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FORMANDSORDET

Der har i den seneste tid været nok af erhvervspolitiske ting at gribe fat i. Landboforeningen har
siden 2017 løbende været til dialogmøder med Norddjurs Kommune i forbindelse med vedtagelse af
”Vandforsyningsplan 2021-2027”. Vi har gentagne
gange forklaret kommunen vigtigheden af, at vores
landmænd fortsat skal have mulighed for at vande
dyrehold fra egen boring, selvom en eventuel bolig
tilsluttes den almene vandforsyning.
Vi har nu modtaget det endelige forslag til ”Vandforsyningsplan 2021-2027”, som er i høring indtil 10.
maj 2021. Vi kan desværre konstatere, at Norddjurs Kommune, som ellers bryster sig af at være
en erhvervsvenlig kommune, på ingen måde har vist
erhvervsvenlighed overfor landbruget. Det er blevet
fastholdt, at når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning, skal hele ejendommen, inklusiv driftsbygninger, tilsluttes.
Jeg finder forslaget dybt kritisabelt, og sender
naturligvis et høringssvar retur, og jeg har skrevet et
Åbent brev til Jan Petersen, borgmester for Norddjurs
Kommune, samt Jens Meilvang, formand for Miljø- og
teknikudvalget, hvor jeg spørger; hvor erhvervsvenligheden egentlig blev af?

I starten af marts 2021 skrev jeg et Åbent brev til Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus
Prehn. Jeg finder det stærkt utilfredsstillende, at jeg
stadig har medlemmer, som lige nu sidder og venter på at få udbetalt penge for allerede færdiggjorte
minivådområdeprojekter. Landboforeningen har ikke fået svar
fra ministeren, men han har udtalt sig til pressen,
hvor han forklarer, at det naturligvis ikke er rimeligt, at
landmændene skal vente på deres penge, men at det
ikke er meget, han kan gøre ved det.
Den udmelding er simpelthen under al kritik. Jeg kan
ikke understrege nok, at vi står midt i landbrugsforhandlingerne, hvor der ligger flere forslag til tilskudsordninger, hvor landets landmænd skal bidrage til
både klima og miljø. En sag som denne giver mistillid
til både ordningerne og til Landbrugsstyrelsen. Jeg
går ikke ud fra, at det var Rasmus Prehns hensigt. Jeg
håber, han får strammet gevaldigt op snarest muligt.
Vi regner med at kunne gennemføre årets generalforsamling den 10. juni. Jeg ser frem til en god – omend
noget forsinket generalforsamling, og jeg håber at se
rigtig mange af jer denne dag.

DJURSLAND LANDBOFORENING

Formand
Hans Gæmelke
Mobil 4029 4111
Mail: hans@lundballegaard.dk
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55-årige Morten Gert Nielsen bliver færdiguddannet landmand i 1987,
og køber Elgaardsminde i 1991.

MAN SKAL FÅ DET BEDSTE UD AF DET, MAN HAR
Morten Gert Nielsen har aldrig haft ambitioner om en massiv bedrift. Han ønsker at
få det bedste ud af det, han har og levere topresultater – og det gør han.
”Nogen vil kalde det afvikling, men jeg har udviklet mig gennem tiden. Jeg har bare
gjort det på min egen måde”.
Af Sabrina Brohus
Da Morten Gert Nielsen begyndte at arbejde som
landmand for knap 30 år siden, var der ikke noget, der
hed gødningsregnskaber, EU-tilskud, og det regnede
ikke med nye regler og restriktioner flere gange om
året. Det er ikke fordi, at han ikke indimellem brokker
sig over den udvikling, men det er noget, han vælger
ikke at bruge så meget tid på.
”Jeg forsøger at dygtiggøre mig ud fra det udgangspunkt, jeg har. Jeg er bestemt ikke den første, der
springer ud i alt det nye. Jeg mener, at jeg har en
observerende og sund skeptisk tilgang til tingene, og
så tager jeg det til mig, som jeg kan bruge – man må
få det bedste ud af det, man har”, mener Morten Gert
Nielsen.
SØN AF EN LANDMAND
Morten Gert Nielsen er landmandssøn. Han har, siden
han var helt lille, gået op i landbrug. Han skulle være
landmand - ingen tvivl om det. Morten blev færdig
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som landmand i 1987, men inden han kastede sig ud
i landmandslivet på fuldtid, valgte han at rejse jorden
rundt i 14 måneder, hvor han var i Australien og Canada for at arbejde som landmand.
”Det er noget, alle burde gøre, inden de skal hjem
og arbejde på gården. Det var helt fantastisk, og jeg
vil opfordre alle til at tage af sted”, lyder det fra den
55-årige Morten Gert Nielsen.
Efter turen omkring jorden kom Morten hjem for at
arbejde på forældrenes gård, Liltved Vestergaard,
som ligger ved Fausing. Faderen var ikke klar til at gå
på pension, så Morten begyndte at kigge sig omkring
efter en ejendom.
En dag ringede han til en nystartet ejendomsmægler
for at gøre ham opmærksom på, at han ledte efter en
ejendom. Mægleren havde netop fået en sag ind ad
døren på Elgårdsmindevej 9.

LANDMANDSPORTRÆT
”Jeg vidste godt, at dem, som boede der, var et ældre
par, men det var fuldstændigt tilfældigt, at jeg lige
ringede den dag. Det var rent held. Den nåede aldrig at
blive annonceret. Min farmor er faktisk barnefødt på
gården. Det er da lidt sjovt”
Morten køber ejendommen i ’91. Huset havde
bestemt et flot ydre, men indenfor trængte det mildest talt til en alvorlig kærlig hånd. I det knap 400 kvm
store hus, var der kun et gammelt træfyr og en hjemmebygget brændeovn til at varme op. Og varmen fes
hurtigt ud af de store ét-lags vinduer.
”Jeg har sidenhen hørt, at det var planteavlskonsulentens værste sted at komme hen og lave gødningsplan,
fordi det altid var så koldt”.
NOK AT SE TIL….
Det første, Morten gjorde, var at sælge de maskiner,
der fulgte ejendommen, og så købte han et halmfyr
og et vandrensningsanlæg, for vandet var fyldt med
okker.
”Charlotte, min kone, var noget skeptisk, men jeg
havde jo forklaret, at det var ejendommen, man købte,
og ikke kun stuehuset”, siger Morten og griner.
Familien gik i gang med det store husprojekt, og
Morten startede med at lave en baggang, for det
havde det store hus alligevel ikke.
”Jeg blev nu noget træt af altid at skulle gennem
kælderen for at komme ind – det var der, man i gamle
dage fik tjenestefolkene ind i huset…. men nu var det
jo mig, der boede her”.
Selvom familien blev anbefalet at vente med den store
familieforøgelse, til huset var færdigt, så valgte de al-

