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Der var stor tilslutning til årets Åbent Landbrug
– her hos Ib og Lisbeth Andersen, Lindå Hede.

Landbrugsforhandlingerne er i fuld gang, men der er
endnu ikke indgået en aftale omkring den nye landbrugspakke, og EU har ikke vedtaget den nye landbrugsaftale omkring EU–tilskud. Det er to områder,
der kommer til at påvirke landbruget betydeligt.

Vi må håbe på, at jo større reduktionskrav, desto flere
penge følger der med til landbruget. Et sammenfald
i ny struktur for EU-tilskud og store reduktionskrav
vedtaget i en ny landbrugspakke kan få voldsomme
økonomiske konsekvenser for landbruget.

Vi må forvente en vis parallelitet i de to løbende
forhandlinger – den i EU og den mellem Folketingets
partier. Vi skal også indstille os på, at EU–støtteordninger i fremtiden flyttes rundt, således at tilskud
bliver gjort afhængige af den enkelte landmands
miljøindsats i forhold til biodiversitet og ekstensivering
af urentable arealer.

Landbruget skal derfor forvente forandringens vinde
over sig, men vi må håbe på, at landbruget får den
fornødne tid til at tilpasse sig de nye vilkår.

Med hensyn til de løbende landbrugsforhandlinger, så
omhandler de reduktionskrav til CO2-belastningen og
reduktionskrav til udledning af kvælstof. Begge områder med betydelig brutalitet for landbruget. Den helt
store opgave i de landbrugspolitiske forhandlinger er
at finde balancen i, hvem der skal bære byrden for den
kommende klimahandlingsplan.

Åbent Landbrug var igen i år en stor succes med
55.000 gæster på landsplan – 2.813 af dem var taget
til Djursland, hvor Mogens og Annette Hjort Jensen
fra Bakkegaarden nær Grenaa, Peter Koustrup, Varbjerggaard i Balle og Ib og Lisbeth Andersen på Heden
Jersey i Lindå, var værter. Jeg var naturligvis selv afsted, og det var fantastisk at se de mange unge familier benytte lejligheden til at tage en tur på landet,
se dyrene og få en snak med den lokale landmand.
Jeg ønsker alle medlemmer et godt efterår og håber,
at vi igen kan genoptage de normale mødeaktiviteter i
landboforeningen.

DJURSLAND LANDBOFORENING

Formand
Hans Gæmelke
Mobil 4029 4111
Mail: hans@lundballegaard.dk
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FASCINERENDE,
HVORDAN ÉN
LILLE KARTOFFEL
KAN BLIVE TIL
SÅ MANGE

Ind imellem skal der bare lidt fornyelse til. Sådan var det også for landmand Steen
Elgaard Kristensen, da han for fire år siden kastede sig over kartoflerne i markdriften. Eventyret med kartoflerne fik en noget blandet start, men landmanden er
stadig begejstret for den lille knold.
Af Sabrina Brohus
På Djursland er der en stigning i landmænd, som
vælger at dyrke kartofler. Steen Elgaard Kristensen fra
Allelev ved Trustrup kom med i den statistik, da han i
efteråret 2017, som en del af nyavlerordningen, købte
leveringsrettigheder på kartofler til kartoffelmelsfabrikken i Brande.
”Jeg gjorde det, fordi jeg trængte til noget nyt, og det
lød rigtig spændende med kartoflerne, som der på det
tidspunkt var gode penge i”, fortæller Steen Elgaard
Kristensen.
Hvad han i efteråret 2017 imidlertid ikke vidste var, at
2018 blev tørkeåret over dem alle, og det var en kæmpe udfordring med det manglende vand til kartoflerne,
når man ikke har mulighed for at vande. Men Steens
udfordringer stoppede ikke her.
Høstede kartofler fylder en del, og de skal lagres, men
den del havde Steen ikke lige fået på plads.
”Jeg havde ikke tænkt over, hvordan de skulle lagres,
og det må jeg sige, at jeg lærte på den hårde måde. Jeg
havde en tipvogn, hvor jeg lavede en 350 meter lang
bunke med kartoflerne, som jeg så skulle dække til
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med halm. Det kan jeg godt sige, det gør jeg så aldrig
mere”, lyder det fra Steen.
2018 var også året, hvor kartoffelmelsfabrikken i
Brande var ved at udvide. Projektet blev forsinket. Det
betød forsinkelse i afhentningen af kartoflerne, som
først kom afsted i februar, selvom det normalt ville
være inden jul.
”Altså, jeg var vist lidt uheldig. Der var gevaldige indkøringsproblemer det år. – Der var også lidt året efter,
men det er der rettet op på, og nu kører det bare”.
ENDNU EN MED PÅ KARTOFFELVOGNEN
Den lidt bøvlede indkøring af kartoflerne fik dog ikke

”Der går mange år, før det anlæg
er betalt hjem, men nu bestemmer
jeg selv, hvornår det skal regne”.
Steen Elgaard Kristensen, landmand

LANDMANDSPORTRÆT
rystet Steen, som lærte af sine fejl og efterfølgende
lavede et fint lager til kartoflerne, hvor de uden problemer kan placeres og afhentes.
”Nu ligger de jo bare der og hygger, og så holder jeg øje
med, at de hverken ligger for varmt eller for koldt”.
Steen blev også ret hurtigt enig med sig selv om, at
han skulle have mulighed for at vande kartoflerne,
hvis landet skulle rammes af endnu et tørkeår. Derfor
købte han et vandingsanlæg, som han nu stadig kan
være i tvivl om, er en forretningsmæssigt god idé.
”Der går mange år, før det anlæg er betalt hjem, men
nu bestemmer jeg selv, hvornår det skal regne”.
Steen dyrker 16 ha kartofler, og sidste år fik han også
broderen Per med på kartoffelvognen – han har 8 ha.
De to har et uformelt arbejdsfællesskab om markdriften, men det er nu primært Steen, som passer
kartoflerne. Brødrene købte tidligt i processen en
strengelægger, som sorterer sten fra jord, og i år er
der blevet indkøbt en kartoffellægger.
FRA ALLELEV TIL SOUTH DAKOTA
Nu skruer vi tiden lidt tilbage. –Tilbage til dengang
Steen troede, han skulle være dyrlæge, og derfor tog
en matematisk studentereksamen i Grenaa.
”Jeg er en doven snog. Jeg skulle aldrig have været
matematisk student. Jeg er meget mere sproglig. Det
fandt jeg allerede ud af efter fjorten dage, men jeg fik
slæbt mig igennem gymnasiet”.
Efter gymnasiet var Steen i Livgarden i et år, inden han
rejste til New Zealand i et halvt år med broderen Per.
Her arbejdede de på en planteavlsejendom og boede
i det, som Steen beskriver som et redskabsskur bag

Jeg gjorde det, fordi jeg trængte til noget
nyt, og det lød rigtig spændende med
kartoflerne, som der på det tidspunkt
var gode penge i”.
Steen Elgaard Kristensen, landmand.
stuehuset. Her fik knægtene i sandhed lov til at
arbejde for pengene.
Derefter rejste Steen til Australien i tre måneder, inden
han var hjemme for en stund for at være høstmedarbejder. Derefter gik turen til USA. Steen endte på
en fårefarm i South Dakota, men det var nu lidt af et
tilfælde.
”Det var umuligt at få en arbejdstilladelse i USA
dengang, så jeg rejste med IAEA. Jeg var kommet til
at sætte kryds i mixed-farming. –Det lød da fint nok,
men da alle de andre rejste videre til de store planteavlsfarme, så endte jeg alene i South Dakota på en
farm med får”.
Steen blev i South Dakota i et år, og blev så knyttet til
familien, at han den dag i dag stadig har kontakt med
dem.
”Jeg var både til sønnens og datterens bryllup i South
Dakota. De var små dengang, jeg var der, og det er faktisk de eneste to ferier, jeg har været på siden 2001”.
Steen havde allerede inden den første rejse udenlands
besluttet sig for, at han ville være landmand, men eftersom faderen ikke stod hjemme i Allelev og ventede

47-årige Steen Elgaard Kristensen bor på fødegården Allelev
Hougård med sin samlever Lilia og sine forældre.

Landboforening.dk

5

Steen og faderen har igennem deres samarbejde købt
to ejendomme op, men 1. september i år køber Steen
sin første ejendom på egen hånd.
Købet af ejendommen, som ligger bare 3 km væk fra
Allelev Hougård, betyder, at Steen går fra 125 ha under
plov til 290 ha. Desuden har han opsagt den lejede
stald i Kolind, da den nye ejendom har slagtesvin.
Steen kan derfor gå fra 4500 slagtesvin til 8500.
”Det er en alvorlig udvidelse, som har været flere år
undervejs. Jeg har som sådan ikke nogen ny strategi.
Jeg vil gøre præcis, som jeg plejer. Jeg kommer bare
til at producere mere korn til mine grise og har nu
mulighed for at hjemmeblande foder, fordi det er der
mulighed for på den nye ejendom. Det ved jeg intet om
endnu, men det kommer jeg vel til”.

