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FORMANDSORDET

Da jeg sidste gang skulle skrive mit formandsord, var 
landbrugsforhandlingerne i fuld gang. Efter lange og 
seje forhandlinger kunne vi omsider gå efteråret i 
møde med en historisk bred landbrugsaftale.

Vi ved nu, hvad vi har at forholde os til, og hvad 
landbruget skal leve op til. Der er ingen tvivl om, at 
det bliver en udfordring at få opfyldt de mål, som 
folketinget har sat, med mindre vi virkelig gør en 
meget stor indsats. 

Parallelt med landbrugsaftalen arbejder EU med en ny 
CAP-reform, som træder i kraft den 1. januar 2023. 

Denne reform kan få vidtrækkende konsekvenser for 
os landmænd, og vi skal vænne os til mange æn-
dringer i form af klimatilpasning og miljø, som frem-
over forsøges styret af de fremtidige EU-midler. Helt 
konkret indebærer aftalen, at EU-landene skal sikre, at 
mindst 35 pct. af budgettet går til udvikling af land-
distrikterne, og mindst 25 pct. af de direkte betalinger 
skal gå til miljø- og klimatiltag. Vi har rigeligt med 
politisk arbejde og udfordringer foran os.

Tilbage i november fik landbruget endelig mulighed for 
at mødes og afholde Landbrug & Fødevarers Dele-
geretmøde i Herning. Det var et par rigtig gode dage 
med politik på dagsordenen, og det var rigtig godt at 
opleve den gode opbakning til det politiske arbejde, 
som pågår på Axelborg. Jeg føler, der er en rigtig god 
sammenhængskraft i vores organisation.

Nu, hvor det er muligt at mødes igen, så håber jeg, at I 
vil afsætte tid til at bakke op om de møder, som land-
boforeningen holder henover vinteren. Disse møder er 
gode fora, hvor vi kan få diskuteret nogle af de økono-
miske og politiske udfordringer, som vi står overfor – 
og at vi ved samme lejlighed kan få hilst på hinanden.

Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

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

JEG HAR NOK ALTID VÆRET LIDT AF EN  
MASKINTOSSE
Der er bare nogle mennesker, som aldrig har været et øjeblik i tvivl om, hvad de 
skulle arbejde med. Sådan er det for Jens Hansen, som tidligt i sit liv kastede sin 
kærlighed på maskiner. Den passion blev starten på Kni Maskinstation, som i dag 
servicerer landmænd på hele Djursland.

Jens Hansen startede rigtig nok ud med at komme på 
landbrugsskole. Han er oprindeligt fra Hemmed Mark 
på Djursland, hvor forældrene havde et landbrug. Han 
blev dog aldrig færdig med landbrugsskolen, for inden 
opstarten havde han i en længere periode været på 
farten i en lastbil, og han blev hurtigt klar over, at han 
skulle arbejde med maskiner - på den ene eller anden 
måde. Så han sprang fra landbrugsskolen for at arbej- 
de på Maskinstation Skærvad, og her arbejdede han 
i hele 8 år, inden han sprang ud som selvstændig og 
stiftede Kni Maskinstation.

”Det har altid været markbrug, som har interesseret 
mig mest…… og maskiner. Jeg har nok altid været lidt 
af en maskintosse”, lyder det fra den 55-årige Jens 
Hansen.

DER MÅ MERE GREJ TIL
Da Jens Hansen besluttede sig for at blive selvstæn-
dig, havde han allerede mødt sin hustru Elsebeth, og 

i 1997 køber parret ejendommen på Knigaardvej i 
Ørum, hvor de også bor i dag.
”Vi startede med at købe en traktor og en gyllevogn 
og så en presser. Det var ligesom det, men det greb 
jo hurtigt om sig. Der var kunder nok til at købe flere 
maskiner, og så måtte vi jo købe noget mere grej”, 
lyder det fra Jens Hansen.

I dag er der 12 mand ansat på Kni Maskinstation, og de 
har alle nok at se til. I løbet af interviewet ringer tele-
fonen da også adskillige gange. Jens Hansen har travlt 
på kontoret, som også er det sted, hvor han tilbringer 
det meste af tiden.  
Det gør han sammen med hustruen Elsebeth, som si-
den deres første barns fødsel, og efterfølgende barsel, 
har stået for virksomhedens regnskab og bogholderi.

”Jeg bruger meget tid på kontoret – det gør vi begge. 
Jeg sidder ikke selv så meget i maskinerne, det bliver 
der desværre mindre og mindre af. Men selvom jeg 

Jens Hansen og hustruen Elsebeth har siden 1997 drevet Kni Maskinstation fra 
deres ejendom på Knigaardvej i Ørum, hvor de også bor.
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gerne vil ud at køre, så har jeg jo selv bedt om at få det 
stillet sådan an, og jeg har også kørt de timer i traktor, 
som jeg skal”.

Kni Maskinstation har 3 lastbiler, 18 traktorer og et 
utal af maskiner, der kan sættes på traktorerne. Fak-
tisk er der for hele 40 millioner kroner bare i maski-
nel på ejendommen. Jens Hansen har heller ikke et 
maskinhus, men derimod en 2000 kvm stor maskin-
hal, som er fyldt op med alt, hvad hjertet begærer på 
hjul.

”Vi har alt i maskiner, som der er kunder til. Det 
eneste, vi ikke har, er maskiner til roer, men det har jeg 
heller ikke efterspørgsel på”.

KUNDERNE SKAL IKKE VENTE
Jens Hansen er også planteavler. Til hans ejendom 
hører der 130 ha, og så har han forpagtet 500 ha der-
udover. På arealerne har han kornafgrøder, majs og så 
kartofler. At han selv har så meget planteavl, er en stor 
fordel for kunderne, mener Jens Hansen.