Jeg forsøger at dygtiggøre mig ud fra det
udgangspunkt, jeg har.
Jeg er bestemt ikke den første, der
springer ud i alt det nye”.
Morten Gert Nielsen, slagtesvineproducent.
ligevel at få tre børn midt i projektet. Én i ’93, én i ’96,
og så fik de én i 2000. Midt i renoveringen, børn og en
bedrift, der skulle passes, bliver parrets søn Christoffer syg. Han får leukæmi, og i fire år er familien under
et usædvanligt pres.
”Vi har i perioder haft meget at se til. Da Christoffer
blev syg, var der mange, der sagde, at det ville de ikke
kunne have klaret, men sådan er det jo ikke. Det gør
man jo. Men i dag har han det godt. Han bor i København og er lige kommet ind på arkitektstudiet”, lyder
det fra en tydeligt glad og stolt far.
UDVIKLING PÅ MIN MÅDE
Da Morten overtager Elgaardsminde i 1991, hører der
91 ha til ejendommen. 75 ha er dyrket, og resten er
skov. Der blev årligt produceret 2000 slagtesvin, og
selvom Morten egentlig havde forestillet sig, at han
skulle arbejde med søer, som han gjorde hos sin far, så
besluttede han sig for at fortsætte med slagtesvinene.
”Det ville være for omkostningsfuldt at lave staldene
om til søer. Jeg var god til at passe søer, men jeg var
også god til at passe slagtesvin, så det fortsatte jeg
med. Mit fokus har altid været at opnå topresultater

Morten Gert Nielsen er formand for Pumpelaget Oksenbækken,
som blev etableret i 1969 af en række fremsynede landmænd.
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uanset hvad, jeg arbejdede med. Og det har jeg kunnet.
Det har jeg gjort ved konsekvent at have de samme
faste rutiner hver dag og sørge for, at managementdelen altid kører”.
Markerne drev Morten og faderen i fællesskab, mens
de hver især passede deres dyr. Sådan kørte det frem
til 1995, hvor Morten forpagter forældrenes ejendom.
Morten har aldrig haft ambitioner om at opkøbe mere
jord eller at have flere grise, end to mand ville kunne
passe.
”Nogen vil måske mene, at jeg har afviklet eller ikke
udviklet mig, men jeg har udviklet mig – bare på min
egen måde. Tiderne har også ændret sig, og vi er blevet langt mere effektive i vores arbejdsgange, end vi
var, da jeg startede”.
HUMUS ER IKKE BARE HUMUS
I dag driver Morten 287 hektar og producerer 7000
slagtesvin. 20% af Mortens arealer er humusjorde,
og derfor er han også lige nu meget optaget af de
politiske vinde, som ønsker at udtage netop disse
jorde. Men for Morten er det vigtigt at understrege, at
humusjorde, er ikke bare humusjorde.
Morten er formand for Pumpelaget Oksenbækken,
som blev etableret i 1969 af en række fremsynede
landmænd, som forudså vigtigheden af dræning af
arealerne, som ellers ville stå under vand. Det er blandt
andet også det pumpeprojekt, som gør, at Morten har
gode udbytter på de arealer.
”Samtidig har jeg de sidste 25 år forbedret alle mine
jorde ved at snitte halmen. Jeg har ler lige under mine
humusjorde, hvilket gør, at de er dyrkningssikre og giver udmærkede udbytter. Humusjorde er ikke bare humusjorde, og de kan ikke skæres over en kam, som der
lægges op til lige nu – de må og skal differentieres”.
I år blev kvælstofnormen for afgrøder og græs i omdrift på humusjorde nedsat med 50 kg/N pr. ha. Derfor

I dag producerer Morten Gert Nielsen 7000 slagtesvin,
driver 287 ha og har 25 ha skov med tilhørende jagt.
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Nogen vil måske mene, at jeg har
afviklet eller ikke udviklet mig, men jeg
har udviklet mig – bare på min egen
måde”.
Morten Gert Nielsen, slagtesvineproducent.
har Djursland Landboforening lige nu et forsøg kørende hos Morten, hvor de vil finde ud af, hvilken mængde
kvælstof, der er optimal i vinterhvede på humusjorde.
De laver det præcis samme forsøg lidt længere henne
på marken, hvor der er en anden jordtype.
HELT TIL HEST
De fleste, som jævnligt læser vores landmandsportrætter, ved, at vi afslutningsvis altid er interesseret
i, hvad landmanden egentlig laver, når han har fri. Her
kan man risikere at blive så gevaldigt overrasket. I
dette tilfælde er der tale om en noget anderledes fritidsaktivitet, som kræver, at man er rigtig god til at
køre med en trailer.
”Altså, jeg har en kone, der altid har haft hest, og så
har jeg to døtre, som rider på landsplan. Jeg har kørt
helt utrolig mange ture med trailer på”, siger Morten og
griner.
Faktisk har Morten altid været involveret i et hesteprojekt på den ene eller anden måde. Forældrene red begge på den lokale rideskole, og Mortens bror red dressur
på højt plan. Derfor har Morten i sin barndom været
til et utal af stævner og brugt oceaner af tid sammen
med heste. Men han har aldrig selv redet.
”Jeg husker, at min far engang satte mig op på en
følhoppe, som jeg lige kunne ride hjem. Jeg blev smidt
af, men det var egentlig ikke noget alvorligt. Jeg er
også blevet trådt på, altså, jeg tror bare, jeg har haft

Morten Gert Nielsen og hele familien er vild med heste.
Parrets to piger rider dressur på landsplan.

med mine piger i bilen, når vi er kørt til stævner og til
træning. Det sætter jeg stor pris på. Jeg nyder at have
været så meget sammen med pigerne”.
Lige nu bor der 7 heste på Elgaardsminde, hvoraf fire
af dem er dressurheste. Pigerne har derfor fortsat
deres daglige gang i hjemmet, og selvom de er voksne
og selv kan køre med en trailer, så tager forældrene
fortsat gerne med til stævner.
EN KORREKT OG FORTÆRSKET BETEGNELSE
Morten har siden fusionen, hvor Djursland Landboforening blev en realitet, været en del af Svineproduktionsudvalget. Han fortæller selv, at han ikke er den,
der vil stå øverst på listen, men han vil gerne være en
del af det politiske arbejde og være med til at snakke
nye ideer og tiltag igennem.

Lige nu bor der 7 heste på Elgaardsminde,
hvoraf fire af dem er dressurheste.

så mange negative ting i forbindelse med at sidde på
en hest, at jeg helt klart er bedst til at passe hestene
og kigge på dem – sådan tror jeg faktisk også, min søn
har det”, siger Morten og griner.
Morten er faktisk det, man i hesteverdenen kalder en
groom – det er faktisk dem, der gør det meste af det
hårde arbejde, men det er Morten godt tilfreds med.
”Jeg har haft rigtig mange gode timer og snakke

Morten er, både fra kollegaer og konsulenterne i
landboforeningen, kendt for at være grundig og ordentlig. Han er det, man vil kalde omstillingsparat. Et
fortærsket, tyndslidt, ja nærmest gennemsigtigt ord,
men det beskriver ganske kort en evne, som et dansk
landbrug skal besidde i dag.
”Jeg mener bestemt, at landbruget er rigtig gode til at
være omstillingsparate, og det har vi altid været. Vi
kan godt brokke os over tilstandene i perioder, men vi
må følge med i udviklingen, sætte os ind i de nye tiltag
og forsøge at få det bedste ud af det”.

BLÅ BOG
• Morten Gert Nielsen er 55 år og gift med
Charlotte.
• Parret har sammen tre børn. Kathrine på
27 år, Christoffer på 24 år og Christina på
20 år.
• Morten blev uddannet landmand i 1987.