Steen Elgaard Kristensen lavede i 2001 et I/S med sin
far, som kørte frem til 2018, hvor Steen selv overtog
driften.

på ham, havde han ikke specielt travlt med at komme
hjem.
”Jeg havde jo travlt, det var bare med alt muligt andet. Mine forældre har altid opfordret os begge til at
komme ud at rejse, så det gjorde vi – men så fik jeg
også styret min udlængsel”.
VOKSEVÆRK I ALLELEV
Steen kommer hjem fra South Dakota og starter på
landbrugsskolen, som han bliver færdig med i januar
2000. Allerede i 2001 stifter han et I/S med sin far, og
sammen driver de Allelev Hougård til 2018, hvor Steen
nu står som eneejer.
Faderen har allerede i 2000 bygget en drægtighedsstald med plads til 400 årssøer, men har valgt at
indsætte 250. Søerne farer frem til 2003 på friland i
små hytter, men det er både bøvlet og besværligt, så i
2003 bygges der en farestald med plads til 117 søer.
I 2008 udvider parret endnu engang, da der bygges
en klimastald med plads til 1200 smågrise på ejendommen. Efter det sidste byggeri producerer de 4500
slagtesvin i en lejet stald i Kolind, 6500 30 kg grise og
har 400 årssøer.
Steen har nu bygget det, han må på Allelev Hougård,
da ejendommen ligger placeret i en by.
”Jeg kan ikke komme videre herfra, fordi ejendommen
ligger, som den gør. Jeg vidste, at jeg skulle købe, hvis
jeg skulle udvide”.
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SKULLE DER VÆRE EN KARTOFFEL MERE?
Steen dyrker på sine nuværende 125 ha hvede, byg,
havre, raps og naturligvis 16 ha kartofler. Når han
inden længe får 290 ha under plov, bliver det blot mere
af det samme, og det giver muligheden for næsten at
være selvforsynende med foder til grisene. Der kommer ikke flere kartofler på menuen….lige nu i al fald.
”Vi skal ikke have flere kartofler lige nu, siger Per, men
jeg skal vist også lige have noget af alt det andet på
plads først”, lyder det grinende fra Steen, som i dette

BLÅ BOG
•

47-årige Steen Elgaard Kristensen bor på fødegården Allelev Hougård ved Trustrup med sin
samlever Lilia gennem 5 år og sine forældre.

•

Han lavede i 2001 et I/S med sin far, som kørte
frem til 2018, hvor han selv overtog driften.

•

Steen har én medarbejder ansat.

•

I efteråret 2017 købte Steen rettighederne til
at dyrke 16 ha kartofler.

•

Steen havde indtil 1. september 2021 125 ha
under plov, 390 søer og producerede årligt
4500 slagtesvin i en lejet stald i Kolind.

•

Nu er den lejede stald opsagt, da Steen har
købt en ejendom i Trustrup, som giver ham
mulighed for at producere 8500 slagtesvin
om året. Samtidig får han 165 ha mere at gøre
med, hvilket giver et samlet areal på 290 ha.

•

Steen dyrker hvede, byg, havre, raps og
naturligvis kartofler.

•

Steen og broderen Per, som er smed og passer sit eget landbrug i fritiden, har et uformelt
samarbejde om markdriften.

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

Steen Elgaard Kristensen og broderen har i
år købt en kartoffellægger.

efterår kan se frem til den endelige overtagelse af de
mange nye ha.
Han har ikke fortrudt, at han sprang ud i kartoflerne,
som, han stadig synes, er rigtig spændende at arbejde med. Han synes, det er interessant, hvor hurtigt
det kan udvikle sig i marken – både i den ene og den
anden retning – hvilket gør, at han fysisk skal ud at se
til sine arealer med kartofler.

Dansk Landbrugsformidling
er en landbrugsspecialiseret
mæglervirksomhed.

”Modsat andre afgrøder, så er jeg i kartoflerne hver
dag. De skal passes på en helt anden måde, og pasningen af dem afgør, hvor meget stivelse de indeholder.
Det er jo i sidste ende stivelsen, der afgør, hvor mange
penge man får ud af det. Der er så mange flere ting,
jeg skal være opmærksom på. Det er da fascinerende
at se, hvordan en lille kartoffel kan blive til så mange.
Så er det jo en høj og flot plante, som ser godt ud med
blomster og det hele”.

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

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

tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk

1. september i år køber Steen Elgaard
Kristensen endnu en ejendom, som betyder,
at Steen udvider sit areal med 165 ha.
Desuden giver købet ham mulighed for gå
fra 4500 slagtesvin til 8500 om året.

RiK
BUTIK

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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IE-LANDBRUG PÅLÆGGES ÅRLIGE
INDBERETNINGER
Nye regler for IE-landbrug betyder, at disse store husdyrbrug fremover skal lave
årlige indberetninger til kommunen.
Landets IE- landbrug – IE står for industrielle emissioner og omfatter svinebrug med mindst 750 stipladser til søer eller mindst 2.000 stipladser til slagtesvin
(over 30 kg) eller mindst 40.000 stipladser til fjerkræ,
står overfor nye regler, som betyder, at disse store
husdyrbrug fremover skal lave årlige indberetninger til
kommunen.

Dernæst anbefaler vi, at man laver en arbejdsplan,
som man selv eller en medarbejder kan få ansvaret for
at følge og opdatere. Arbejdsplanen kan dels bestå af
udfyldelse af den lovpligtige kontrolplan og dels af en
arbejdsmappe med log-blade til de enkelte opgaver,
som skal gennemgås med en fastlagt frekvens.

Første frist vil være den 31. december 2021, hvor der
skal indsendes informationer for kalenderåret 2020.
Informationer for 2021 skal således indsendes i 2022.
Derudover skal en række øvrige krav opfyldes på
ejendommen. Ved landbrugstilsyn i løbet af året skal
dokumentationen i stedet for fremvises her.
Der er metodefrihed til at vælge, hvordan man opfylder de lovbestemte krav på bedriften. Vores anbefaling er helt klart, at man skal skabe sig et samlet
overblik over de vilkår, der er i husdyrbrugets miljøgodkendelse, samt de ekstra lovkrav der er til IE-brug.
Dette kan for eksempel gøres ved at udarbejde en
miljømappe for bedriften. I miljømappen udarbejdes
bl.a. miljøledelse, kontrolplan og oplæringsmateriale
for ejendommen.

Eksempel på arbejdsmappe med opgaver, der skal håndteres
på ejendommen

Kontrolplanen, som er lovpligtig, kan hænge i mandskabsrummet, hvor den for eksempel besøges ved de
eventuelle ugentlige møder på bedriften, og ansvaret
for de enkelte områder fordeles. Desuden kan der her
følges op på, om opgaverne fra den foregående periode er udført.

FAKTA
IE-landbrug:

Eksempel på miljømappe med vilkår og krav tilpasset den
enkelte ejendom
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•

mere end 750 stipladser til søer, eller

•

mere end 2.000 stipladser til slagtesvin eller

•

mere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
Landmanden, der har fået udarbejdet kontrolplan, har nu fået skaffet sig et godt overblik og
et arbejdsredskab til at styre miljøkravene på
ejendommen.
Vi gennemgår gerne de specifikke vilkår på dit
husdyrbrug og hjælper dig med at udarbejde
materiale tilpasset de faktiske krav og forhold.
Husdyrbrug, der ikke er IE-landbrug, har ofte
også vilkår, der skal overholdes i deres miljøgodkendelser. Her kan det også være en hjælp
på bedriften at lave en miljø- og arbejdsmappe
tilpasset de specifikke vilkår.

Uddrag af kontrolplan (eksempel)

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

WWW.AGRO-IT.DK

AKTUELLE TILBUD

PROFIL

KOMPETENCER KONTAKT

Perfekt skærm til kontoret
LENOVO THINKVISION 27" MONITOR
Understøtter
HDMI - VGA - DisplayPort

1425,00
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

Landboforening.dk
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET

Væselhaleforsøg i hvede

Endnu engang fik vi korn- og rapshøsten i hus mellem bygerne. Da de fleste så
endelig var færdige, blev det jo dansk højsommer med tørre såbed som et resultat.
Det var så heldigvis skidt for sneglene, der ellers var klar alle steder oven på en
fugtig periode, men som nu er lidt i hvile.
Høstudbytterne er ikke helt oppe at ringe. –Måske
mest fordi hvede og raps så meget flotte ud. De gav
vel også helt OK udbytte men nok ikke helt så godt,
som de så ud.
Vårbygmarkerne har varieret gennem sæsonen, fra
marker der stod virkelig skidt til meget flotte marker.
Som vi hører det, gav vårbyggen stort set, som den så
ud.
Rug er nok den eneste afgrøde, der på tværs af alle
jordtyper gav et meget flot udbytte – og bedømt tilbage i marts var det jo også den eneste vintersædsart,
der var grøn. –Øvrige arter havde nuancer af gult.
For dem, der sælger deres afgrøder, er det salgsmæssigt svært at få armene ned, for priserne på både
2021- og 2022-høsten er imponerende. Noget anderledes er situationen jo desværre for dem, der opfodrer
avlen i grisestalden.
GØDNING
Når man sælger afgrøderne nu og har hævet armene
over hovedet, så kommer de hurtigt ned igen, når man
konstaterer, hvad gødning til sæson 2022 koster! Ikke
at hele gevinsten forsvinder, men gødningsfirmaerne
kommer til at tage deres del. Mest tydeligt har det
været på DAP-gødning, hvor 100 kg for et år siden
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kostede rundt om 300 kr., så koster det nu over 500
kr.–Hvis det kan skaffes!
For den mest brugte NPK 21-3-10 (21-4-10) er prisen
steget med ca. 33%. –Og hvem ved, om det stopper
med det? Undersøg markedet for alternativer, der kan
give en betydelig besparelse på gødningskontoen.
Gylle fra nærområdet: Der kan blive mere gylle til omfordeling over de næste 1-2 år i takt med, at økologien
skærer ned på konventionel gylle.
Gyllefiber: Nyere mulighed for at give lidt N men
primært P og K. Typisk spredes ca. 30 kg P pr. ha,
hvilket svarer til 6-10 tons pr. ha. Vi forventer en
PK-effekt på linje med alm. fast husdyrgødning.
Spildevandsslam: Ok gødningseffekt – men overvej
grundigt, om det passer med slam til dig, og om det i
det hele taget er muligt/accepteret/lovligt i eventuelle
forpagtningskontrakter. Det kan være svært at komme
i gang, da alt over 30 kg P pr. ha skal rummes i andre
markers P-kvote.
Kompost m.fl.: Der er flere muligheder, som alle bliver
lidt mere interessante i takt med gødnings-prisstigningerne. Diskutér det gerne med din planteavlskonsulent.