”Jamen, jeg får tit ideer, som jeg laver forsøg med på 
mine egne arealer. Der kan jeg eksperimentere lidt, og 
så kan jeg derefter introducere det til kunderne”.

Ifølge Jens Hansen skal man som indehaver af en 
maskinstation være god til at tale med folk, have grej 
der virker, have stabile medarbejdere, og så skal man 
kunne overholde en aftale. Det sidste kan indimellem 
være en udfordring, og det er som altid i landbruget en 
udefrakommende faktor, der spiller ind.

”Jeg kigger rigtig meget på vejrudsigten – mange 
gange om dagen. Vejret skal hele tiden være i bagho-

vedet, når der skal planlægges. Min største opgave er 
nok at få det store puslespil til at gå op. Tingene har 
det jo med at klumpe sig sammen i høsten, men når 
det sker, så er det mit eget, der må vente. Sådan må 
det være”.

Men igen, så dækker Kni Maskinstation hele Djursland, 
og Jens Hansens erfaring er, at dagsregn sjældent 
dækker hele Djursland.
”Så må der flyttes lidt rundt, og folk bliver fordelt på 
andre opgaver. Vi har nok at lave, så der er altid noget 
at give sig til”.

SÅ SKAL DER RENGØRES
Da vi møder Jens Hansen en formiddag i november, 
møder vi ham i det, som han kalder for den mere stille 
periode. I baggrunden kører der traktorer, som er i fuld 
gang med at hente kartofler. På pladsen er vand og 
sæbe fundet frem, for alle maskinerne skal gøres rene, 
men ellers venter alle medarbejderne på, at der må 
køres gylle ud igen fra 1. februar.

”Lige nu skal samtlige maskiner vaskes og rengøres. 
Det har vi simpelthen ikke haft tid til, og flere af 
maskinerne har stået siden høst. Selvom der er mindre 
travlt nu, så har vi faktisk nok at se til hele året. Det er 
lidt som om, den ene sæson bare afløser den anden”.

LANDMANDSPORTRÆT

Jens Hansen har for svimlende 40 millioner kroner i  
maskinel på ejendommen i Ørum.

 ”Vi startede med at købe en traktor og en 
gyllevogn og så en presser. Det var ligesom 

det, men det greb jo hurtigt om sig”. 
Jens Hansen, indehaver  

af Kni Maskinstation.

Dæk er en stor udgiftspost i en virksomhed som Kni 
Maskinstation. Heldigvis er dæk også Jens Hansens helt 
store interesseområde.
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For Jens Hansen er arbejdet i virksomheden på det 
samme høje niveau, som det har været længe. Han har 
de samme loyale kunder, hvor der ind imellem kommer 
nye til.

”Det er ikke noget, vi oplever nu, men i fremtiden vil 
den eneste begrænsende faktor være at finde arbejds- 
kraft, men det gælder for os, som det gør for hele 
samfundet”.

Derfor forklarer Jens Hansen også, at det naturligvis er 
vigtigt at passe godt på de medarbejdere, som han har 
ansat, der henholdsvis er uddannet landmænd eller 
mekanikere.

”Her kan vi lidt af hvert. Vi skal kunne lave lidt af hvert. 
Jeg plejer at sige, at jeg er uddannet ”kan-alt”.

KAN MAN VÆRE DÆKNØRD?
Jens Hansen er stadig glad for maskiner. Det ses som 
sagt tydeligt i maskinhallen, men han har også en 
anden lidt særlig interesse.

”Jeg er nok lidt af en dæknørd. Det har jeg i al fald et ry 
for at være”, lyder det grinende fra Jens Hansen.
Det er ikke så sjældent, at en dækkonsulent kommer 
til kort, når Jens Hansen stiller udfordrende spørgsmål, 
og det hænder da også, at de selv samme konsulenter 
ringer til ham for at få et råd eller to.

”Jeg synes, det med dæk er sjovt, men det er jo også 
fordi, at det er en stor post i en butik som min. Vi skal 
kunne arbejde og samtidig passe på jorden ude ved 
kunden, og derfor er dæk vigtige. Vi skal altid arbejde 
skånsomt med jorden! ”

Og der er vist ingen tvivl om, at Jens Hansens arbejde 
i Kni Maskinstation fylder. Han arbejder syv dage om 
ugen, og i mange år har han været på i døgndrift.
”Det er hårdt i perioder, så det skal være lysten, der 
driver værket. Men igen, så er både Elsebeth og jeg 
vokset op med meget arbejde. Vi er ikke opdraget til 
at holde fri og være på ferie. Mine forældre gik jo også 
rundt derude og arbejdede. Så arbejdet og fritiden 
griber ind i hinanden – det har det altid gjort”.

Og som ethvert andet landmandsportræt, så bliver der 
her til slut spurgt nysgerrigt til, hvordan landmandens 
sparsomme fritid bliver brugt. For Jens Hansen, hvor 
arbejdsliv og fritidsliv er noget nær det samme, så er 
svaret ikke overraskende.

”Jeg har i de sidste tre år siddet med i bestyrelsen i 
Karup Kartoffelmelsfabrik. Det synes jeg er rigtig inte- 
ressant. Jeg giftede mig jo egentlig til kartoflerne, da 
jeg mødte Elsebeth, hvis far havde kartofler. 

Kartofler er et enormt spændende område, hvor ud-
byttepotentialet er stort, hvis man gør det ordentligt. 
Til gengæld kan der være kort fra succes til flop”.

BLÅ BOG
• Kni Maskinstation ejes af Jens Hansen.
• 55-årige Jens Hansen kommer fra Hemmed 

Mark, hvor han er opvokset på forældrenes 
gård.