RiK
BUTIK

• Morten køber ejendommen Elgaardsminde
i 1991.
Aut. EL-lnstallater Per Kvorning

Tlf.: 86 48 10 17

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

• I 1995 forpagter Morten sit fødehjem og
køber det i 2001. Derudover har han tilkøbt
et par ejendomme.
• I dag producerer Morten 7000 slagtesvin,
driver 287 ha og har 25 ha skov med tilhørende jagt.
• Morten sidder med i Svineproduktionsudvalget i Djursland Landboforening og er
formand for Pumpelaget Oksenbækken.
Landboforening.dk
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GENERALFORSAMLINGEN 2021
i Djursland Landboforening
i Auning Idræts- og kulturcenter
torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00
Grundet risikoen for coronasmitte er generalforsamlingen kun for medlemmer af
Djursland Landboforening. 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 indeværende år v/formand Hans Gæmelke
3. Forhandling om formandens beretning
4. Beretning ved udvalgsformænd: 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
afholdes 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
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LYNGFELDT
på Djursland

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

www.lyngfeldt.dk

Med mange års erfaring og fødderne solidt plantet
i lokalområdet, er vi fast besluttet på at levere varen
til Djurslands kunder.
Rasmus, Lasse og Mads, som alle er bosat på Djursland, har indgående kendskab til
lokalområdet. De står klar til at rådgive dig om maskiner, redskaber og reservedele.
Vi forhandler følgende mærker: FullLine 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!

Rasmus
30 21 25 99

Lasse
29 81 00 53

Mads
30 21 43 73

Gør dine drømme
til virkelighed
I mere end 60 år har DLR Kredit været realkredit
leverandør. Vi tilbyder langsigtet realkreditfinan
siering med en hurtig og smidig sagsbehandling.
Med DLR Kredit får du en loyal og troværdig
samarbejdspartner, der kender landbruget.
Vi samarbejder med dit lokale pengeinstitut og
finansierer landbrug i hele landet.
Find DLR Kredits samarbejdspartnere på www.dlr.dk

Landboforening.dk
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET
Vi havde helt glemt, at det kunne blive vinter. Men med temperaturer ned til 17-18
graders frost primo februar blev alt sat lidt i stå. De fleste marker og sorter ser ud
til at komme godt igennem vinteren og foråret, men enkelte steder, især på meget
let jord, kniber det med både vinterbyg og hvede.
Det er tydeligt, at lidt DAP eller svovlsur ammoniak
ved såning har mindsket frost- og manganmangelproblemerne – men dog ikke helt fjernet dem. Det er
tankevækkende, at der, 5 m væk fra pletter af hvede
der er ved at dø, står rugplanter i nabomarken, grønne
og livskraftige!
Vi har set det før, men når foråret udsættes, så bliver gæs og svaner længere tid på de samme arealer.
Samtidig med at vi oplever, at flere og flere fugle (læs:
gæs) bliver i Danmark om vinteren, så sker der en
kraftig græsning på enkelte landmænds marker med
vintersæd eller raps.
JB 11
Siden vi lavede gødningsplan for dig, kan din N-kvote
have ændret sig. Dels er der jo nok kommet en
N-prognose sidst i marts – men mere væsentligt er
det, at vårsæd på Jb 11 har genvundet 25 kg N af 50
kg, der blev trukket fra til sæson 2021. Er du i tvivl om
din N-kvote, så burde du kunne se den på din egen
landmand.dk side – ellers tager du bare fat i din planteavlskonsulent.
SVAMPEMIDLER
Så blev Balaya godkendt! Ikke at det løser alle problemer, men brugt i hvede med 0,4-0,75 l/ha afhængigt
af sort, vil det give et sikkert merudbytte. Pas godt på
midlet og brug det kun én gang pr. sæson.

En kraftigt gæs-afgræsset rapsmark
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BEDRIFTSBESØG
Det er svært at planlægge allerede nu, hvad vi kan og
må til maj – juni måned. Men set i dag ser det ud til,
at vaccination af raske borgere mellem 18-65 først
starter op primo maj. Derfor tror vi ikke, det er muligt
med vores traditionelle tirsdagsaftener i maj måned.
Planen er pt., at alle fire udvalg holder et bedriftsbesøg
i juni måned, således at planteavl ikke har 4-5 besøg
men kun et enkelt.
Vi har ikke aftalt sted, men datoen er fastsat. Se under
arrangementer bagerst i bladet – samt løbende opdateringer på hjemmesiden.
SPRØJTEKURSER
Mange har allerede spurgt ind til sprøjtekurser til
efterår/vinter 2021/2022. Vi har endnu ikke datosat
sprøjtekurser, men kan blot sige, at der kommer alle de
kurser, der er brug for, og vi skal nok sende en reminder ud til jer, der har været på kursus her hos os, når
det er aktuelt at komme igen. Tilmelding er som tidligere kun muligt med NemID hjemmefra via portalen
efteruddannelse.dk (først når kurserne er datosat).
EU-ANSØGNINGER 2021
Her midt i marts krydser jeg fingre for, at TastSelvsystemet virker helt til og med den 16. april. Indtil nu
har systemet kørt a la 2020’s første halvdel – dvs. det
virker, og alle de sædvanlige problemer slås vi fortsat
med. I 2020 gik systemet helt ned i samlet set en uges

tid fra omkring 1. april og frem. Det går bare ikke – for
dels er ansøgningsperioden i år en uge kortere end
normalt, og dels falder påsken jo primo april! TAG JER
NU SAMMEN kære Landbrugsstyrelse!
KONTORET
Kristiane Stilling har siden 1. februar været ansat som
EU-ansøgningsvikar pga. sygdom på kontoret.

Pr. 1. maj er Kristiane fastansat som juniorkonsulent,
og skal dels dække ind ved sygdom og barsel, og dels
være med til at sikre et glidende generationsskifte på
kontoret.
Kristiane er agronom, gårdejer og kommer med tre års
erfaring som projektleder fra NBR (Nordic Beet Research)

PLANTEAVL

Chef for planteavl
Carsten Kløcher
Telefon 8791 2073 – Mobil 2835 0191
Mail: ck@landboforening.dk
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Landboforening.dk
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HAR DU FÅET GJORT PLADS TIL STRIBERNE?
Flere landmænd har allerede bestilt blomsterstriber til denne sæson.
Lad Djursland Landboforening stå for etableringen af dine blomsterstriber.
Du finder tilmeldingssiden på www.landboforening.dk/blomsterstriber.

Blomsterstriberne bliver sået i 3 meters bredde - 2 m blomsterblanding + 1 meter honningurt

Sidste år fik 27 landmænd fordelt på hele Djursland
lavet blomsterstriber, som i den grad blev en succes
– både for lokalsamfundet men også for sommerens
gæster. Nu er det igen tid til at have årets placering
af blomsterstriberne i tankerne, og du kan nemt og enkelt tilmelde dig på landboforening.dk eller blot kontakte Kjeld Andreasen.
Det er Kjeld Andreasen, planteavlsassistent i Djursland
Landboforening, der kommer til at stå for etableringen af blomsterstriber på dine marker. Du kan vælge
mellem en konventionel eller en økologisk blanding, og
striberne bliver sået i 3 meters bredde - 2 m blomsterblanding + 1 meter honningurt.
I år har Keld Andreasen valgt at putte en skvæt dværgsolsikker i den konventionelle blanding, ellers er både
pris og fremgangsmåde den samme som sidste år.
Striberne skal sås fra den 1. maj – alt afhængigt af vejr
og vind, så det er vigtigt at finde den rette placering og
holde stykket fri. Sidste år var der klart størst succes
med striberne de steder, hvor jorden var forberedt. Det
vil sige pløjet eller harvet og holdt fri for ukrudt indtil
såning.
Er du ikke medlem af Djursland Landboforening, opkræves et engangsbeløb på 500 kr. for etablering af
blomsterstriberne.