Italiensk rajgræs kan komme igennem i havre, selv om det er en af de
mest konkurrencestærke afgrøder. Prøv ”tricket” med pløjning/harvning
lige om lidt, og lad jorden ligge og blive grøn frem mod foråret

GYLLE ER GULD II
Foranlediget af de meget høje gødningspriser, og at
udnyttelseskravene sidste år steg med 5-15% (for
hønsemøg stiger kravet 10% ekstra igen i 2022), er
det oplagt endnu engang at se på, om vi kan udnytte
husdyrgødningen bedre, end vi gør:
• Nedfæld så meget gylle som muligt
• Slæbeslager skal nå jorden og ikke være 15-20 cm
oppe i luften
• Undgå udkørsel på varme dage
• Kun udkørsel tæt på behov (fx ingen majsgyllegødskning i februar)
GRÆSUKRUDT IGEN
Sommeren 2021 var vist en øjenåbner over hele landet med italiensk rajgræs og væselhale i vintersæden i
alt for mange marker. Vi har jo desværre kæmpet med
”skidtet” i en årrække, og ved, at hvis man kun læner
sig op af kemi – så er slaget tabt!
Nej, der skal mere end kemi til. Der er mange forskellige muligheder for at mindske græstrykket, men
nemmest og med mest effekt er sen såning. Det er
tankevækkende, at man i et af årets forsøg udført på
1-bladstadiet i henholdsvis tidlig og sent sået hvede
(3. og 25. september) har hævet ukrudtseffekten af
den samme behandling med 98% ved at så sent!

En anden rigtig effektiv metode til at mindske
græstrykket i vårafgrøderne er pløjning (eller harvning
hvis du ikke pløjer), så snart det er lovligt. Fx er det lovligt at pløje Jb7-9 uden efterafgrøder den 1. oktober kl.
00.01 – og lad marken ligge frem til foråret, hvorefter
græstæppet fjernes med Glyphosat, og der sås eller
gyllenedfældes/sås uden alt for stor jordbehandling.
BLADLUS
Den meget varme og tørre periode fra ca. 15. august
og en måned frem har givet super betingelser for bladlus, og selv i relativt sent sået vintersæd er det oplagt
at få tjekket efter lus nu. I tidligt sået vintersæd kan
det nu være aktuelt med en 2. skadedyrsbehandling
her midt/sidst i oktober.
SPRØJTEKURSER
Vi afholder 4 sprøjtekurser denne sæson: 2 ultimo oktober og 2 ultimo februar. Gå ind på vores hjemmeside
og find link til tilmelding.
Tilmelding er som sidst kun mulig med NemID hjemmefra.
KONTORET
Christina Siegumfeldt er på barsel nu, og det er juniorkonsulent Kristiane Stilling, der tager sig af de fleste af
Christinas opgaver.

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

Landboforening.dk
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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!

DLR Kredit
finansierer dine
grønne investeringer
Grib mulighederne i den grønne omstilling af landbruget og
bidrag til en mere bæredygtig verden.
DLR Kredit har i mere end 60 år finansieret dansk landbrug
og ønsker at spille en nøglerolle i den grønne omstilling med
grønne lån til miljø- og klimavenlige investeringer.
Vi samarbejder med dit lokale pengeinstitut, som kan
rådgive dig om DLR Kredits grønne lån.
Find vores samarbejdspartnere på dlr.dk
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Rasmus
30 21 25 99

Lasse
29 81 00 53

Mads
30 21 43 73

DRIFTSRESULTAT PÅ DJURSLAND 2020
Driftsresultaterne for 2020 er nu blevet endeligt udarbejdet, og vil kort blive
kommenteret. Selvom der er stor forskel på antallet af bedrifter på Djursland i
forhold til landsplan, angiver det trenden fint.
Grundet et lavt antal ejendomme med integreret svineproduktion på Djursland er
sammenligningen heraf udeladt.
Resultaterne på Djursland er for 2020 generelt som
forventet og følger overordnet landsniveauet med
såvel positive som negative afvigelser i produktionen.
Landbruget på Djursland har et marginalt lavere økonomisk DB ved planteproduktionen.
Ved 3 af produktionsgrenene udvises en afvigelse på
-285 kr./ha til godt -700 kr./ha i forhold til landsniveauet.
Ved soproduktionen er der et plus på 60 kr. pr. ha ift.
landsniveauet.

Landsgennemsnit

3000

2.899

2.792

2500

2.586

1500
1.363

1000

1.006

500
0

Malkekvæg

Planter

Bedriftsstørrelsen på Djursland er mindre med 42
årskøer, men med et areal der er 65 ha større.

Mælkeydelsens højere niveau på Djursland betyder en
større indtægt pr. årsko på godt 1.600 kr., hvorimod
stykomkostningerne er højere på Djursland.
I alt en forskel på DB pr. årsko med knap 300 kr. i
Djurslands favør.

1.493
1.174

PRODUKTIONSTYPE
Bedriftsantal, størrelse i areal, samt antal af dyr, m.v.
for de enkelte søjler er angivet i tabellerne.

Gennemsnitsydelsen pr. årsko er på Djursland +663 kg
EKM mælk i forhold til landsniveauet.

2.157

2000

Det betyder blandt andet, at selvom resultatet på
bedriftsniveau er lavere for Djursland end på landsplan, betyder det ikke nødvendigvis, at økonomien er
forholdsvis ringere.

MÆLKEPRODUKTION
Årets resultat før skat er på Djursland 18 t.kr. lavere
end på landsplan på bedriftsniveau.

Resultat af primær drift 2020
Djursland Lbf.

Ved sammenligningerne skal der være en stor opmærksomhed på, at det er de samme størrelser
ejendomme og karakteristika, sammenligningen er
målt på.

Sohold

Slagtesvin

2020 adskiller sig igen specielt ved svineproduktionen. Dels er det store økonomiske resultater, der
er præsteret, på såvel ”resultat af primær drift” som
årets resultat.
Dels har udviklingen i 2020 været, at der relativt er
afviklet mere gæld på Djursland ift. landsniveauet.
Det økonomiske råderum er anvendt til gældsafvikling.
Kendetegn er også, at strukturudviklingen fortsætter
uformindsket. Den animalske produktion vokser pr.
enhed, og antallet af bedrifter falder.

Værdien i grovfoderproduktionen er stort set ens i de
to grupper, og opgjort på DB-niveau er der knap 350
kr. pr. ha i forskel i favør til landsplan.
De samlede kapacitetsomkostninger er forholdsvist
højere på landsplan, hvorimod afskrivningerne og
renteudgifterne følger hinanden relativt i forhold til
produktionernes størrelser.
Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsko og pr. ha (eget
areal) er i gennemsnit for Djursland hhv. landsplan
-133 t.kr. og -120 t.kr. samt -165 t.kr. og -200 t.kr.
Se tabel på næste side.

Landboforening.dk
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Tabel 1: Driftsresultat - Malkekvæg (1.000 kr.)

Tabel 2: Driftsresultat - Planter (1.000 kr.)

Djursland Lands-gns.
Landbof.
øvrige
Antal

13

1.126

209

251

11.547

10.884

267

202

4.978

5.134

Kontante kapacitetsomk.

-2.624

-2.765

Resultat af primær drift

1.363

1.493

-986

-914

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

Finansiering i alt
Resultat før regulering
og skat

1.483

1.430

Årets resultat før skat

1.456

1.474

PLANTEAVLSBEDRIFTERNE
Resultaterne for planteavlsbedrifterne viser, at Djursland ligger over landsniveau med samlet +467 t.kr.
Heraf udgør de 260 t.kr. en større indkomst fra ”anden
virksomhed”, i favør til Djursland.
Det samlede DB på Djursland er +1.543 t.kr. højere
end landsniveauet, hvilket primært skyldes højere
indtægter fra maskinstationsarbejdet på 1.256 t.kr.
Isoleret til Djursland er DB opgjort til 7.961 kr. pr. ha,
hvilket er 726 kr. mindre end landsniveauet. Dette er
en kombination af både et lavere bruttoudbytte og
højere stykomkostninger pr. ha.
”Resultat af primær drift” bliver således til +167 t.kr.
bedre på Djursland.
Højere forpagtningsudgifter og renteudgifter mv. (-72
t.kr.) sammenholdt med større EU-støtte og indkomst
fra anden virksomhed på Djursland betyder, at ”resultat før regulering og skat” bliver løftet til +340 t.kr. til
fordel for planteavlerne på Djursland.
Grundet u-realiserede reguleringer mv. for værdipapirer og immaterielle aktiver ender Djursland med et
bedre ”årets resultat før skat” på i alt +467 t.kr. ift.
landsplan. Se tabel 2.
Gældsbelastningen (al gæld) pr. ha (eget areal) er i
gennemsnit for Djursland -156 t.kr. mod -146 t.kr. på
landsplan.
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Djursland
Landbof.

Landsplan
øvrige

21

845

324

269

4.648

3.104

Kontante kapacitetsomk.