• De første tre år driver Jens Hansen Kni Maskin-
station fra svigerforældrenes gård.

• I 1997 køber Jens Hansen og hustruen Else-
beth ejendommen på Knigaardvej i Ørum, hvor 
de bor i dag.

• Sammen har parret tre børn – to piger og en 
dreng på henholdsvis 18, 23 og 24 år.

• Til ejendommen hører der 130 ha. Jens Hansen 
har derudover forpagtet 500 ha.

• På arealerne er der kornafgrøder, majs og 
kartofler.

• Jens Hansen sender kartoflerne til Karup Kar-
toffelmelsfabrik, hvor han også sidder i besty-
relsen.

 ”Jeg kigger rigtig meget på vejrudsigten 
– mange gange om dagen. Det skal hele 

tiden være i baghovedet, når der skal 
planlægges”.

Jens Hansen, indehaver  
af Kni Maskinstation.

I den 2000 kvm store maskinhal har Jens 
Hansen alt, hvad hjertet begærer, af maski-
nel på hjul.
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LENOVO THINKVISION 27"  MONITOR  

Understøtter 

HDMI - VGA - DisplayPort 

1425,00
ekskl. moms 

 WWW.AGRO-IT.DK

AKTUELLE  TILBUD         PROFIL       KOMPETENCER      KONTAKT

Perfekt skærm til kontoret

* Indbygget USB hub
* Fuld HD opløsning
* Højdejusterbar

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

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

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 land brug 
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

DLR Kredit 
finansierer dine  
grønne investeringer
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET

Hanesporen er kommet til Djursland! Dette efterår 
er den fundet i majs på 10 bedrifter. Det er ikke uden 
grund, at hanesporen benævnes ”Verdens værste 
ukrudt”: Den spirer frem over en meget lang periode, 
hver plante kan lave op til 40.000 frø, og den kvæler 
alt! Den trives i åbne afgrøder og velpakket jord – 
derfor ses den først i majsen. Sædskifte er det vigtig-
ste middel imod hanespore, som dog også lader sig 
bekæmpe kemisk i korn og bælgsæd. Majs-efter-majs 
bliver svært fremover. Helt umuligt, hvis hanesporen 
først er der.

DEBUT FOR BALAYA I 2021
Endelig kom der et nyt svampemiddel til hveden. 
Ovenikøbet et specialmiddel overfor septoria. Det var 
tiltrængt, for effekten af de gamle azol-midler er for 
længst slidt ned. Balaya er bedre. Sammenlignet med 
Viverda gav det i 2019 fem til ti hkg mere i nettomer-
udbytte. Aktivstoffet i Balaya – Revysol – er nyt, og 
det er langtidsholdbart, fordi det kan tilpasse sig nye 
septoria-mutanter. I 2022 anbefaler vi hveden sprøjtet 
med Balaya på fanebladet og Propulse + Folicur Xpert 
på akset.

DYR GØDNING II
I oktober skrev vi om DAP-gødning, som den gød- 
ningstype, der var steget mest i pris. Stigningen er nu 
tillagt yderligere mindst 100 kr., så den gødning, som 
for et år siden kostede 300 kr., nu koster væsentligt 
over 600 kr. Bemærkningen: ”Hvis det kan skaffes” 
gælder stadig! Afgrødepriserne stiger samtidig, men 
ikke med samme hastighed som gødningen. Alt er 
individuelt i dette marked.

Findes hanesporen langs markkanter og gyllebeholdere, er det vigtigt, at den luges af hvert år, inden den smider frø! 

Hanespore er i mange vildtagre, men også i produktionsmar- 
ker med silomajs. Grundet en lang spireperiode i foråret er 2 x 
75 g MaisTer ikke nok til effektiv bekæmpelse. I korn kan den 
bekæmpes med flyvehavremidlerne, i bælgsæd med Fokus Ultra.

Verdens værste ukrudt er kommet til Djursland. Nu gælder det om at holde den i 
ave via god management – sædskiftet skal i centrum, specielt hos majsdyrkere. Det 
nye svampemiddel Balaya har haft sin debut i 2021, og resultaterne er særdeles 
gode. Gødningen er stadig meget dyr. I gødningsplanlægningen er det derfor vigtigt 
at kende prisforholdet mellem afgrøde og gødning. Gradueret gødskning vil hjælpe 
– specielt dér, hvor der skal være målrettede efterafgrøder, fordi GPS-gødskning 
kommer på listen over alternativer.
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Derfor: Forhold dig til, hvad din pris er for gødnin-
gen og for afgrøden – og justér gødningstildelingen 
derefter. Det er ekstremt vigtigt, så der kun gødes til 
det økonomisk optimale niveau. Det er også vigtigt at 
være skarp og realistisk omkring den enkelte marks 
gødningsbehov, så der ikke bruges mere dyr gødning 
end nødvendigt. Har man f.eks. en flot og høj efteraf- 
grøde – så giver den altså noget kvælstof til vårbyg-
gen næste år.

MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER 
Den målrettede kvælstofregulering næste år bliver 
en fortsættelse af den kendte ordning. Der forventes 
et tilskud, en frivillig ansøgningsrunde (efterfulgt af 
et evt. obligatorisk krav) og krav om stedfast indbe-
retning. Indsatsbehovet, dvs. kortet med kravene, 
kendes desværre ikke endnu. En af mulighederne for 
at opfylde kravet, forventes at blive gradueret gødsk-
ning, som vi afholder kursus i.