PLANTEAVL

Planteavlsassistent
Kjeld Andreasen
Mobil 2939 5389
Mail: ka@landboforening.dk
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Landboforeningen sælger ikke frøblandinger ud af
huset, men står udelukkende for indkøb og etablering.
Prisark med informationerne om frøblandingerne kan
downloades på landboforeningens hjemmeside.
Priser (ekskl. moms):
Pris pr. første 100 m (inkl. frø og såning):
800 kr./900 kr. konv./øko
Tillægspris pr. begyndt 100 m:
200 kr./250 kr. konv./øko.
Intern flytning på ejendommen over 2 km: 200 kr.
Ønsker du at drøfte mulighederne, er du velkommen til
at kontakte planteavlsassistent Kjeld Andreasen.
FAKTA OM BLOMSTERSTRIBERNE:
I de senere år har naturfremmende tiltag i markfladen,
såsom blomsterstriber, MFO blomsterbrak og MFO
bestøverbrak, vundet frem i popularitet.
Alle er de tilsået med frøblandinger, der består helt
eller delvist af blomster, og fungerer som en slags
’tankstation’, hvor humlebier, sommerfugle og andre
bestøvende insekter kan hente pollen og nektar i sommerperioden.

Agrofence tilbyder mobilt krondyrhegn på
lejebasis.
Vi har i 2020 opsat mere end 40 km mobilt
krondyrhegn med stor tilfredshed hos vores
kunder - Hegnet sikrer en god avl, samtidig
med at det tilgodeser både ejer, lejer og
jagtinteresser
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FOR LDT
I
AF V

Vi laver også permanente hegnsløsninger
imod kronvildt - og alt til landbrug og
skovbrug

agrofence
Tlf: 28 86 53 21
E-mail: info@agrofence.dk

LÆS MERE: AGROFENCE.DK

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

Mørke - Rønde - Kolind
Landboforening.dk
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ER EN KLIMAPAVILLON TIL SMÅGRISE
LØSNINGEN PÅ ALLE PROBLEMER?
På baggrund af den stadig stigende effektivitetsfremgang i producerede grise har
det i en årrække været en hurtig, nem og billig løsning at investere i en klimapavillon for at kompensere for de manglende stipladser i smågrisestaldene. Man skal
bare huske at få både en miljø- og en byggetilladelse hjem inden etablering. Ellers
kan det blive et meget dyrt bekendtskab.
En klimapavillon til smågrise defineres nemlig som
en bygning i bygningsloven. Det betyder, at den skal
behandles på samme vilkår, som var det en bygning af
mursten.
For at få en byggetilladelse, skal der også medfølge
en brandteknisk redegørelse. Uden at gå for meget
i detaljer, så handler det om, at bygningen bl.a. skal
indplaceres i en brandklasse, og alt efter om det bliver
en brandklasse 1 eller brandklasse 2, er der forskellige
dokument- og dokumentationskrav.
Hvis du er opmærksom på dette, vil du sandsynligvis
ikke løbe ind i problemer, da du herved har mulighed
for at være på forkant og få planlagt og placeret dit
nye staldafsnit et hensigtsmæssigt sted. Et sted, hvor
de lovgivningsmæssige krav også kan overholdes.
LOVLIGGØRELSE
I øjeblikket har vi hos Byggeri & Teknik I/S en øget efterspørgsel fra landmænd, som har behov for hjælp til
at få lovliggjort deres eksisterende klimapavilloner.
De fleste har heldigvis en miljøtilladelse i forvejen til
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det produktionsareal, der er tale om.
Miljøtilladelsen vil da danne grundlag for en lovliggørelse af det allerede etablerede byggeri.
Behovet for en lovliggørelse opstår typisk på et tidspunkt, hvor du sammen med ejendommens miljørådgiver i en anden sammenhæng ansøger om en ny miljøtilladelse. Det kan også være, at du efter et miljøtilsyn opdager, at en bygning mangler et BBR-nummer
eller en byggetilladelse.
MULIGHEDER
Muligheden for at få en byggetilladelse til klimapavillonen er naturligvis bedst, når man er i god tid og planlægger placeringen ifht. de gældende bygnings- og
brandmæssige regler.
Hvad der er muligt i det enkelte tilfælde afhænger af,
hvilken af de tre strategier på næste side, der er den
optimale på ejendommen.
Her er nuværende og kommende brandsektioneringer,
bygningsmaterialer, afstandskrav og flugtveje - samt
tilkørselsforhold for brandvæsenet - elementer, der får
stor betydning.

1. S
 ELVSTÆNDIG BRANDMÆSSIG ENHED MED AFSTAND
Den enkle løsning er at placere klimapavillonen med
så stor afstand til andre bygninger og siloer mv., at
de indbyrdes afstandskrav (min. 7,5-10 m) overholdes. Derved skal de eksisterende bygninger ikke inddrages i byggesagsbehandlingen. Til en anden
staldbygning vil der ofte være krav om min. 7,5 m,
og man vil her vælge at lave en forbindelsesgang,
som er koblet på stalden med en lukket brandsikker
konstruktion min. 2,5 m på hver side og isat en EI2
60-C dør. Til en stålsilo skal der derimod være en
afstand på mindst 10 m.
2. S
 ELVSTÆNDIG BRANDMÆSSIG ENHED AFSKÆRMET
Mange gange ser vi, at den nødvendige indbyrdes
afstand på min. 7,5-10 m ikke er mulig, og man
ønsker i stedet en placering mellem eksisterende
bygninger, på siden eller i gavlen af disse. Her vil
løsningen blive, at man afskærmer klimapavillonen fra de andre bygninger med en brandsektionering bestående af en lukket brandsikker
konstruktion på en til flere sider af klimapavillonen,
alt efter placering, og i hvilken grad afstandskravene
ikke kan overholdes.

at afskærme klimapavillonen med lukkede brandsikre facader og/eller høje betonmure, kan det give
mening at se på, om klimapavillonen – sammen
med eksisterende stalde eller staldsektioner – kan
udgøre en fælles brandsektion.
Det betyder, at det eksisterende byggeri skal inddrages i byggesagsbehandlingen.
Hvis det kan holdes under 600m2, vil det dog ofte
være en fordel.
OPSAMLING OG RÅD
Betyder det så, at vi fraråder etablering af en klimapavillon? Nej, det gør det ikke. Men du bør planlægge
etableringen som et ”byggeri” på samme vilkår, som
var det en rigtig stald. Så kan en klimapavillon også
blive en god og holdbar løsning for dig.

3. F
 ÆLLES BRANDMÆSSIG ENHED
I tilfælde af at man ikke finder det hensigtsmæssigt

BYGGERI & TEKNIK I/S
Bygningsrådgiver svinestalde
Tina Søndergaard Kristensen
Telefon 9999 2333 – Mobil 3074 6463
Mail: tsk@byggeri-teknik.dk

Dansk Landbrugsformidling
er en landbrugsspecialiseret
mæglervirksomhed.
Vi formidler såvel køb som
salg af alt – fra det mindre
hobbylandbrug til det store
produktionslandbrug.
Kontakt Tine Birgitte Juhl,
ejendomsmægler MDE
Føllevej 5 · 8410 Rønde
Tlf.: 7027 4141

Brug for nye øjne
på din økonomi?
Anders Tækker
Rasmussen har stor
erfaring med
rådgivning af
landbrugsbedrifter.
atra@djurslandsbank.dk
8630 3243

tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk

Landboforening.dk
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KOM PÅ VANDRETUR I MOLS BJERGE
OG SMAG PÅ LOKALE FØDEVARER
Deltidsudvalget i Djursland Landboforening inviterer
på vandretur i Mols Bjerge den 6. juni 2021, hvor deltagerne kan lytte til en guide, der fortæller om biodiversitet, få en snak med den lokale landmand og
smage på lokale fødevarer.
Deltidsudvalget i Djursland Landboforening har lagt
hovedet i blød og tænkt over, hvordan vi alle i denne
tid kan mødes med god afstand og alligevel være sammen. Derfor inviterer udvalget søndag den 6. juni 2021
på vandretur i Mols Bjerge, hvor deltagerne kan opleve
den smukke natur i Mols Bjerge, men også få en guide
med på turen, som fortæller om biodiversitet. På ruten
møder man også en lokal landmand, der fortæller om
sit landbrug, og der afsluttes med at smage på lokale
fødevarer.