-2.638

-1.537

Resultat af primære drift

1.174

1.006

634

578

-898

-826

Resultat før regulering
og skat

1.549

1.209

Årets resultat før skat

1.872

1.405

Antal
Areal ha
Dækningsbidrag

Afkoblet EU støtte
Finansering i alt

SOHOLD PRODUKTION
Gennemsnitsbedriften på landsplan er større med 343
årssøer, og der produceres 1.045 flere slagtesvin end
på Djursland, samt et omdriftsareal på landsplan der
er +56 ha, hvilket påvirker den opgjorte indtjening.
Tilsammen gør forholdene, at landsgennemsnits
bedriftens dækningsbidrag er +2.728 t.kr. bedre end
på Djursland. Opgjort pr. årsso og ha opnår Djursland
et højere DB på hhv. + 640 kr. og +61 kr. i forhold til
landsplan.
Ved smågriseproduktionen er både produktionsresultatet som opnået pris pr. gris stort set ens. Derimod
er stykomkostningerne lavere på Djursland end på
landsplan (forskel på 0,1 grise pr. årsso og 5 kr. pr.
solgt smågris).
Djursland har naturligt lavere kapacitetsomkostninger end på landsplan grundet bedriftsstørrelsen, hvor
omkostningen pr. enhed også har en tendens til et lidt
lavere niveau for Djursland.
Djursland har samlet lavere finansieringsudgifter end
på landsplan samt højere private indtægter. Se Tabel 3.
Årets resultat ender således på 2.693 t.kr. på Djursland og +217 t.kr. mere på landsplan, et flot opnået
resultat taget forskel i bedriftsstørrelsen i betragtning.
Gældsbelastningen (al gæld) pr. årsso og pr. ha (eget
areal) er i gennemsnit for hhv. Djursland og landsplan
-50 t.kr. og -170 t.kr. samt -46 t.kr. og -212 t.kr.

Tabel 3: Sohold (1.000 kr.)
Djursland
Landbof.

Landsplan
øvrige

9

392

Årssøer

497

840

Antal slagtesvin prod.

484

1.529

Fravænnede gr. pr. årsso

34,0

34,1

Areal ha.

134

190

4.930

7.658

Kontante kapacitetsomk.

-2.091

-3.695

Resultat af primær drift

2.157

2.792

-337

-908

Resultat før regulering
og skat

2.455

2.795

Årets resultat før skat

2.693

2.910

Antal

Dækningsbidrag

Finansiering i alt

SLAGTESVINEPRODUKTION
Det opnåede dækningsbidrag på landsplan er samlet
+440 t.kr. bedre end for slagtesvineproducenterne på
Djursland.
Produktionsmæssigt producerede Djursland 1.122
færre slagtesvin, hvorimod arealet er + 31 ha i forhold
til landsniveauet.
DB pr. slagtesvin afviger negativt med -31 kr. og DB pr.
ha afviger med -200 kr. pr. ha.
SLAGTESVINEPRODUKTION
Det opnåede dækningsbidrag på landsplan er samlet
+819 t.kr. bedre end på Djursland.
Djursland producerede 1.672 færre slagtesvin, hvorimod arealet er +1 ha i forhold til landsniveauet.
DB pr. slagtesvin og pr. ha afviger negativt med hhv. 27
kr. og 285 kr. i favør for landsplan.

Ved de samlede kapacitetsomkostninger ligger Djursland lavere med 446 t.kr. i forhold til landsniveauet, og
sammen med lavere afskrivninger mv. på Djursland
gør det, at forskellen i ”resultat af primær drift” bliver
indsnævret til +313 t.kr. i favør til landsniveauet.
De samlede finansieringsomkostninger og værdien
af anden indtjening, EU-støtte og private indtægter
betyder, at der sker en marginal yderligere reduktion i
”Resultat før regulering og skat” fra +313 t.kr. til +307
t.kr. i favør til landsplan.
”Årets resultat før skat” for Djursland bliver 334 t.kr.
lavere ift. landsplan, grundet reguleringerne ved immaterielle aktiver og u-realiserede værdipapirer.
Se Tabel 4.
Gældsbelastningen (al gæld) pr. slagtesvin og pr. ha
(eget areal) er i gennemsnit for Djursland hhv. landsplan -2.452 kr. og -156 t.kr. samt -2.271 kr. og -172
t.kr.
Tabel 4: Slagtesvin (1.000 kr.)
Djursland
Landbof.

Landsplan
øvrige

14

432

11.614

13.286

219

218

5.000

5.819

Kontante kapacitetsomk.

-1.693

-2.137

Resultat af primær drift

2.586

2.899

-747

-825

Resultat før regulering
og skat

2.622

2.929

Årets resultat før skat

2.771

3.105

Antal
Sl. svin prod.
Areal ha
Dækningsbidrag

Finansiering i alt

DRIFTSØKONOMI

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

Landboforening.dk
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UDSKYD PENSIONEN OG FÅ EN SENIORPRÆMIE
Du har mulighed for at få seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb, hvis du
fortsætter med at arbejde mindst et år efter, du har nået din folkepensionsalder.
For at komme i betragtning til at få seniorpræmie,
skal du være født den 1. januar 1954 eller senere. Du
har mulighed for at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie. Dette er afhængigt af, hvor længe du fortsætter med at arbejde.
Du kan få:
• et engangsbeløb på 42.840 kr. (2020) / 43.697 kr.
(2021), hvis du arbejder i det første år, efter du har
nået folkepensionsalderen og desuden opfylder
betingelserne.
• et engangsbeløb på 25.500 kr. (2020) / 26.010 kr.
(2021), hvis du arbejder i det andet år, efter du har
nået folkepensionsalderen og opfylder de øvrige
betingelser.
FOLKEPENSIONSALDER
Hvornår, man når folkepensionsalderen, afhænger af,
hvornår man er født, da folkepensionsalderen stiger
løbende.
Der er følgende betingelser, som skal være opfyldt, før
du kan få en seniorpræmie
SENIORPRÆMIE VED ARBEJDE DET FØRSTE ÅR:
Du skal være født den 1. januar 1954 eller senere.
Du skal have haft mindst 1560 løntimer i de 12
måneder, du arbejder, efter at du har opnået
folkepensionsalderen. Det svarer til et gennemsnit
på 30 timer om ugen.
• Din gennemsnitlige timeløn skal have været
mindst 123,97 kr. (2020) og 126,82 (2021)

•
•

SENIORPRÆMIE VED ARBEJDE DET ANDET ÅR:
Ønsker du at arbejde det andet år, efter du har
nået folkepensionsalderen, har du mulighed for at
optjene yderligere en seniorpræmie.
• Du skal være født 1. januar 1954 eller senere.
• Du skal have haft mindst 1560 løntimer fra 13 –

•

•

24 måneder, efter du har nået folkepensionsalderen. Det svarer i gennemsnit til 30 timer om ugen.
Din gennemsnitlige timeløn skal have været
mindst 123,97 kr. (2020) og 126,82 (2021)

OMREGNING FOR SELVSTÆNDIGE
Er man selvstændig, kan man anvende virksomhedens
skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster. Overskuddet omregnes til løntimer ved
brug af ovenstående omregningssats. Det vil sige, at
overskuddet før renter i 2020 skal være ca. 194.000 kr.
og i 2021 ca. 198.000 kr.
FOR LØNMODTAGERE
Er du lønmodtager, får du automatisk den første seniorpræmie udbetalt to måneder efter, at optjeningsperioden er endt.
Seniorpræmien for andet år bliver udbetalt ca. 2 år
efter, du har opnået folkepensionsalderen.
FOR SELVSTÆNDIGE
Er du selvstændig, skal du søge om seniorpræmie på
www.borger.dk. Du kan søge 1 år efter, du har nået
folkepensionsalderen. Hvis perioden er over flere
indkomstår, så kan man som udgangspunkt først søge,
når man har afsluttet det andet indkomstår. Dog vil
man godt kunne søge før, hvis man allerede opfylder
kravene i første indkomstår, men først når der er gået
12 mdr., fra man opnåede folkepensionsalder.
Da der først skal være selvangivet, så vil man som
selvstændig typisk få udbetalt seniorpræmien senere
end en lønmodtager.
Vær opmærksom på at overskuddet opgøres ud fra det
gennemsnitlige overskud pr. måned i de regnskabsår,
der indgår i optjeningsperioden.
SÆRLIG REGEL PÅ GRUND AF CORONA
Grundet situationen er der indført en lempelse for personer født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 1954.

Fødselsdag

Folke-pensi- Folkepensionsons-alder
alder opnået i år

Lønmodtager
Selvstændig kan
Tidligst opnået første søge første års
års seniorpræmie
seniorpræmie

1. jan. – 30. jun. 1954

65 ½ år

2019

31. juli 2020

2021

1. juli – 31. dec. 1954

66 år

2020

31. juli 2021

2022

1. jan. – 30. juni 1955

66½ år

2021

31. juli 2022

2023

1. juli 1955 – 31. dec. 1962

67 år

Tidligst 2022

31. juli 2023

2024
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Er du født i denne periode, skal du kun have haft 1.040
løntimer i de første 12 måneder efter, du har nået
folkepensionsalderen – svarende til 20 timer i gennemsnit pr. uge.
Er du selvstændig, skal dit skattemæssige overskud
udgøre ca. 129.000 kr. før renter.

Det er ikke et krav, at man skal arbejde 30 timer om
ugen i 52 uger. Så hvis man kan opfylde arbejdskravet og indtægtskravet på færre uger, kan man godt
stoppe med at arbejde, inden der er gået 52 uger. Men
præmien kan først udbetales, efter der er gået 12
måneder.

FORSLAG OM HØJERE SKATTEFRI SENIORPRÆMIE
Regeringen har i september 2021 fremlagt forslag om
at forhøje den skattefri seniorpræmie til 65.000 kr. for
beskæftigelse i første år og 35.000 kr. for det andet år.
Det er ikke afklaret endnu, om forslaget bliver vedtaget, og det er ikke oplyst, hvilket år optjeningen skal
gælde fra. Men det må formodes, at det kommer til at
gælde for de personer, som når folkepensionsalderen
efter det tidspunkt, hvor lovforslaget bliver vedtaget.
Hvis forslaget bliver vedtaget, må det siges, at det
fremover bliver meget attraktivt at fortsætte et år eller
to mere, efter at man er blevet folkepensionist.