PLANTEAVL
Souchef Planteavl 
Jakob Ulstrup  
Telefon 8791 2054 – Mobil 2835 0184 
Mail: ju@landboforening.dk 

KURSUS I CROPMANAGER 
Gradueret gødskning af korn og raps giver god 
mening, fordi der kan spares noget kvælstof. Sam-
tidig blev det fra i år muligt at få GPS-tildelingen til 
at tælle med som alternativ til efterafgrøder med en 
faktor 11:1. Til næste år forventes det, at ordningen 
udvides til også at gælde for målrettede efteraf-
grøder, så det bliver relevant for flere. Derfor er der 
kursus for 10-15 personer 1. februar 2022, hvor der 
vil blive undervist i, hvordan man laver tildelingskort 
i CropManager. 

KURSUS I FARMTRACKING 
Lær, hvordan du nemt og hurtigt journalfører dit 
planteværn korrekt. Kurset afholdes 11. januar 2022 

PLANTESEMINAR 
Årets planteseminar løber af stablen tirsdag den 
25. januar 2022. Hovedemnerne svarer på spørg-
smålene: Hvordan laver vi et godt sædskifte og 
øger DB? Hvorfor skal vi graduere kvælstoffet? Og 
hvordan ser fremtiden ud for dyrkning af protein-
afgrøder i Danmark? Dagen sluttes med indlæg fra 
lokale Pindstrup Mosebrug, der med 850 medarbej-
dere og en årsomsætning tæt på 1 milliard er større, 
end de fleste tror. 

OPFØLGNINGSKURSER TIL SPRØJTEBEVIS 
Udløber dit sprøjtebevis? Der afholdes sprøjtekurser 
den 22. og 23. februar 2022 i Rønde Idrætscenter 

Se programmerne for arrangementerne og tilmeld 
dig på vores hjemmeside. 

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

- Rendegraver
- Gravemaskiner fra 1 - 28 ton
- Entreprenørvogn

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

Uforpligtigendetilbud gives!
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EFFEKTIV SVINEPRODUKTION GIVER MERE  
N OG P TIL MARKEN
Foderkorrektion kan frigøre gyllearealer hos mange svineproducenter og give bedre 
og mere fleksible gødningsplaner, hvor undergødskning undgås.
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PLANTEAVL
Souchef Planteavl 
Jakob Ulstrup  
Telefon 8791 2054 – Mobil 2835 0184 
Mail: ju@landboforening.dk

SVINERÅDGIVNING
SVINEKONSULENT, VELAS

Søren Andersen 
Mobil 2077 3001

Mail: san@velas.dk

Korrigér din svinegylle for indholdet af kvælstof og 
fosfor. Det frigiver udbringningsareal, så du begrænses 
mindre i, hvor meget gødning du må bruge. Samtidig 
bliver gødningsplanen bedre, fordi gyllens beregnede 
og faktiske indhold stemmer bedre overens.
Gyllen fra grisene har et deklareret indhold af kvælstof 
og fosfor. Det er baseret på standardtal – den såkaldte 
normproduktion - som produktionen af næringsstoffer 
lovmæssigt skal beregnes ud fra. 

Udfordringen med normproduktionen i praksis er, 
at den i nogle tilfælde overvurderer indholdet af 
næringsstoffer i den producerede gylle. Dét er tilfæl-
det, hvis fodringen er mere effektiv, end normerne 
tilsiger. I praksis resulterer dette i undergødskning af 
markerne.

BEDRE GØDNINGSPLAN
Ved at korrigere for den mere effektive fodring, bliver 
den producerede mængde kvælstof og fosfor nedsat. 

Diagrammet viser, hvor meget kvælstof og fosfor fire 
konkrete bedrifter på Djursland har sparet i sidste 
gødningsår.
Fordelene er flere. For det første kan man spare noget 
jord, fordi der maksimalt må udbringes 170 kg to-
talkvælstof og 35 kg fosfor per hektar i svinegylle. 
Dernæst vil man få en langt bedre gødningsplan, fordi 
man undgår at gødske med gylle, der er tyndere, end 
man tror. Endelig bliver tingene langt mere fleksible 
både i forhold til hvor og hvor meget gylle, der skal ud-
bringes, og hvilke kunstgødningstyper, man kan vælge. 

SÅDAN LAVES FODERKORREKTION AF GYLLEN
Foderkorrektion – som i fagsprog kaldes Type 2-kor- 
rektion – er baseret på egne, dokumenterede tal for 
fodermængde og -sammensætning. 
Til korrektionen skal bruges faktiske og valide produk-
tionsdata. De kommer typisk fra Agrosoft eller Cloud-
farms, men kan også komme fra andre management-
systemer. Der skal være tal for en sammenhængende 
12-måneders periode, der ligger indenfor perioden 1. 
august 2020 til 15. februar 2022. 
Hvis du er i tvivl, om du snyder din mark for kvælstof, 
så få lavet en Type 2-korrektion. Kontakt Søren Ander-
sen for at få vurderet, om der er N og P at hente i din 
fodring. 

BUTIK 

RiK Aut. EL-lnstallater Per Kvorning 

Tlf.: 86 48 10 17 

Vestergade 49, 8963 Auning
Abent alle hverdage kl. 10.00-17.00 
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PLANTEAVLSFORSØG 2021
Der blev i 2021 gennemført 52 forsøg. Derudover har Djursland Landboforening 
også deltaget i det såkaldte registreringsnet i en række afgrøder. I den forbindelse 
skal der lyde en stor tak til alle, der velvilligt har lagt afgrøde eller jord til vores 
forsøgsaktiviteter.
Forsøgsarbejdet i Djursland Landboforening gennemføres efter kvalitets- 
sikringssystemet; Kvalitet i Landsforsøgene. 