Der bliver på dagen lavet to identiske vandreture på
hver ca. 3-4 kilometer. Første vandretur er kl. 10.30,
og næste vandretur er kl. 13.00. Tilmeldingen skal
ske til Djursland Landboforening på tlf: 8791 2000 og
pladserne bliver fordelt efter først til mølle-princippet.
Tilmeldingsfrist senest fredag den 4. juni 2021.
Vi mødes ved hestetrailer P-pladsen på Strandkærvej.
Kør ind ad Strandkærvej fra Fuglsøvej – kør ad første
vej til venstre mod hestetrailer P-pladsen. Husk passende påklædning og fodtøj.
Arrangementet bliver afviklet efter gældende Covid-19
anbefalinger. Der bliver en deltagerbetaling på 50 kr.

”Vi ville gerne lave en vandretur, hvor man kunne
opleve Mols Bjerge på en anden måde. Derfor har vi
indlagt små oplæg undervejs. Jeg tror, at det bliver en
rigtig sjov og lærerig oplevelse, hvor vi også kan få rørt
os lidt og få noget frisk luft”, lyder det fra Tina Drejer
Maaberg, projektkoordinator i Djursland Landboforening, og tovholder på vandreturen.

DELTIDSUDVALGET
Projektkoordinator
Tina Drejer Maaberg
Telefon 8791 2042 – Mobil 2328 3458
Mail: tdm@landboforening.dk

Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning
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TRANSPORT AF KORN TILBYDES
Al kørsel af korn med suge/blæse biler tilbydes.
Levering af materialer og kørsel med containerbiler.
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VOGNMAND
PETER JENSEN
Telefon 86 49 40 88
Vandværksvej 28
Assentoft
8960 Randers SØ
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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
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CERTIFICERET BRANDRÅDGIVNING AF NYE LANDBRUGSBYGGERIER SKABER FLASKEHALSE
Det var et ønske om en privatisering af byggesagsbehandling, og det blev gennemført pr. 01-01-2020,
og det har været bevæggrund for ændringen således,
at brandvurderingen fremadrettet skal varetages af
tekniske rådgivere (byggerådgivere, arkitekter etc.)
og det forventes, at der fremadrettet sker en mere
ensartet og hurtig byggesagsbehandling. På brandområdet skal man altså fremadrettet være certificeret
for at må arbejde med rådgivning om brandsikkerhed i
byggerier over 600 m2. De personer, som vi nu kender,
som certificerede brandrådgivere - dem har vi pt. en af
i Byggeri & Teknik I/S i BK2 (Brandklasse 2).
Helt konkret betyder dette, at den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne udgår. Når der ansøges
om byggetilladelse efter BR18, og projektet overholder
alle bygningsreglementets bestemmelser uden afvigelser eller dispensationer, er der ingen sagsbehandling fra kommunernes side. Vær dog opmærksom på,
at dette gælder kun byggeansøgningen, der vil fortsat
være sagsbehandling i henhold til anden lovgivning
f.eks. natur- og miljøbeskyttelse.
FLERE CERTIFICERINGSNIVEAUER
Der er fire certificeringsniveauer. Brandrådgiveren skal
være certificeret i den pågældende brandklasse eller
bedre, for at må brandbehandle projektet.
Indplaceringen af byggeriet i anvendelseskategori
og risikoklasse vil være bestemmende for, hvilken
brandklasse byggeriet placeres i, og hvilken certificeret
brandrådgiver, der må varetage brandrådgivning. Byggerier i brandklasse 1 (Meget simpelt byggeri på max
600m2) kræver ikke en certificeret brandrådgiver.
Efter 01-01-2020 er det ikke længere muligt at søge
dispensationer, som det har været hidtil. Ønskes der,
at byggeriet opføres efter andre løsninger end de,
der er beskrevet i vejledningerne (præ-accepterede
løsninger) placeres byggeriet i næste brandklasse. Det
kunne f.eks. være et ønske om at erstatte slangevinder med håndildslukkere eller et afstandskrav, der ikke
er overholdt. Denne ændring vil betyde, at der skal
benyttes en certificeret brandrådgiver i brandklasse 3
eller højere, som ofte vil være forbundet med højere
omkostning.
EFTER GODT ET ÅR ER VI KLOGERE OG MERE FRUSTREREDE
Der er alt for få certificerede rådgivere i Danmark og
alt for mange også simple byggerier, der ender i BK2
eller højere, og de er med til at forsinke og fordyre byg-
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gerierne. Det gælder bla. for landbrugsbyggeri, men
langt hen ad vejen for alle byggerier. Der er ingen tvivl
om, at reglerne er de samme, som blev indført med
BR18 i 2018, men administrationen af reglerne giver
udfordringer.
Herunder belyses nogle af de problemer, som det kan
give på et landbrug:

•

Alle byggerier over 600 m2 kommer min. i brandklasse 2 (BK2) – det gælder både, hvis bygningen
er fritliggende, eller hvis den er sammenbygget, og
de to bygninger sammen ender over 600 m2 – det
kan dog undgås med en brandadskillelse mellem
de to bygninger.

•

Stort set alle svinestalde er udfordrede, hvis de
har:
· 	Høj rejsning – hvor ventilationen hænger ned
i rummet – ventilationsanlægget skal være
godkendt til min. 150 grader i 60 min., og det er
INGEN pt.
· 	Diffus ventilation med loftventiler – der er endnu ikke en sikker løsning.

•

Alle kvægstalde med gardiner – nye, eller hvis der
bygges til en eksisterende, så skal gardiner skiftes.
· 	Der er pt. kun rotor, som har godkendte gardiner.

•

Gælder kun avlsbygninger – altså stalde og IKKE
eks. et kartoffellager: Facade- eller tagsystem med
paneler med kerne af PIR skum isolering. Panelerne skal være klassificeret som en samlet konstruktion som B-s1,d0 [Klasse A materiale]

•

Kornlagre, foderlader, kartoffellagre o.lign.
· 	Der skal være en form for røgventilation/udluftning i bygningen, men…
· 	Såfremt der er mere end 1000m³ oplag eller
en silo på mere end 200m2 ved eller i en lade,
skal den godkendes efter Tekniske Forskrifter –
under TF er der krav om brandventilation eller
permanente åbninger. Permanente åbninger
uden alarmering dog kun op til 1000 m2. Bygningsafsnit over 1000 m2 skal have brandventilation med alarmering til beredskabet.