Det er ikke muligt at overføre timer fra det første år til
det andet år. Så selv om man samlet måtte have arbejdet 1560 timer de første to år, efter man har opnået
folkepensionsalder, så giver det ikke ret til en seniorpræmie, idet antal timer opgøres for en 12 måneders
periode.

ANDET
Det er ikke et krav, at du skal være berettiget til eller
have modtaget den første seniorpræmie, for at du kan
optjene ret til den anden seniorpræmie.
Hvis man både er selvstændig og lønmodtager, så må
man godt bruge både indkomsten fra virksomheden
og lønindkomsten til at opfylde kravene til arbejdstimer og indtægt.

Hvis man har været syg i optjeningsperioden og har
modtaget sygedagpenge, kan det også medregnes.
Præmien kan optjenes, uanset om man får udbetalt
folkepension, eller om man udskyder sin folkepension.
Da seniorpræmien udbetales skattefrit, skal den ikke
medtages ved beregning af pensionstillæg og andre
offentlige ydelser.
På hjemmesiden Borger.dk kan man beregne, hvornår
man når folkepensionsalderen samt i hvilken periode,
man optjener seniorpræmien. (Søg på ”seniorpræmie”)
Har du spørgsmål vedr. seniorpræmie og om, hvordan
du er stillet i forhold til folkepensionen, så er du meget
vedkommen til at kontante Frank Rasmussen.

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

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

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

UforUpforp
ligtilgigetige
ndende
tilbutidlbud
givegsi!ves!

Jørgen
Jørgen
Hougård
Hougård
Brokkedalvej
· 8500
Grenaa
· Mobil
40296039
Brokkedalvej
14 · 14
8500
Grenaa
· Mobil
40296039
· Tlf. 86339254
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FÅ ET OVERBLIK OVER DINE PENSIONSORDNINGER OG PERSONLIGE FORSIKRINGER
Langt de fleste har i dag en pensionsordning med
tilknyttede forsikringsdækninger, enten gennem deres
arbejdsgiver eller en privatordning i banken eller ved
forsikringsselskabet. Men selv om det er noget, man
indbetaler til hvert år, så gælder det for mange, at de
ikke ved, om det passer med deres behov nu, eller når
de engang bliver folkepensionist.
Det er derfor vigtigt, at man får skabt sig et overblik
i god tid, inden man bliver folkepensionist, og at man
har de rette forsikringsdækninger, hvis uheldet skulle
være ude. Det er som regel for sent at gøre noget ved
det, når først behovet opstår.
Djursland Landboforening har indgået et samarbejde
med Pensionpartner gennem Seges. Det betyder, at
Djursland Landboforening nu også har mulighed for at
kunne tilbyde at lave disse pensionsberegninger og
efterfølgende lave en pensionsstrategi, som man så
kan tage med i sin bank eller bruge overfor sit pensionsselskab.

Får man lavet pensionsstrategien ved landboforeningen, betyder det også, at pensionsstrategien er lavet
af en uafhængig part og ikke en person, der også har
salg for øje.
I efteråret 2021 vil Djursland Landboforening kunne
tilbyde, at man for en fast pris på 3.500 kr. (ex moms)
vil kunne få gennemgået sine pensionsordninger, få
lavet en pensionsberegning for den samlede husstand, få lavet et overblik over hvor stor ens formue
ca. vil være den dag, man bliver folkepensionist, samt
hvordan den skal anvendes efterfølgende.
Er man interesseret i at høre mere om ovenstående
tilbud, eller har man i øvrigt spørgsmål vedr. sine
pensionsopsparinger eller til hvordan, man er stillet i
forhold til de offentlige ydelser, så er man meget vedkommen til at kontakte Frank Rasmussen.

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

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

R
ADE
K
S
K
MAR OLDT
V
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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OPTIMAL SLAGTESVINEFODRING MED LAV
NOTERING
Noteringen er faldet 2 kr./kg, og foderet er 40 kr./100 kg dyrere end sidste år.
Skal fodringen ændres for at minimere tabet?
I perioder med lav foderpris og høj notering er det god
latin, at der skal fuld tryk på produktionen, og det er
ikke så afgørende, om foderet koster lidt mere, bare
det kan understøtte en høj produktivitet.
Men hvad så nu, hvor vi har en notering under 9 kr./kg,
og foderet koster i omegnen af 200 kr./100 kg? Skal
vi finde en billigere foderblanding for at sænke foderomkostningen? Og hvis vi skal det, er det så råvarerne
eller næringsstofferne, der skal spares på? Eller kan
fasefodring, og dermed billigere slutblanding, være
løsningen?
Det korte svar er, at du skal fodre, som du plejer!
En billigere fodring giver en lavere produktivitet og
dermed en dårligere bundlinje.
RÅVARER
På proteinsiden kan man erstatte sojaskrå helt eller
delvist med alternative produkter, som raps eller solsikke. Det giver en billigere foderpris. Det er helt korrekt, at foderprisen falder, men energiindholdet falder
også, så lad os starte med at regne prisen pr. FE.
Eksempel:
Blanding 1- Byg, hvede og sojaskrå (106 FE) koster
199 kr./100 kg
Blanding 2- Byg, hvede soja, 10% solsikke (105 FE)
koster 195 kr./100 kg
Begge blandinger er ganske udmærkede blandinger, og
det kan være fristende at vælge den billigste. Hvis vi
starter med at regne prisen ud pr. FE, er forskellen kun
2 kr./100 FE. Det er da stadig en forskel, men raps- og
solsikkeprodukter giver en lavere tilvækst og dårligere
foderudnyttelse. Ikke meget, men hvis man omregner
det, skal foder med 10% raps eller solsikke være ca. 5
kr./100 FE billigere end en blanding uden. Så i ovennævnte eksempel koster det ca. 3 kr./100 FE at vælge
den billige blanding, eller 6,5 kr./prod. slagtesvin i tab.
(Seges medd.914).

SVINERÅDGIVNING
Svinekonsulent, Velas
Peter Mark Nielsen
Mobil 2519 6766
Mail: pmn@velas.dk
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NÆRINGSSTOFFER
For et par år siden meldte Seges ud, at det er en god
forretning at fodre slagtesvin med lidt højere protein
og aminosyrer end normen, når der er høj notering og
lav foderpris. Skal vi så tilbage på normniveau, nu hvor
forholdene er modsat?
Med den aktuelle notering skal vi stadig give lidt mere,
men hvis noteringen falder yderligere 50 øre, eller sojaskrå stiger med 20 kr., skal du overveje at skrue lidt
ned. Det lyder lidt forkert, at vi ikke skal skrue ned nu
med så lav notering. Men øget protein og aminosyrer
giver lidt bedre foderudnyttelse, og med høj foderpris
giver det en stor økonomisk gevinst.
Har du en god foderudnyttelse, skal du stadig give
ekstra protein og aminosyrer.
FASEFODRING
En billigere slutblanding må da hjælpe på økonomien!
Foderet bliver i hvert fald billigere, men produktiviteten
falder også. Seges lavede for nogle år siden et stort
forsøg med enhedsfodring sammenlignet med 3 og
5 faser. Resultatet var ret klart: Hvis man bruger den
samme mængde protein pr. gris, er det lige meget,
hvordan det fordeles i vækstperioden. Altså kan fasefodring ikke betale sig.
Hvis du er villig til at give mere protein i starten, vil
produktiviteten stige, men det vil foderomkostningen
også, og dermed ender du på samme bundlinje, eller
måske lidt dårligere.
Så slagtesvin skal fodres på samme måde som sidste
år. Brug en god enhedsblanding uden alternative proteinkilder. Det kan stadig betale sig at give lidt mere,
end næringsstofnormerne viser, og husk at korrigere
foderet for din aktuelle foderudnyttelse.

AF:
RENSNING
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• DRÆNRØ
NKE
• SEPTICTA
EKANALER
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• SPU
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• KLOAKKE

MIDTDJURS Kloak
SERVICE

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

Kompetent og reel maler!

Tlf. 86 34 53 84
Biltlf. 21 48 57 97

René Havmøller . Tværvangen 6 . 8400 Ebeltoft
Malermester@nypost.dk . www.havmaler.dk

Landboforening.dk

21

Kvæg ved Ramten Sø.