I dette medlemsblad har vi valgt at omtale seks af de 
gennemførte forsøg: 
• To forsøg i vinterhvede med stigende mængder 

kvælstof på humus- og lerjord
• Et vinterhvedeforsøg med svampebekæmpelse
• Et ukrudtsforsøg i vinterhvede med fokus på 

væselhale
• Et forsøg i vinterraps med kvælstofstrategi om 

efteråret
• Et vårbygforsøg med svampebekæmpelse og 

vækstregulering 

For at se detaljerede data på alle forsøgene, der er 
gennemført i 2021 i Djursland Landboforening, findes 
der link til disse på foreningens hjemmeside,  
www.landboforening.dk

Registreringsnet i vinterhvede.
Havrerødsot nederst i midten af billedet

Forsøg i landbrugslandet
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Til gødningssæsonen 2021 blev kvælstofnormen på 
humusjorde sat ned i forhold til tidligere norm med 
50 kg N/ha til vinterhvede og 25 kg N/ha til vårbyg. 
Da der her på Djursland findes en del arealer i omdrift 
på humusjord, gav det mening at efterprøve, hvor det 
optimale kvælstofniveau ligger på denne jordtype. 
Derfor blev der i foråret 2021 anlagt to identiske 
forsøg i vinterhvede på den samme mark. I den ene del 
af marken var JB7 (lerjord) og den anden del JB11(hu-
musjord).

Humusjorde er meget forskellige. Der er forskel på 
tykkelsen af humuslaget, procent humus og forskellig 
undergrund. Humusjord er defineret ved, at den skal 
indeholde mindst 10% humus.
I forsøget på humusjord blev der målt % humus i fire 
lag.

0 – 25 cm:  28% humus
25 – 50 cm:  3,3% humus
50 – 75 cm:  16,2% humus
75 – 100 cm: 18,3% humus

Afgrødens kvælstofnorm var på humusjorden: 131 kg 
N/ha, og på lerjorden 221 kg N/ha.
I forsøgene blev der tildelt fra 0 til 300 kg N/ha med 
forskellige tildelingsstrategier. Første tildeling den 22. 
marts, anden tildeling den 20. april, og tredje tildeling 
blev gennemført den 19. maj i st. 37.

STIGENDE KVÆLSTOF TIL VINTERHVEDE UDEN HUSDYRGØDNING
Forsøgsvært: Morten Gert Nielsen, Fløjstrup

Den 9. juni lerjord. Synlig forskel på N-tildeling

Den 9. juni humus. Ingen synlig forskel på N-tildeling

Den højeste proteinprocent blev målt i led 7 og 9 med 300 kg N/ha ved tre tildelinger. På lerjorden blev den hø-
jeste proteinprocent målt til 13 og tilsvarende på humusjorden til 12 procent.
Den økonomisk optimale kvælstofmængde er i dette forsøg 146 kg N/ha på lerjord, 75 kg N/ha under normen og 
på humusjord 43 kg N/ha, 88 kg N/ha under normen.

Lidt af Djursland
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KVÆLSTOFSTRATEGI I VINTERRAPS OM EFTERÅRET
Forsøgsvært: Morten Gert Nielsen, Fløjstrup

80,8
85,1 85,1 84,8 84,3 85,3

82,9 84,1 84,1

40,1

59

68,6
73,7 74,2

71,7 72,7 72,7
70,5

30

40

50

60

70

80

90

In
ge

n 
N

22
/3

:5
0

kg
 N

22
/3

:5
0

N
.2

0/
4:

50
 N

22
/3

:5
0

N
.2

0/
4:

10
0 

N

22
/3

:5
0

N
.2

0/
4:

10
0

N
.

19
/5

:5
0 

N

22
/3

:5
0

N
.2

0/
4:

15
0

N
.

19
/5

:5
0 

N

22
/3

:5
0

N
.2

0/
4:

20
0

N
.

19
/5

:5
0 

N

22
/3

:1
00

N
.2

0/
4:

20
0 

N

22
/3

:5
0

N
.2

0/
4:

10
0 

N
19

/5
:1

00
 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

U
db

yt
te

hk
g

pr
.h

a

Stigende mængder kvælstof til vinterhvede u. husdyrgødning
m/dronemålinger JB11 JB7

O
pt

im
um

43
 N

O
pt

im
um

14
6 

N

I dette forsøg på JB 6 blev det undersøgt, om kvæl-
stofstrategi og mængde af kvælstof om efteråret 
har betydning for den optimale kvælstofmængde om 
foråret. Det er normal kutyme at tilføre en vis mængde 
kvælstof i gylle eller handelsgødning om efteråret. 
Denne mængde diskuteres.

Forsøget blev tildelt fra 0 til 60 kg N/ha før såning den 

17. august. I foråret blev der tilført fra 0 til 250 kg N/
ha.
Prøver, der blev udtaget i november 2020, viste en for-
holdsvis lille mængde N-Min på 12 til 14 kg/ha. Højest, 
hvor der var tilført 60 kg N/ha før såning. Der blev ikke 
konstateret sygdomme i forsøget, og lejesæds- 
tendensen var meget lille. Udbytteniveauet var ved 
optimal kvælstofmængde på ca. 4800 kg/ha.

Tydelig effekt på kvælstoftildeling før såning. Foto fra nov. 2020
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UKRUDT I VINTERHVEDE, MED FOKUS PÅ VÆSELHALE
Forsøgsvært: Bjarne Boje, Holbæk
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I dette forsøg er der tre scenarier og tre tendenser:
• Den økonomisk optimale kvælstofmængde i første 

scenarie uden kvælstof om efteråret er 300 kg/ha 
kvælstof om foråret.

• Den økonomisk optimale kvælstofmængde i andet 
scenarie med 30 kg/ha kvælstof om efteråret er 
179 kg/ha kvælstof om foråret.