DER LAVES LØBENDE ÆNDRINGER
Der er flere udfordringer, og der arbejdes løbende
på at bedre vejledning og lovgivning, men der er ikke
ressourcer i SEGES eller L&F til at løfte opgaverne
tilstrækkeligt. Der sker små fremskridt hele tiden, men
de forbliver små, og der bliver ”kun” ændret i teksten 2

gange om året, så det tager lang tid at få tilpasset, når
nu landbruget er kommet bagefter lovgivningen.
Byggeri & Teknik gør hvad de kan, men grundet de
begrænsede fællesmidler til opgaven, så kan de ikke
løse alt. Der har været et møde med Trafik, bygge og
boligstyrelsen i uge 11, hvor emnerne, der er udfordringer med, drøftedes med forhåbning om, at de
kan implementeres helt eller delvist i rev. Bilag 8. Det
handler om:

•

Mekanisk brandventilation vedr. hvor meget, der
skal opfylde kravene til 150 grader

•

Afsnit vedr. brandslukningsmateriel som erstatning/alternativ til slangevindere.

•

Indvendige overflader, hvor der anvendes stålplader som lofter, samt i uisolerede bygninger hvor
der anvendes træåse og træløsholte, der ikke
umiddelbart opfylder kravene.

•

Anvendelse af PIR-skumspaneler til driftsbygninger ud over avlsbygninger

Ingen ved helt, hvad der kommer med i næste revision,
men PIR-skumspanelerne kommer ikke igennem.

LANGE SAGSBEHANDLINGSTIDER HOS CERTIFICERET BRANDRÅDGIVER
Dette betyder alt sammen, at der er lange sagsbehandlingstider hos den certificerede brandrådgiver, og
her er Byggeri & Teknik ingen undtagelse. Pt. kan de
ikke sagsbehandle flere byggerier i BK2 før efter sommerferien, og det vil reelt sige uge 32-33. Det værste
er, at det ikke hjælper at søge andre muligheder, medmindre man er ekstremt heldig eller kender nogen,
som vil ændre deres venteliste. Byggeri & Teknik har
erfaret, at folk kommer retur og beder om at komme
på ventelisten igen, selv om der lige nu er 20 ugers
ventetid.
OPFORDRING
Byggeri & Tekniks bedste forslag til kommende byggerier er at være i god tid og ALTID bygge fritliggende,
hvis det overhovedet er muligt – derved undgår I at
skulle have de gamle bygninger brandvurderet og
bygningsmæssigt ændret til de nye regler. Det giver
faktisk ofte også rigtig god mening at skabe mere luft
omkring bygningerne, fordi det giver bedre ventilation og langt lettere adgang med lastbiler og større
maskiner, som er på de fleste ejendomme.

BYGGERI & TEKNIK I/S
Direktør og Teknikrådgiver
Flemming Hedegaard
Telefon 9999 2311 – Mobil 2025 2865
Mail: fh@byggeri-teknik.dk
Landboforening.dk
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Tina Drejer Maaberg blev 1. juni 2020 ansat som projektkoordinator i Djursland Landboforening.

NÅR VERDEN ÅBNER IGEN,
SÅ SKAL VI…….
Hun blev ansat midt i en Coronapandemi. Og selvom muligheden for kreative armbevægelser har været begrænset, så har foreningens nyansatte projektkoordinator
Tina Drejer Maaberg forberedt sig grundigt til, at verden åbner op igen.
Af Sabrina Brohus
Det er ikke nemt at være projektkoordinator under
en pandemi, hvor vi ikke må samles. Det er endnu
sværere at være nyansat projektkoordinator, hvor
kreativiteten skal flyde, selvom verden er lukket
ned. Ikke desto mindre var det Tina Drejer Maabergs
udgangspunkt, da hun 1. juni 2020 startede hos
Djursland Landboforening – men hun har nu ikke
spildt tiden. Tina har allerede afviklet de første
arrangementer under kontrollerede forhold, og der
er mange flere på vej – blandt andet en vandretur i
Mols Bjerge, som I kan læse mere om i dette blad.
KULTUR, KULTUR OG ATTER KULTUR
50-årige Tina er vokset op i Grenaa, men familien
flyttede senere til Aarhus. Tina har alle dage haft en
stor rejselyst, og hun var bare 19 år, da hun rejste
til Canada i et år, hvor hun boede hos noget familie.
I Canada skulle hun arbejde på en planteskole, og
her fik hun smag for landbruget, men ikke mindst
kulturen i et fremmed og nyt land. Tina havde allerede på det tidspunkt en stor passion for at tage
billeder og besluttede sig for, at hun ville søge ind
som reklamefotograf, når hun kom hjem, selvom
hun vidste, at vejen til det endelige bevis var lang og
besværlig.
”Jeg kæmpede virkelig for at blive reklamefotograf.
Det var nærmest umuligt at få en praktikplads, men
det fik jeg i Aarhus”, fortæller hun.
Mens hun arbejdede som fotograf i Aarhus, blev hun
pludselig bevidst om, hvor meget mennesket bag
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billedet fyldte for hende. Derfor satte Tina endnu
engang kursen mod en uddannelse. Denne gang
som antropolog. Også her fik hun stillet rejselysten,
da hun i en sommer i forbindelse med uddannelsen
flyttede til Grækenland.
”Det var en fantastisk uddannelse på så mange
planer. Jeg kunne bruge mine fotografiske evner og
store interesse for kultur og mennesker på én gang”
fortæller Tina, som hurtigt fik vinklet uddannelsen
over i organisatorisk antropologi, som har fokus på
virksomhedskultur.
Efter endt uddannelse har Tina arbejdet som projektkoordinator på flere større projekter – blandt
andet i sekretariatet Europæisk Kulturhovedstad
Aarhus 2017 og for Region Midtjylland.
HJEM TIL…..DJURSLAND
Tina er gift med Thomas, som er læge, og sammen
har de to piger på 9 og 15 år. De har alle dage boet
i Aarhus, men for et par år siden købte de et hus i

”Det var simpelthen drømmejobbet
for mig, hvor jeg kunne se, hvordan jeg
kunne få alle mine kompetencer i spil”
Tina Drejer Maaberg,
Projektkoordinator

MEDARBEJDERPORTRÆT

BLÅ BOG:

Ugelbølle. Det var faktisk lidt af et tilfælde, at
det lige blev Ugelbølle men ifølge Tina, er det
det bedste tilfælde nogensinde.
”Jeg elsker naturen og vandet. Jeg er glad for,
at vi endte her. Det er så perfekt. Kulturen
herude er fantastisk, og folk er engagerede”,
lyder det begejstret fra Tina.
Stillingsannoncen fra Djursland Landboforening faldt Tina også over ved lidt af et tilfælde,
men hun var ikke sen til at sende en ansøgning afsted.

•

Tina Drejer Maaberg er 50 år gammel og gift
med Thomas, som er læge.

•

Sammen har parret to børn. Sofie 9 år og
Gabriella på 15 år.

•

Tina og Thomas har i mange år været bosat i
Aarhus, men flyttede i 2019 til Ugelbølle.

•

Tina har flere uddannelser bag sig. Hun
elsker at blive klogere og udfordret.

•

Naturen og vandet er det helt rette element for Tina, som elsker at vandre og tage
billeder.

•

Hvert år sætter hun sig et nyt mål. Sidste år
blev det vinterbadning, og i år vil hun igen til
at ro kajak i den lokale klub.

”Det var simpelthen drømmejobbet for mig,
hvor jeg kunne se, hvordan jeg kunne få alle
mine kompetencer i spil”, forklarer Tina.
I en stille coronatid, som ikke har tilladt de
store armbevægelser fra en projektkoordinator, har Tina gjort sig mange overvejelser
omkring, hvad fremtiden skal bringe af projekter. Hun har et væld af ideer, som skal munde
ud i tiltag, hvor landboforeningen er synlig
hele året med sjove events, kreative indslag
og projekter, som gavner relationen mellem by
og land.
”Jeg vil gerne fremme forståelsen mellem
by og land. Jeg vil gerne kunne nå så mange

målgrupper som muligt med tiltagene. Det her er også nyt
for mig. Det er jo ikke ”bare” projekter. Det er mennesker i
fokus. Jeg har fundet ud af, at landmænd virkelig er nogle
ildsjæle, og de er en fornøjelse at arbejde sammen med”.