DEN ENDELIGE IMPLEMENTERING AF LOV OM
HOLD AF KVÆG NÆRMER SIG
Der er to datoer, der rykker nærmere og nærmere i forhold til den fulde implementering af Lov om hold af kvæg. Den ene er den 1. juli 2024, hvor den sidste del af
overgangsreglerne træder i kraft, og den anden er den 1. juli 2034, hvor loven
træder i kraft i sin fulde udtrækning.
Nogle vil måske synes, at der er lang tid til især 2034,
men hvis man er panthaver i en ejendom, er 13 år ikke
ret lang tid. Derfor er det måske tid til at overveje, om
der i forbindelse med 2024 skal ske nogle andre ting
med ens produktionsanlæg – nogle ting der skal renoveres eller helt udskiftes.
I 2024 træder reglerne bl.a. omkring kælvnings- og
sygefaciliteter i kraft. Det vil sige, at der herefter skal
være min. 4 kælvningspladser pr. 100 køer i besætningen og tilsvarende 1 sygeplads pr. 100 køer. Det
betyder, at mange skal gentænke deres kælvningsafdeling, da det er de færreste, der i dag kan overholde
de kommende regler.
KÆLVNINGSAFDELINGEN
De 4 kælvningspladser pr. 100 køer skal fordeles
således, at mindst de 2 af pladserne skal kunne
etableres som enkelt kælvningsbokse. Det betyder
dog ikke, at man skal have pladserne i enkeltboksene
stående permanent. Men at de løbende skal kunne
etableres, når behovet opstår. Det er nemlig intentionerne i loven, at alle køer så vidt muligt skal kælve i en
enkeltboks for derefter at gå alene med sin kalv i 12
timer.
Derfor er det også formålstjenligt, at man hele tiden
udnytter arealet i kælvningsafdelingen så optimalt
som muligt. Arealkravet i kælvningsafdelingen/fælles
forberedelseshold er 6,8 m2/ko (Jersey) og 8 m2/ko
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(stor race). Arealkravet i enkeltkælvningsboksene er
10 m2 (Jersey) og 12 m2 (stor race). De fleste er dog
af den opfattelse, at disse krav er minimumsmål, og
mange nye kælvningsafdelinger er da også indrettet
med 16 m2 pr. ko i enkeltkælvningsboksene. Bokse
med 12 m2 (3,5 x 3,5 m) er for små, hvis der skal arbejdes i boksen f.eks. med en vanskelig kælvning eller
en efterfølgende behandling i boksen.
I en besætning med f.eks. 300 køer skal der være
min. 12 pladser i kælvningsafdelingen, hvoraf de 6
skal kunne etableres som enkeltkælvningsbokse.
Derfor indrettes hele kælvningsafdelingen med 156
m2 hvileareal (6 x 10 m2 + 6 x 16 m2), hertil kommer
evt. en ustrøet ædeplads ved foderbordet. Bagerst i
boksen, modsat foderbordet, kan der så etableres de 6
enkeltbokse med et antal svingbare låger. Langs bagsiden af boksen etableres der 1 inspektionsgang, og
inventaret udføres med en såkaldt ”kælvningsfront”
for hver enkeltboks, der kan etableres. Kælvningsfronten består af 1 sikkerheds-fanggitter og en låge
i lågen, der skal svinge ind i boksen og gelejde koen
ind i fanggitteret. Desuden er fronten forsynet med 1
en-håndsbetjent låge, så personalet enkelt og sikkert kan få adgang ind og ud af boksen. Enkeltboksen
forsynes med en vandkop, og det er også muligt at
tildele foder på inspektionsgangen.
Hvis der ikke er nogen kælvende køer i boksen, har
køerne adgang til hele boksens areal, og efterhånden

Eksempel på sygeafdeling opdelt i 2 afsnit til henholdsvis køer med og uden en smitsom sygdom

som der kommer gang i kælvningerne, etableres enkeltkælvningsboksene en efter en. Og hvis der på et
tidspunkt er kælvende køer og køer med deres kalv i
alle bokse, er der stadigvæk god plads til de resterende
køer i fællesboksen.
I mange besætninger foretrækker man at have
fælleskælvningsboksen opdelt i 2 sektioner, en til
køerne og en til de højdrægtige kvier.
SYGEAFDELINGEN
I sygeafdelingen er der ikke et egentligt krav om enkeltsygebokse, men i loven er det blot defineret som
sygepladser. Det vil dog være formålstjenligt at have
muligheden for at kunne isolere et sygt dyr fra de
øvrige. I den ideelle sygeafdeling er der 2 afdelinger, der

igen er opdelt i et fællesareal og mulighed for etablering af enkeltsygebokse. Den ene afdeling er til syge
dyr, der ikke lider af en smitsom sygdom, og i den
anden er der dyr, der kan smitte andre dyr. Imellem
boksene kan der så etableres et behandlingsafsnit
f.eks. med en behandlingsboks.
ANVENDELSE AF EKSISTERENDE STALDE
I 2034 træder den fulde implementering af Lov om
hold af kvæg i kraft. Siden lovens ikrafttræden i 2010
har alle nye stalde skullet overholde bl.a. krav til
længde og bredde på sengebåse, arealkrav til hvilearealer med dybstrøelse, bredde på gangarealer og krav til
det totale staldareal pr. ko. Alle øvrige stalde skal som
minimum overholde de anbefalede krav til staldindretning angivet i ”Indretning af stalde til kvæg – Danske

Eksempler på hvilke dyr og anbefalinger, der er til indretning af bokse (Kilde SEGES)
Landboforening.dk

23

Eksempler på hvilke sygdomme, der kræver forskellige opstalding i sygeafdelingen (Kilde SEGES)

anbefalinger” fra 2001. De stalde, der ikke kan overholde disse krav, kan som udgangspunkt ikke anvendes til
køer efter 2034.
Enkelte stalde vil måske kunne anvendes til Jersey,
men i anbefalingerne fra 2021 er det kun målene på
sengebåsene, der er mindre end til stor race. Alle de

øvrige mål på gange, ædeplads mv. er de samme for
både stor race og Jersey. Så i mange af staldene er
der ikke mulighed for f.eks. at reducere gangbredden i
stalden for at øge længden på sengebåsen. Derfor vil
mange af staldene bygget i 1990’erne og den første
del af 2000’erne efter 2034 kun kunne anvendes til
opstalding af opdræt.

BYGGERI & TEKNIK I&S
Bygningsrådgiver
Helge Kromann
Telefon 9999 2320 – Mobil 2257 6798
Mail: hek@byggeri-teknik.dk

Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning
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SPAR PÅ
PROTEINET

Erstat 0,5 kg sojaskrå
med 0,5 kg korn
pr. ko pr. dag

Alternativ og effektiv

ProtiSpar er et fodertilskud til optimering af
malkekvægs proteinforsyning.
Med en kombination af essentielle olier, reduceres
den bakterielle proteinnedbrydning i vommen og
mængden af aminosyrer til tarmen øges. Det giver
mulighed for at spare på proteintildelingen.

Fordele ved ProtiSpar:
•
•
•
•
•
•

Optimerer økonomien i proteinforsyningen
Øger mængden af aminosyrer til tyndtarmen
Mindsker mængden af ammonium i leveren
Forbedrer fodereffektiviteten
Opretholder god sundhed
Reducerer udledningen af ammoniak

ProtiSpar fås både i foder- og mineralblandinger.

VK210208

Vil du vide mere?
Kontakt din DLG-salgskonsulent eller
ring til DLG Kundecenter på tlf. 3368 6000

Må anvendes af økologer

Kvægdyrlægerne Djursland er en del af Dyrlæger og Ko
Vi er en professionel rådgiver og samarbejdspartner for dig
Vores kunder er landmænd med ambitioner og tro på,
at sunde køer og sund forretning hænger sammen.

...fordi høj faglighed skaber værdi for dig...

tlf: 31 39 31 37

KONTAKT:
mail: kvaegdyrlaegerne@sundko.dk

hjemmeside: www.sundko.dk
Landboforening.dk
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KOM I MASKINØKONOMIENS SUPERLIGA
Byggeri & Teknik I/S maskinomkostningsanalyser viser, hvordan du kommer i
superligaen for maskinomkostninger.
Det er en vedvarende øvelse at tilpasse den investerede kapital i maskinparken til det antal ha, maskinerne
skal arbejde på, samtidig med at vedligehold-, brændstof- og arbejdsomkostninger ikke bliver for høje. Men
det er nødvendigt for at holde maskinomkostningerne
i skak.
Vores maskinomkostningsanalyser viser, at det kan
lade sig gøre. Men de peger også på, hvor det er, det
enkelte landbrug kan sætte ind. Og det er ikke nødvendigvis det samme, der gør sig gældende overalt, da

den strategi, der er god på ét landbrug grundet forskelle i tid, evner og interesser, ikke er ens hos alle.
Man kan også bruge analyserne til at afdække, om andre dyrkningsmetoder kan være relevante at se på. Og
få belyst, hvilken maskinsammensætning der skal til
for at imødekomme krav fra andre dyrkningsmetoder.
Snart er såningen færdig, og det er tid til at planlægge. Vil du i maskinøkonomiens superliga, skal du være
under niveauerne i nedenstående tabel.

Tallene er retningsgivende, men vores analyser viser, at de bedste ligger under værdierne i tabellen.
Kontakt os hvis vi skal hjælpe dig med at komme i superligaen for maskinomkostninger.

SVOVLBRINTE OG ARBEJDSSIKKERHED
Der sker stadig ulykker med svovlbrinte i
landbruget, når der arbejdes med gylle.
Trods stort fokus på emnet de seneste 3 år er der
stadig landbrug, der forlader sig på, at det sker nok ikke
hos dem. Og rigtig mange landbrug har også truffet
mange gode foranstaltninger for at undgå ulykker med
den farlige gas.
Udfordringen er, at svovlbrinte kan optræde helt uforudsigeligt, og at de gode procedurer skal vedligeholdes
og italesættes hele tiden.

Derfor er det en rigtig god idé altid at have en svovlbrintemåler på sig, når man arbejder med gylle. Den vil
advare, hvis niveauet af svovlbrinte bliver for højt, og
man kan derfor nå at træffe de rigtige foranstaltninger
for at undgå ulykker.
Svovlbrintemåleren koster 1.995 kr.
Den kan redde liv og førlighed for dig
og dine ansatte.

BYGGERI & TEKNIK I/S
Energi- og teknikrådgiver
Kurt S. Mortensen
Telefon 9999 2318 – Mobil 4024 3081
Mail: ksm@byggeri-teknik.dk
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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.