• Den økonomisk optimale kvælstofmængde i tredje 
scenarie med 60 kg/ha kvælstof om efteråret er 
219 kg/ha kvælstof om foråret.

Der er i dette forsøg tendens til, at hvis vinterrapsen 
ikke bliver tildelt kvælstof i efteråret, skal der tilføres 
mere kvælstof i foråret, end hvis der er tilført enten 
30 eller 60 kg/ha kvælstof i efteråret. Ved tilførsel af 
kvælstof i efteråret bliver rapsen mere robust til at stå 
en vinter igennem, og den økonomisk optimale kvæl-
stofmængde bliver lavere.

Led 1 i april med væselhale                Forsøget fra oven i juli 

Nedenstående forsøg er anlagt på et areal, hvor 
væselhale og tokimbladet ukrudt er et væsentligt 
problem. 
Forsøget skal belyse effekten af Mateno Duo mod 

væselhale i vinterhvede. Marken og forsøget blev 
sået den 17. september efter forudgående pløjning. 
Forsøgets led 2-7 blev sprøjtet den 7. oktober i st. 10.
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I nedenstående diagram fremgår resultatet af tælling 
af væselhale og tokimbladet ukrudt. 
I ubehandlet led 1 blev der optalt 1600 væselhale 
pr. kvm, og 372 tokimbladet ukrudtsplanter pr. kvm. 
Dette indikerer et meget massivt ukrudtsproblem. 

Forsøget viser, at det er en kombination af 0,5-0,7 l/
ha Mateno Duo og 0,75 -1,0 l/ha Boxer, der giver den 
bedste effekt. 
Den bedste effekt blev opnået i led 7 med 0,7 l/ha 
Mateno Duo + 1,0 l/ha Boxer. De sikreste merudbytter 
blev målt i led 7. Når omkostningerne til behandling 
blev trukket fra, gav led 7 også det bedste nettoresul-
tat.

Væselhale i stort antal

Ubehandlet
St.10: 0,7

Mateno Duo
600 SC

St.10: 0,35
Mateno Duo
600 SC +0,5

Boxer

St.10: 0,5
Mateno Duo

600 SC
+0,75 Boxer

St.10: 0,35
Mateno Duo
600 SC +1

Boxer

St.10: 1,5
Boxer +0,1

DFF

St.10: 0,7
Mateno Duo
600 SC +1

Boxer
1 2 3 4 5 6 7

Udbytte, hkg kerne 39,00 69,50 68,60 76,90 74,10 74,20 79,00
Kamille, % dækning 41 1,0 4,0 1 3 2 0
Væselhale, pl./m2 1600 350 388 282 140 172 90
Tokimbl.ukr. pl/ha 372 2 2 2 0 5 0
Væselhale, biom.visuelt 100 24 29 15 18 21 11
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Udbytte, hkg kerne

Ukrudt i vinterhvede med focus på væselhale

Led 1              

Led 5              

Led 2             

Led 6         

Led 3          

Led 7            

Led 4          
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Formålet med nedenstående forsøg er at vurdere den 
økonomisk optimale svampestrategi i en sort, som er 
mindre modtagelig for svampesygdomme. Forsøget 
er anlagt i sorten Momentum. Denne sort ligger for 
Septorias vedkommende i modtagelighedsgruppe 2. 
Det vil sige, at sorten er middel modtagelig overfor 
Septoria. Septoria var den eneste svampesygdom 
af betydning i dette forsøg. Allerede i starten af maj 
måned blev der konstateret Septoria. Med den megen 
nedbør i maj blev angrebet betydeligt. Således var de 
ubehandlede led angrebet med Septoria på 30% af de 
grønne plantedele i starten af juli.

Behandlingsstrategi:
Led 2 behandlet i st. 32, 7. maj
Led 2-16 behandlet i st. 37-39, 28. maj 
Led 2-8 behandlet igen i st. 55-61, 16. juni

Effekten af behandlingerne er meget forskellig. Den 
bedste effekt er opnået i forsøgsled 6. Her er der 
behandlet med Univoq og Prosaro EC 250. Det højeste 
nettoudbytte blev høstet i forsøgsled 9. Her er  
behandlingen udført med 0,75 l/ha Balaya i st. 39 
(fanebladet fuldt udviklet).

SVAMPEBEKÆMPELSE I MINDRE MODTAGELIG VINTERHVEDESORT
Forsøgsvært: I/S Hegnsholt, Tangvejen 3, Ugelbølle

Forsøg med fin beliggenhed Der høstes resultater
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Nettoudb Septoria % dækning
Svampebekæmpelse i mindre modtagelige hvedesorter.
Sort:Momentum

NYE IKKE GODKENDTE SVAMPEMIDLER
Univoq indeholder et nyt aktivtstof med ny virkemekanisme (fenpicoxamid).
Entargo indeholder boscalid, som også indgår i Bell og Viverda.
Greteq Star som Amistar Gold.
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Nedenstående forsøg skal belyse effekten af forskel-
lige svampemidler og vækstreguleringsmidler i vårbyg.
Wish er en almindelig dyrket sort med lille til moderat 
modtagelighed overfor svampesygdomme. I dette 

forsøg var skoldplet den dominerende sygdom.
I ubehandlet var dækning af skoldplet således 8% af 
det grønne bladareal.

Følgende strategi er anvendt i forsøget:
Led 2 og 3 behandlet i st. 31.
Led 2-15 behandlet i st. 37-39. 
Led 2 behandlet yderligere 14 dage efter behandling i 
st. 37-39.