WWW.AGRO-IT.DK

AKTUELLE TILBUD

PROFIL

KOMPETENCER KONTAKT

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

1299,00

ekskl. moms

* Indbygget USB hub
* Fuld HD opløsning
* Højdejusterbar

Ring eller skriv til os....

Så er vi klar med et godt tilbud til dig!
AGRO-IT A/S - Føllevej 5, 8410 Rønde - Tlf: 7027 4500 - Mail: info@agro-it.dk
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THI KENDES FOR RET
SKULLE ET SVINEBRUG TÆT PÅ BOLIGER
REDUCERE LUGT?
En landmand i Viborg Kommune havde drevet svineproduktion på sin ejendom siden 1997. Hans ejendom lå i almindelig landzone i et ikke-lokalplanlagt
område.
10 år senere vedtog kommunen en lokalplan for et
nyt boligområde tæt på hans ejendom.
20 år senere klagede visse boligejere og en grundejerforening over lugtgener fra svinebruget.
Sagen drejede sig således om, hvorvidt landbrugsproduktionen skulle indrette sig efter den nye udvikling i naboområdet, eller om naboområdet skulle
indrette sig efter den allerede eksisterende landbrugsproduktion.
NABOKLAGER
Naboklagerne fik kommunen til at bede landmanden
om at undersøge omfanget af lugtgener fra husdyrproduktionen.
Landmanden foretog OML-beregninger, som angiver
en teoretisk forventelig lugtpåvirkning.
Disse beregninger viste, at de lugtgenekriterier, der
er gældende for miljøgodkendelser tæt på byzone,
var overholdt ved nærmeste boligmatrikel i byzonen.
Landmanden tilkendegav tillige, at han var indstillet
på ikke at udbringe gylle tæt ved boligområdet.
Kommunen vurderede selv efter egne besøg og

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
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observationer, at lugtemissioner var forventelige og
overholdt krav for produktionen. Kommunen tilkendegav derfor, at der ikke forventedes udstedt påbud
om lugtreducerende foranstaltninger.
Men inden den endelige afgørelse besluttede kommunens politiske Miljøudvalg, at det skulle være
byzonegrænsen, og ikke den nærmeste boligmatrikel, der skulle være afgørende for beregningerne.
Landmanden foretog igen beregninger, som viste
en mindre overskridelse af lugtemissioner ved selve
byzonegrænsen, og kommunen foretog selv nye
observationer.
Kommunen mente nu, at der var væsentlige lugtgener, og at naboklagerne således havde været berettigede. Kommunen påbød derfor landmanden at
foretage lugtreducerende foranstaltninger.
Landmanden klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet over påbuddet.
Han gjorde gældende, at kommunen ikke havde ret
til at udlægge et nyt byzoneområde for derefter at
pålægge et eksisterende, lovligt husdyrbrug begrænsninger og udgifter.
Når kommunen valgte at udlægge et område til beboelse tæt på landbrug, var der en indbygget accept
af, at der ville opstå lugtgener inden for en afstand
af op til 300 meter fra husdyrbruget.
Det fremgik da også af lokalplanen, at: »Der må forventes nogen lugtgener fra svinefarmen ved særlige
vindforhold. Beboere indenfor 300 m af gården må
i visse vindretninger forvente lugtgener fra den eksisterende svinefarm.«
Endeligt fremgik det, at: »Lovlig eksisterende bebyggelse og anvendelse, der er etableret før offentliggørelse af lokalplanforslaget, kan fortsætte
driften som hidtil.«
Landmanden anførte også, at et påbud om lugtreducerende tiltag ville give ham store udgifter, og
at lugtgenerne alligevel ikke ville kunne nedbringes
til det af beboerne og kommunen ønskede niveau.
Under alle omstændigheder måtte kommunen selv
afholde udgifterne til de lugtreducerende foranstaltninger.
Landmanden undrede sig desuden over, at kommunen havde ændret holdning til lugten under forløbet.

HVORDAN TROR DU NÆVNET AFGJORDE SAGEN?
Nævnet udtalte, at betingelsen for at meddele påbud
er, at der er tale om væsentlig forurening, der væsentligt overstiger de forudsætninger, som ejendommen i sin tid blev vurderet ud fra ved anmeldelsen
af produktionen (Anmelderordningen) og eventuelle
senere anmeldte skift mellem dyretyper.
Et påbud ville afhænge af, om lugtemissionen fra
staldanlægget væsentligt oversteg 5 OU E pr. m3 ved
matrikelgrænsen for nærmeste beboelse i byzone,
og 8-9 OU E pr. m3 ved byzonegrænsen.
Landmandens egne beregninger var foretaget efter teoretisk OML-beregning, der stort set viste, at
grænserne var overholdt. Kommunens beregninger
var foretaget ved observationer fra medarbejdere,
der mente, at de tydeligt kunne registrere lugt af en
vis styrke.
Nævnet udtalte, at der ikke findes regulering af,
hvilken metode en tilsynsmyndighed skal anvende i
forbindelse med vurderingen af lugtgener. Men den

metode, som kommunen havde anvendt med fysiske
observationer fra medarbejdere, var ikke tilstrækkelig dokumentation for, at husdyrbruget medførte væsentlige lugtgener, der oversteg det forventelige.
Det måtte som minimum også være påkrævet, at
kommunen dokumenterede skriftlige notater, idet
kommunen som offentlig myndighed er undergivet
kravet om notatpligt.
Nævnet ophævede derfor påbuddet.
Juridisk afdeling bemærker:
Det kan have sin berettigelse at eftergå tilsynsmyndighedernes afgørelser. Både for så vidt angår selve
afgørelsens berettigelse, men også for tilblivelsesmangler, der kan gøre afgørelsen ugyldig. Erfaring viser, at der desværre ikke sjældent er fejl i forbindelse
med kommunernes myndighedsudøvelse.

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

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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NAVNENYT
25 års jubilæum
Økologi- og
planteavlskonsulent
HENRIK ØSTERGAARD
NIELSEN
kan den 1. maj 2021
fejre 25 års jubilæum

FAGLIGE
ARRANGEMENTER
Generalforsamlingen samt årsmøderne i
Udvalget for Planter og natur samt Økonomiudvalget forsøges gennemført den
10. juni 2021 i Auning. Øvrige beretningsmøder i udvalgene under Djursland Landboforening gennemføres inden generalforsamlingen, hvis corona-restriktionerne
tillader det. Hvis ikke, afholdes valg til
udvalgene på selve generalforsamlingen,
og der udbydes virtuelle beretninger for
deres respektive områder.
Følg situationen på vores hjemmeside
www.landboforening.dk

Chef for Økonomi
HENRIK LARSEN
kan den 3. juni 2021
fejre 25 års jubilæum

10 års jubilæum

SENIOR
ARRANGEMENTER
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”.