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

BLACH-MASKINSTATION
Ballevej 30 · 8570 Trustrup
Telefon 4033 0309 - 2012 0128 · jens@blach-lyngdal.dk
Landboforening.dk
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KARTOFLER, DET ER BARE DET
FEDESTE
Ind imellem kan vejen blive lidt lang, inden man finder den rette hylde. Sådan var
det i al fald for Jakob Ulstrup, som blandt andet lige skulle en tur forbi medicinstudiet, inden han fandt sig til rette på planteavlsgangen i Djursland Landboforening.
Af Sabrina Brohus
Det er lige lidt over et år siden, at Jakob Ulstrup for
første gang hilste på sine nye kollegaer i Djursland
Landboforening. Den 10. august 2020 tændte han
sin pc for første gang og satte sig til rette på kontoret som planteavlskonsulent. Men vejen til Følle
har ikke været snorlige. Den 41-årige Jakob var i
første omgang lige en tur forbi medicinstudiet.
”Det var måske i virkeligheden mest fordi, jeg havde
snittet til det. Jeg har altid været meget biologisk
interesseret, men jeg drømte i virkeligheden om at
være landmand”, fortæller Jakob Ulstrup.
FRA SKALS TIL… ALT MULIG ANDET
Jakob er ikke vokset op på et landbrug, men hans
morfar, som ganske vist boede et stykke fra familien, havde et lille statshusmandsbrug, som han selv
havde bygget i 1946. Lille Jakob var vild med landlivet og ikke mindst at køre traktor, og han så op til
sin morfar, som drev og levede af de 20 tønder land.
På gården var der husdyr i alle afskygninger, og det
var her, drømmen om at blive landmand blev skabt.
Hjemme i Skals havde Jakob gennem årene flere
fritidsjobs, som alle var landbrugsrelateret. Jakob
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tog på gymnasiet i Viborg, og ja, så var der lige det
med medicinstudiet – men det varede kun ét enkelt
år.
”Det var meget spændende og interessant, men der
var for meget udenadslære, og jeg havde jo stadig
den der drøm om at være landmand. –Så jeg sadlede om”.
Jakob startede på den Den Økologiske Landbrugsskole i Aabybro, og afsluttede som konventionel
faglært landmand fra Asmildkloster Landbrugsskole
i 2003. Derefter var han kvægfodermester i et år på
en ejendom ved Skive.

”Jeg syntes, det var vildt spændende
med de kartofler. Der var så meget
viden omkring dem, som jeg syntes,
jeg manglede”.
Jakob Ulstrup, planteavlskonsulent.

MEDARBEJDERPORTRÆT
Jakob hører gennem en kammerat, at kammeratens svigerfar søger en traktorfører.
Jakob ved ikke meget om stedet udover, at der
drives planteavl, men takker ja, og ender faktisk med at få noget af en åbenbaring under
sit job der.
TILBAGE TIL SKOLEBÆNKEN
Jakob kommer til at køre traktor på ejendommen, som har kartofler. –Og han kører
rigtig rigtig meget traktor. Mens han sidder
der i traktoren, spekulerer han meget på de
kartofler. Om biologien bag, om hvordan de
skal passes, sprøjtes og plejes for de største
udbytter.
”Jeg syntes, det var vildt spændende med de
kartofler. Der var så meget viden omkring
dem, som jeg syntes, jeg manglede. Det var
her, jeg begyndte at tænke på, om det i virkeligheden kunne være interessant at få mere
dybdegående viden om agronomi”, forklarer
Jakob.
Jakob tager derfor på Landbohøjskolen, hvor
han starter på uddannelsen som agronom.
Her bliver han færdig i 2012, hvor han allerede et halvt år forinden har fået arbejde som
agrochef på en kartoffelmelsfabrik i Sønderjylland. Her er han indtil 2014, hvor han bliver
planteavlsrådgiver i Velas, inden han som
bekendt bliver planteavlskonsulent i Følle.
DET ER KØRETUREN VÆRD
Jakob køber den 1. april 2016 en ejendom i
Ulbjerg, nord for Viborg. Her har han 33 ha
under plov, hvor en fjerdedel naturligvis er
kartofler til eksport, en fjerdedel hvede, og
på resten dyrker han majs, som sælges til
naboen, der er mælkeproducent.

BLÅ BOG:
•

41-årige Jakob Ulstrup blev den 10. august
2020 ansat som planteavlskonsulent i
Djursland Landboforening.

•

Jakob starter på den Den Økologiske Landbrugsskole i Aabybro, og afslutter som
konventionel faglært landmand fra Asmildkloster Landbrugsskole i 2003.

•

I 2012 bliver Jakob færdig som agronom fra
Landbohøjskolen.

•

I 2016 køber Jakob et landbrug i Ulbjerg,
nord for Viborg, hvor han har 33 ha under
plov.

•

Jakob er vild med kartofler, og dyrker selv
læggekartofler til eksport.

•

På gården bor Jakob med kæresten Gry, som
er lægesekretær.

dende, men hvor han også bliver fagligt udfordret.
”Og så er jeg faktisk stadig overvældet over, hvor godt jeg
er blevet taget imod både her i Følle, men også ude hos
landmændene. Det er virkelig dejligt”.
Jakobs fritid bruger han naturligvis sammen med kæresten
Gry, som er lægesekretær, men ellers står den på landbrug
for resten af pengene.
”Altså, jeg bruger min fritid på at dyrke kartofler. De, der
har kartofler, ved, at det er ret tidskrævende. Det er altså
mega fedt og udfordrende at dyrke kartofler – det synes
jeg stadig”.

Den opmærksomme læser har måske regnet
ud, at Jakob kører en del for at komme på
arbejde hver dag.
”Hvis der er noget at køre efter, så gør jeg
det gerne – og det er der bestemt her. Det er
ikke tilfældigt, at jeg søgte job her i Følle. Jeg
vidste, at der var en dygtig planteavlsafdeling
med et højt fagligt niveau og en god forening
bag”.
Jakob sidder til dagligt med kartofler men
også med rigtig meget andet. Som han siger,
så har han hele paletten, der både er spænLandboforening.dk
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THI KENDES FOR RET
HVAD GAV EN TINGLYST FÆRDSELSRET
NABOEN KRAV PÅ?
I en sag fra Odense var to naboer uenige om, hvad en færdselsret over den ene
ejendom gav naboejendommen ret til med hensyn til omfanget af kørslen og udformningen af selve vejadgangen.
Der var enighed mellem parterne om, at der var
tinglyst en deklaration om vejret i 1976 på ejendom
nr. 1, som indeholdt en ret for naboejendommen,
ejendom nr. 2, til at benytte et nærmere bestemt
areal til gående og kørende færdsel, som blandt andet gik igennem naboejendommens gårdsplads.
Der var imidlertid ikke enighed om, hvordan vejretten skulle udøves, og der stod ikke noget om det i
deklarationen.
Vejarealet var ikke blevet benyttet i lang tid, og det
var vokset til med træer og buske, ligesom ejeren af
ejendom nr. 1 havde anlagt en garage, som til dels lå
på en del af vejarealet.
Ejeren af ejendom nr. 1 anlagde først en retssag
mod ejerne af ejendom nr. 2 med påstand om, at
færdselsretten var ophørt, da ejerne af ejendom nr.
2 kunne benytte en anden udkørsel, men fik ikke
medhold. Færdselsretten bestod.

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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Efterfølgende anlagde ejerne af ejendom nr. 2 en ny
retssag mod ejeren af ejendom nr. 1 med påstand
om, at ejerne af ejendom nr. 2 havde ret til at anlægge en pæn og præsentabel indkørsel til forskønnelse af deres ejendom.
Herunder skulle de have ret til at rydde hele vejarealet og fjerne enhver form for bevoksning, fælde
og bortkøre 5 store træer med efterfølgende rodfræsning, fjerne øvrig bevoksning i siderne af vejarealet, fjerne sten, pæle, hegn og optage eksisterende belægning, nedbryde og bortkøre 2 murede
søjler ved indkørslen, afbryde elforsyning til belysning på søjlerne, nedbryde en del af garagen,
afgrave og bortkøre jord med efterfølgende tilkørsel
af stabilt grus og bundgrus til opbygning af vejfast
belægning på deklarationsarealet i form af stenmelsbelægning samt opsætning af chaussesten i 2
rækker på hver side af deklarationsarealet i kantbeton, etablere to vejbrønde til afløb, anlægge bede
med beplantning i hver side af vejen og opsætte en
postkasse og husnummer på ejendom nr. 1.
Ejeren af ejendom nr. 1 påstod frifindelse, mod at
han selv ville foretage rydning af de nødvendige
træer og bevoksning i 4 meters bredde, således at
der kunne køres på hele vejarealet uden hindringer.
Der bestod ikke en yderligere ret for naboen til at
kræve andre unødvendige foranstaltninger foretaget, som kun var egnet til forskønnelse af naboens
ejendom og adgangsvej, og som omvendt ville
ødelægge helhedsindtrykket på ejendom nr. 1,
herunder ind over gårdspladsen.
Der blev udmeldt syn og skøn under sagen, hvor
skønsmanden kom frem til, at det alene var nødvendigt at fjerne træerne og beplantningen og anlægge
belægningssten, for at der kunne køres på vejarealet.

HVORDAN TROR DU NÆVNET AFGJORDE SAGEN?
Byretten kom frem til, at ejeren af ejendom nr. 1 skulle retablere vejadgangen og fælde træer og buske i
4 meters bredde, samt anlægge fast belægning med
sten i overensstemmelse med skønsrapporten.
Ejerne af ejendom nr. 2 skulle betale udgifterne forbundet hermed, og måtte opstille postkasse og husnummer.
Ejeren af ejendom nr. 1 skulle fjerne den del af sin garage, som stod på vejarealet.
Sagen blev anket til Landsretten, hvor ejerne af ejendom nr. 2 igen gjorde gældende, at de havde ret til at
anlægge en pænere og mere præsentabel indkørsel
til deres ejendom, således som de havde påstået det
overfor byretten.
Ejeren af ejendom nr.1 påstod derimod stadfæstelse
af byrettens dom.
LANDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT
Landsretten fremhævede, at den, som har en færdselsret over anden mands jord, alene har ret til at ud-

nytte sin ret efter den for den pågældende ejendom
mindst indgribende måde, og at den, som har ret til
færdsel, kun kan kræve gennemført foranstaltninger
i det omfang, at de er nødvendige for at kunne udøve
færdselsretten.
Landsretten stadfæstede byrettens dom, således at
vilkårene for udøvelsen af færdselsretten alene skulle ske i overensstemmelse med skønsrapporten.
Der kunne således ikke kræves et egentligt særskilt
nyt indkørselsareal anlagt på ejendom nr. 1 mod denne ejers vilje.
JURIDISK AFDELING BEMÆRKER
Det er en god ide at være omhyggelig med formuleringen af brugsrettigheder, så man forhindrer, at
der senere opstår uenighed om, hvad retten reelt og
praktisk indeholder.
Nærværende dom drejer sig mest om en afvejning af,
hvad retten finder rimeligt og nødvendigt for at sikre begge parter en rimelig løsning, i mangel af andre
holdepunkter i selve deklarationens tekst.