Det højeste nettoudbytte blev opnået i forsøgsled 15, 
hvor der er behandlet i st. 39 med Propulse, Comet 
Pro og Terpal. Forsøgsled 6, 14 og 15 er svampebe-
handlet ens. De højere nettomerudbytter på mellem 
3 og 4 hkg/ha skyldes vækstregulering til trods for, at 

både aks -og strånedknækning var meget moderat i 
forsøget.

NYE IKKE GODKENDTE SVAMPEMIDLER:
Kayak: Cyprodinil, et aktivt stof, som var indeholdt i 
midlet Stereo, som er udgået.
Pictor Active: Blanding af aktivstofferne pyraclostrobin 
og boscalid, som bl.a. indgår i Comet Pro og Cantus.
Entargo: Indeholder boscalid som også indgår i Bell og 
Viverda. 

SVAMPEBEKÆMPELSE OG VÆKSTREGULERING I VÅRBYG
Forsøgsvært: Mørkholt I/S, Ramten
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    Landboforening.dk  19

Tidseltoppen dunes Der sluttes af

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

FORSØG
Planteavlsassistent

Kjeld Andreasen 
Mobil 2939 5389

Mail: ka@landboforening.dk

v/ Susanne og Peter Ejlersen
Elholtvej 15 · 8581 Nimtofte

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

Kloak
SERVICEMIDTDJURSRENSNING AF:

• DRÆNRØR

• SEPTICTANKE

• SPUL AF GYLLEKANALER

• KLOAKKER
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TILPASNING AF INDKOMSTEN FOR 2021

INDSKUD PÅ PENSIONSORDNING
Som skattereglerne er nu, kan der med skattemæs-
sigt fradrag kun indskydes på ratepension og livrente. 
Ratepension har et loft i 2021 på 58.500 kr. Ønskes 
yderligere indskud på pension med skattemæssigt 
fradrag, så skal det være på livrente. 

Her gælder den såkaldte 30 % ordning, hvor selvstæn-
digt erhvervsdrivende kan indskyde op til 30 % af 
resultatet før renter. Det vil sige, at har man et resul-
tat før renter på 1 mio. kr., så kan der indskydes op til 
300.000 kr. på en livrente.

Indskud på ratepension og livrente kan sagtens 
kombineres, men regnskabsafdelingen anbefaler, at 
der som udgangspunkt altid fyldes op på ratepension 
inden indskud på livrente.

FREMRYKKE INVESTERINGER (116 % AFSKRIVNING)
Der skal aldrig investeres blot for at opnå et skatte-
fradrag. Men står man alligevel for at skulle udskifte 
f.eks. en traktor, så kan denne investering med fordel 
fremrykkes til december måned i stedet for i første 
kvartal af 2022. Dette både for at opnå afskrivnings- 
mulighed i 2021 samt for at få momsen medregnet for 
4. kvartal 2021. 

Ved køb af inventar skal følgende opfyldes for at opnå 
afskrivningsret:
• Leveret til en igangværende virksomhed
• Bestemt til at indgå i virksomhedens drift
• Færdiggjort i et sådant omfang, at den kan indgå i 

driften.

Inventaret skal altså være leveret til virksomheden 
inden nytår, for at man kan afskrive.

Fra den 23. november 2020 og frem til udgangen af 
indkomståret 2022 gælder et særligt regelsæt om-
kring forhøjede afskrivninger på inventar. Afskrivnings-
grundlaget kan forhøjes til 116 %, hvis man opfylder 
betingelserne:
• Det skal være fabriksnyt inventar
• Købet skal ske indenfor ovenstående tidsramme
• Inventaret må ikke have fossil brændstofmotor, 

medmindre det indregistreres til godstransport og 
får nummerplade på

En fabriksny traktor med nummerplade kan derfor 
godt indgå i den forhøjede afskrivningssaldo, mens 
en mejetærsker eller selvkørende fodervogn ikke kan 
komme med. Den forhøjede afskrivningssaldo giver 
anledning til at lave en grundig beregning, hvis man 
påtænker at købe en ”nyere” brugt maskine. Det kan 

Kompetent og reel maler!

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

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

Indkomståret 2021 nærmer sig sin afslutning, så der skal snart tages stilling til 
f.eks. indskud på pensionsordning eller andre dispositioner, som kan påvirke ind-
komsten i år. Nedenfor kommer en kort beskrivelse af tre muligheder for at ændre i 
indkomsten for 2021. 



    Landboforening.dk  21

ØKONOMI OG REGNSKAB
Chef for økonomi
Henrik Larsen 
Telefon 8791 2080 – Mobil 2481 6522
Mail: hal@landboforening.dk

godt ske, at med en ekstra afskrivning på hele købet, 
så bliver økonomien samlet set bedre ved køb af fa- 
briksnyt inventar i stedet for.

GEMME SALGSBEHOLDNINGER
Hvis man ikke har fået afregning for sine salgsbehold-
ninger endnu, kan dette med fordel udskydes til efter 
nytår. Har man egne producerede salgsbeholdninger 
på lager eller oplagt, så har man mulighed for at vær-
disætte disse lavere end salgsprisen og derved ud-
skyde en del af beskatningen til næste år.
Beholdninger kan værdiansættes til:
• Dagsprisen på statustidspunktet
• En beregnet fremstillingspris på 85 % af dagsprisen
• Den faktiske fremstillingspris, som beregnes fak-

tuelt for hver afgrøde, hvor udgifterne fordeles ud 
på de høstede mængder

Den faktiske fremstillingspris ligger for korn ofte mel-
lem 45 og 70 kr. pr. hkg. Hvis man anvender denne, vil 
man således kunne udskyde beskatningen af differen-
cen mellem denne pris og salgsprisen til året efter.
Ovenstående er en forsimplet version af reglerne. 