HILSEN FRA
SENIORUDVALGET:
VI VENTER PÅ, at vi snart kan ses! Vi

Økonomiassistent
MERETE PALK
kan den 1. september 2021
fejre 10 års jubilæum

Alle jubilæer markeres, når det igen
er muligt.
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håber snart at kunne mødes i udvalget
for at planlægge den kommende sæson,
som for en stor del vil være ”genbrug” af
sidste sæsons aflyste program. Vi vil forsøge med 1-2 èn-dagsture, så snart det er
muligt.
Foreløbig er det eneste planlagte en 3-dages tur i ”Ebba og Jans baghave” - dvs. en
sen-sommertur i det Sønderjyske med 2
overnatninger i Sønderborg fra den 12. til
den 14. september 2021.
Hold godt øje med Landboforeningens

hjemmeside: www.landboforening.dk

Landboforening.dk

Al mødeaktivitet i foreningen er usikker pga. gældende corona-restriktioner.
Dette gælder også sommerens vanlige bedriftsbesøg. Maj måneds arrangementer
er allerede skinlagte, men vi har afsat datoer i juni, som gennemføres, hvis det er
muligt – emner og mødesteder opdateres løbende på vores hjemmeside
www.landboforening.dk/arrangementer
Såfremt det bliver muligt at afholde årsmøder inden generalforsamlingen, vil datoer fremgå på www.landboforening.dk/arrangementer. Hvis
ikke, afholdes valg til disse på selve generalforsamlingen den 10. juni.

Årsmøde i Økologiudvalget

– med beretning ved formand Mikkel Juhl Nielsen og valg til udvalget.
Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget

Årsmøde i Svineproduktionsudvalget

– med beretning ved formand Thomas Olesen og valg til udvalget.
Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget

ARRANGEMENTER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER

Årsmøde i Deltidsudvalget

– med beretning ved formand Christian Thomsen. Valg til udvalget.
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget

Årsmøde i Kvægbrugsudvalget

– med beretning ved formand Mogens Hjort Jensen og valg til udvalget.
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget

Følgende datoer er fastsat:

02.
JUNI

06.
JUNI

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00

Bedriftsbesøg og netværksmøde hos Asger Sørensen

– for landboere, som er nyetablerede eller overvejer at etablere sig på mindre landejendom. Emnerne
er pleje af græsfold, redskabstyper, afgrøder og græssorter, hegning, vandforsyning, produktion af
vinterfoder.
Mødested: Kaløvej 32, 8543 Hornslet
Tilmelding: Senest den 31. maj på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk. Begrænset deltagerantal.
Pris: Gratis
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget
Søndag den 6. juni 2021 kl. 10.30 / 13.00

Vandretur på 3-4 km i Nationalpark Mols Bjerge (to afgange)

– med guidet rundvisning om biodiversitet, naturpleje og landbrug - afsluttende med forfriskninger i
form af lokale fødevarer.
Mødested: Hestetrailer P-pladsen på Strandkærvej. Ind ad Strandkærvej fra Fuglsøvej – kør ad første
vej til venstre mod hestetrailer P-pladsen.
Tilmelding: Senest den 4. juni på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk. Først til mølle-princippet gælder.
Pris: 50 kr. pr. deltager (betales på stedet med mobilepay eller kontanter)
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget
Landboforening.dk
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ARRANGEMENTER - FAGLIGE

10.
JUNI

15.
JUNI

22.
JUNI

29.
JUNI

JUNI /
JULI /
AUGUST

19.

SEPTEMBER

02.
OKTOBER
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Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00

Djursland Landboforenings Generalforsamling

samt årsmøder i Økonomiudvalget og Udvalget for Planter og natur.
Se dagsorden side 8
Beretning ved formand Hans Gæmelke og valg til bestyrelsen.
Beretning ved formand for Økonomiudvalget Erik R. Jensen og valg til udvalget.
Beretning ved formand for Udvalget for Planter og natur Peter Poulsen og valg til udvalget.
Er øvrige beretningsmøder (Deltid, Økologi, Kvæg og Svin) 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

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.30

Bedriftsbesøg

Mødested: Ikke fastsat
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.30

Bedriftsbesøg

Mødested: Ikke fastsat
Arrangør: Djursland Landboforening - Kvægbrugsudvalget

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.30

Økologisk bedriftsbesøg

Mødested: Ikke fastsat
Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget

Djurslandgården holder igen besøgsdage på flere gårde hen over sommerferien
– hold dig opdateret på www.landboforening.dk/djurslandgaarden

Søndag den 19. september 2021 kl. 10.00 – 16.00

Åbent Landbrug

– landsdækkende arrangement med åbne gårde. Læs mere på www.aabentlandbrug.dk
Arrangør: Landbrug & Fødevarer

Lørdag den 2. oktober 2021 kl. 10.00 – 14.00

Høstmarked i Grenaa

– land og by mødes på Torvet i Grenaa, som danner rammen om det store og spændende Høstmarked, som henvender sig til alle.
Mødested: Torvet ved Kirken, Søndergade 1, Grenaa
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med ShopiCity Grenaa

Landboforening.dk

På grund af 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”.

16.
JUNI

12.

SEPTEMBER

07.
OKTOBER

Onsdag den 16. 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
Søndag den 12. til tirsdag den 14. september 2021

Tre-dagestur til ”Ebba og Jans baghave”

– sensommertur i det Sønderjyske. Hold dig opdateret om gennemførelsen på
www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget
Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.00

Årsmøde i Djursland Landboforenings Seniorudvalg

– med beretning v/formand Ole Andersen og valg til udvalget
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 5. oktober på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

PROSPECT

TCEPSORP
VÅRBYG
GYBRÅV

E D N E V OL T E G E M - Meget lovende maltbygpotentiale
E L A I T NE TO PGYB TL A M
Prospect har vist lovende maltbygpotentiale
og sorten blev i 2020 – som den eneste sort –
godkendt i det internationale anerkendte maltbygprogram Berliner Program i Tyskland.
Prospect er under udvikling i mange europæiske
lande og var den 3. største sort til fremavl i 2020
i Tyskland.

ARRANGEMENTER SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER

SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER

PL210102
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God sundhed og stærke dyrkningsegenskaber
· Stærke strå- og aksegenskaber
· God sundhed
· Nematoderesistent

- G

Sorten indgår i DLGs industrielle afprøvningsprogram og opkøbes i begrænset omfang til maltbyg.

DKEND

Kontakt din DLG-sælger eller
ring til kundeservice på tlf. 3368 6000.
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Forår 2021
2021
Forår
Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle
Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle
Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn som reducerer marktrykket
Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn som reducerer marktrykket
Gyllekørsel med
med slangebom
slangebom op
op til
til 36
36 meter
meter
Gyllekørsel
Såning af
af vårsæd
vårsæd med
med gødningsplacering
gødningsplacering
Såning
Flytning af gylle med 2 lastbiler
Flytning af gylle med 2 lastbiler
Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres
Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

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

Læs mere på

Vilomix.dk

TILPASSEDE VITAMIN- OG
MINERALBLANDINGER
Dine dyr er vores udgangspunkt. Med afsæt i din
besætning sammensætter vi den
vitamin- og mineralblanding, der passer bedst
til lige præcis dine dyr. Vores rådgivning har altid
fokus på optimering, trivsel og overskud.
Kontakt en af vores rådgivere for en snak
på tlf. 8887 5200.
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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

Kristiane M. L. Stilling

juniorkonsulent

8791 2072

2497 0691

kmls@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

Mobil

MEDARBEJDERE

SEKRETARIATET

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

Såning i snevejr. Vedøvej den 5. april 2021.
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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. 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

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

33

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 hjhtustrup@outlook.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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Stemningsbilleder fra
landbocentret i en
corona-tid

I en tid med
afstand og
håndsprit.

Hvem sidder
der bag
skærmene?