JURIDISK AFDELING
Afdelingschef, jurist
Kitte Borup
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

Landboforening.dk
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Byggeri med indbygget erfaring

VI GIVER DIG
KVALITET TIL EN PRIS

- DER HOLDER

Du får vores mangeårige erfaring med
landbrugsbyggeri, når du vælger os. Vore
erfarne og pålidelige håndværkere løser
effektivt dit behov, uanset om det
handler om staldbyggeri, ladebyggeri
eller opførelse af et nyt stuehus.
Få et uforpligtende tilbud/overslag.
Ring og få en nærmere aftale.

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

Forår 2021
Efterår
2021
Tilsætning
af nitrifikationshæmmer
Snitning
af majs og græs til gylle

Plukkebordmed
til majs
monteretgyllevogn
på snittersom
ellerreducerer
mejetærsker
Gyllenedfældning
selvkørende
marktrykket
Spredning
af kalk
Gyllekørsel med
slangebom
op til 36 meter
Dybdeharvning
Såning af vårsæd
med gødningsplacering
Flytning
lastbiler
Flytningafafgylle
gyllemed
med2 lastbil
Alt forefaldende
maskinstationsarbejde
udføresudføres
Alt forefaldende
entreprenør& maskinstationsarbejde

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
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RING
OG
NÆRM HØR
ERE

26.
OKTOBER

27.
OKTOBER

02.

NOVEMBER

03.

NOVEMBER

04.

NOVEMBER

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 8.30 – 16.00

Opfølgningskursus til Sprøjtecertifikat/bevis

- (kursusnr. 461301DL43/1-21). Et sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før det igen skal opdateres.
Kurset foregår i AMU-regi, og der kan søges VEU-godtgørelse, hvis man er berettiget.
Mødested: Rønde Idrætscenter, Multisalen, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde
Tilmelding: Tilmelding foregår med NemID – find kurset på
www.landboforening.dk/arrangementer og følg vejledningen.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Dalum Landbrugsskole

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 8.30 – 16.00

Opfølgningskursus til Sprøjtecertifikat/bevis

- (kursusnr. 461301DL43/2-21). Et sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før det igen skal opdateres.
Kurset foregår i AMU-regi, og der kan søges VEU-godtgørelse, hvis man er berettiget.
Mødested: Rønde Idrætscenter, Multisalen, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde
Tilmelding: Tilmelding foregår med NemID – find kurset på
www.landboforening.dk/arrangementer og følg vejledningen.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Dalum Landbrugsskole

ARRANGEMENTER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 18.30

Fyraftensmøde for kvægbrugere med aftensmad

– hakkebøf med bløde løg.
Mødested: Landbocentret i Føllse
Tilmelding: Af hensyn til forplejning kræves tilmelding senest den 29. oktober på tlf. 8791 2000
eller via www.landboforening.dk.
Arrangør: Djursland Landboforening - kvægbrugsudvalget

Onsdag den 3. november 2021 kl. 17.00

Fyraftensmøde for svineproducenter med aftensmad

– stegt flæsk med persillesovs.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Af hensyn til forplejning kræves tilmelding senest den 29. oktober på tlf. 8791 2000
eller via www.landboforening.dk.
Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget og LVK svinedyrlægerne

Torsdag den 4. november 2021 kl. 19.30 – 22.00

Planteavlsmøde – med aktuelle emner.

Nærmere program følger på www.landboforening.dk primo november.
Bemærk, samme møde afholdes også den 9/11 om eftermiddagen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 3. november kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Landboforening.dk

33

ARRANGEMENTER - FAGLIGE

09.

NOVEMBER

25.

NOVEMBER

22.
FEBRUAR

23.
FEBRUAR
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Tirsdag den 9. november 2021 kl. 13.00 – 15.30

Planteavlsmøde – med aktuelle emner.

Nærmere program følger på www.landboforening.dk primo november.
Bemærk, samme møde afholdes også den 4/11 om aftenen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 8. november kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 200 kr. ex. moms for aktive medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur
Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.00 - 21.30

Oplægsaften: Biodiversiteten er på vej!

- og hvad kan du gøre hjemme hos dig?
Naturchef på Seges Heidi Buur Holbeck, som også er en af forfatterne bag bogen ”Landmanden
som naturforvalter” guider os gennem denne aften. Få nogle konkrete anvisninger på, hvad du
kan gøre på i din bedrift for at fremme biodiversiteten. Det er nemlig ikke så svært – og når du
ved, hvad du skal kigge efter for at finde dit ”natur-guld”, er det let at lave enkle løsninger som
gavner biodiversiteten.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 24. november kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: Gratis for medlemmer - ikke-medlemmer 50 kr.
Arrangør: Djursland Landboforening - Deltidsudvalget

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 8.30 – 16.00

Opfølgningskursus til Sprøjtecertifikat/bevis

- (kursusnr. 461301DL8/1-22). Et sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før det igen skal opdateres.
Kurset foregår i AMU-regi, og der kan søges VEU-godtgørelse, hvis man er berettiget.
Mødested: Rønde Idrætscenter, Multisalen, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde
Tilmelding: Tilmelding foregår med NemID
– find kurset på www.landboforening.dk/arrangementer og følg vejledningen.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Dalum Landbrugsskole
Onsdag den 23. februar 2022 kl. 8.30 – 16.00

Opfølgningskursus til Sprøjtecertifikat/bevis

- (kursusnr. 461301DL8/2-22). Et sprøjtebevis gælder i max. 4 år, før det igen skal opdateres.
Kurset foregår i AMU-regi, og der kan søges VEU-godtgørelse, hvis man er berettiget.
Mødested: Rønde Idrætscenter, Multisalen, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde
Tilmelding: Tilmelding foregår med NemID
– find kurset på www.landboforening.dk/arrangementer og følg vejledningen.
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Dalum Landbrugsskole
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20.
OKTOBER

28.
OKTOBER

09.

NOVEMBER

17.

NOVEMBER

18.

NOVEMBER

08.
DECEMBER

Onsdag den 20. oktober 2021 kl. 19.30

Foredrag v/Mette og Poul Nørup – En kulturrejse langs den jyske vestkyst.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 13. oktober på 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 13.30

Foredrag v/Gert Krakov – ”Bonde i to årtusinder”.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 21. oktober på 8791 2000.
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.30

Foredrag v/Tove Færch

– leder af Karolines Køkken i 28 år.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 2. november på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Onsdag den 17. november 2021 kl. 19.00

Foredrag med Michael Brams – som har lokale rødder på Djursland. Han deltog

i ”Hjem til gården” i 2020.
Mødested: Ikke fastsat
Arrangør: Familie & Samfund Djursland

Torsdag den 18. november 2021 kl. 13.30

Foredrag v/Jens Daugaard – om Skeelslægten og dens herregårde på Djursland.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 11. november på 8791 2000.
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

ARRANGEMENTER SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER

SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER

Onsdag den 8. december 2021 kl. 19.30

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

Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 2. december på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager inkl. gløgg, æbleskiver og kaffe
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub
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ARRANGEMENTER - FAGLIGE

09.

DECEMBER

13.
JANUAR

Torsdag den 9. december 2021 kl. 13.30

Foredrag v/Bettina Buhl, Det Grønne Museum
- om juletraditioner, især om mad.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 2. december på 8791 2000.
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Torsdag den 13. januar 2022 kl. 18.00

Festaften med spisning og underholdning
– v/”Henne med venner”.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 6. januar på 8791 2000.
Pris: 200 kr. pr. deltager inkl. mad, drikke og underholdning
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Efterårsmorgen ved Kolindsund
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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 (barsel)

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

37

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

Marie Kjærsgaard Laursen

kantinemedarbejder

8791 2019

Cathrine T. Rasmussen

kantinemedarbejder

8791 2019

Helle Dalby Rasmussen

servicemedarbejder

8791 2019

Lars Sørensen

servicemedarbejder

8791 2000

Mobil

E-mail:

AGRO-IT A/S

Dir. nr

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

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

Meilgaard Slot

Landboforening.dk
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NYTTIGE KONTAKTER

Borup Advokater

Føllevej 5, 8410 Rønde
Tlf. 7020 8791
Kitte Borup, advokat
E-mail: kib@borupadvokater.dk
www.borupadvokater.dk

Byggeri & Teknik I/S

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

Djurs Revison

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

Familie og Samfund, Djursland

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

Heste, fodring og pasning

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

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

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

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

Velas Kvæg

Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 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
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UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

DELTIDSUDVALGET

Formand:
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel

Tlf.

Mobil

E-mail

8637 2830 4045 6281 ctstiilbjerg@gmail.com

Næstformand:
Jørgen Schmidt, Bondehavevej 2, Lime, 8544 Mørke

4058 4768 jorgen@limehegn.dk

Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, 8961 Allingåbro

2539 2607 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

2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk

Lasse Jensen, Fløjstrupkærvej14, 8920 Randers SØ

5180 5055 ljfausing@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Landboforening.dk
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I alt 2.813 valgte at besøge et af
landbrugene på Djursland.
Værter: Ib Damgaard Andersen,
Mogens Hjort Jensen og Peter Koustrup

STEMNINGSBILLEDER FRA ÅBENT LANDBRUG 2021

