVALGET FOR ÅBENT LANDBRUG DJURSLAND
Formand:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted 4029 4111 hans@lundballegaard.dk
Næstformand:
Birthe Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg 8631 7140 2156 8158 dyringvej11@mail.tele.dk
Martin Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro 5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.dk

Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa 8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk

Karen Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted 8648 8847 3113 8847 karenrevsbech@gmail.com

Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro 2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk

Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs 8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk

Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft 2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk
Sekrætær: 
Tina Drejer Maaberg, Føllevej 5, 8410 Rønde 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 4029 4111 hans@lundballegaard.dk
Randers:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319 2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk
Syddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted 4029 4111 hans@lundballegaard.dk
Aarhus:
Niels Aage Arve, Krannestrupvej 1, 8530 Hjortshøj 8699 9117 2222 9917 niels.aage@krannestrup.dk

(Repræsentation i andre organer: Se www.landboforening.dk)38       Landboforening.dk
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FORMAND:
Hans Gæmelke
Estruplundvej 51, Ingerslev
8950 Ørsted
Mobil: 4029 4111
hans@lundballegaard.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Djursland Landboforening er en interesseorganisation, der virker til landbrugets fremme gennem fagligt 
oplysningsarbejde samt rådgivnings- og servicevirksomhed.

Desuden har foreningen til formål at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser og at tilbyde 
medlemmerne kulturelle, sociale og faglige arrangementer.
Har du ”noget på hjerte”, er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

RING TIL BESTYRELSEN!
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Stemningsbilleder fra bedriftsbesøg i tiden før Corona