Der vil ofte være flere forhold, som skal tages i be-
tragtning, før man beslutter sig for at handle på det. 
Ring derfor gerne til økonomikonsulenten, så forhol- 
dene kan drøftes helt konkret på den aktuelle bedrift.

TILPASSEDE VITAMIN- OG 
MINERALBLANDINGER

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

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

Læs mere på

Vilomix.dk

NY MEDARBEJDER I 
ØKONOMI OG REGNSKAB
Den 1. december 2021 starter Louise Birch 
Kaspersen som økonomikonsulent i økonomi og 
regnskab. Louise har tilbage i 2014 og 2015 været 
ansat som studentermedhjælp, mens hun færdig-
gjorde sin Cand. Merc. Aud. uddannelse. Afdelingen 
kender derfor Louise som en stærk og solid arbe-
jdskraft. Hun har i de mellemliggende år arbejdet 
hos revisionsfirmaet EY i København, men er nu 
vendt tilbage til Djursland.

Louise skal overtage nogle regnskaber fra Anne-
Mette Hougaard, Hans-Henrik Dalsgaard og 
undertegnede, så der kan frigives ressourcer til at 
skabe en mere synlig ledelse. Derudover skal Lou-
ise overtage ansvaret for afdelingens lønservice og 
deraf følgende rådgivning samt være afdelingens 
momsspecialist.

Vi håber, at alle vil tage godt imod Louise. 
Se i øvrigt medarbejderportrættet andetsteds i 
bladet.
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FÅ FOKUS PÅ BUNDLINJEN MED DASHBOARD  
& eOVERBLIK 

Som bruger af Dashboard og/eller eOverblik kræver 
det en naturlig interesse for produktionen, men hvilken 
landmand har ikke det? 

Seges udbyder Dashboard, eOverblik og eOverblik Pro. 
Til dig som ønsker en mere fyldestgørende økonomisk 
forståelse, kan vi i Djursland Landboforening hjælpe 
dig med forståelse indenfor netop dette område. 

DASHBOARD
Dashboard giver dig mulighed for digitalt at gennem-
skue nøje udvalgte produktionstekniske og økono-
miske nøgletal. Du kan følge med i udviklingen af din 
løbende kontering i forhold til dit budget for igang-
værende regnskabsår, eller din årsrapport for regn-
skabsåret forinden. 

Dashboard er til dig, der ønsker et hurtigt overblik i 
hverdagen, og et redskab til at sammenligne og til-
passe virksomhedens fokusområder. Dashboard er et 
digitalt værktøj, hvor man udvælger en række plancher 
på sitet. Det kan for eksempel være ”salg af smågrise”, 
”vedligeholdelsesudgifter”, ”dyrlægeregninger”, 
”celletal”, ”dækningsbidrag” eller noget helt andet, 
mulighederne er mange. 

Ovenfor ses to ”plancher”, som er blevet tilvalgt til 
dette Dashboard. Hvis du i forvejen får lavet et budget, 
så bliver dine realiserede resultater holdt op imod 
budgettallene på plancherne. 

eOVERBLIK
Som bruger af eOverblik får du automatisk adgang til 
Dashboard. eOverblik er din digitale ledelsesrapport, 
og den giver dig overblik på tværs af virksomheden. 
Udover de funktioner som Dashboard giver, så giver 
eOverblik dig mulighed for at gå i dybden med dine 
tal – helt ned på kontoniveau, så du kan se de enkelte 
posteringer, samt tilhørende bilag. 

Med eOverblik får du også adgang til at benchmarke 
dine produktionssteder og driftsgrene op imod  
hinanden. eOverblik passer til den landmand, som 
ønsker den bedst mulige digitale sparring med diverse 
rådgivere. 

Ved fremtidens møder kunne denne funktion f.eks. an-
vendes, således at alle mødedeltagere har det digitale 
materiale, og dermed har mulighed for at sikre den 
bedst mulige fremtid for virksomheden. 
eOverblik er til dig med ét sted og ét CVR-nummer. 
Her får du det samlede overblik, og du kan dykke ned i 
dine data.

Med eOverblik får du en digital genvej til en økonomisk 
oversigt. Det er din digitale ledelsesrapport, som giver 
dig overblik på tværs af virksomheden.

eOVERBLIK PRO
eOverblik Pro er til dig, der har flere bedrifter og måske 
flere CVR-numre. Med Pro kan du opdele dine resul-
tater på bedrifter og produktionsgrene og gå i dybden 
med tallene for de enkelte bedrifter. 

Har du flere CVR-numre, kan du få et samlet overblik 
på tværs af dine bedrifter og virksomheder.

Dashboard/eOverblik fungerer mest optimalt i sam-
menhæng med Summax og eFaktura, da bilagene 
ligger digitalt. 

Du kan tilgå dine bilag digitalt fra eOverblik, hvis de er 
gemt i Summax. Når du benytter Summax, bliver mest 
mulig data bogført via dataoverførsel – dvs. hurtigere 
og nemmere kontering.

Kunne du tænke dig et løbende overblik og indsigt i din økonomi og produktion? 
Djursland Landboforening tilbyder Dashboard, eOverblik og eOverblik Pro som en 
løsning til dig, der vil have fokus på bundlinjen.
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ØKONOMI OG REGNSKAB
Regnskabsassistent
Sandra Frederiksen Kjær 
Telefon 8791 2031 – Mobil 2939 3905
Mail: sfk@landboforening.dk

Billede til eOverblik: 

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

tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk

Dansk Landbrugsformidling 
er en landbrugsspecialiseret 
mæglervirksomhed. 

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

Tangvejen 5, Ugelbølle, 8410 Rønde
v/Morten Sørensen

86 37 37 10

Sikkerhed for erhverv og private
Godkendt af forsikringsselskaberne & Rigspolitiet

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

For sikkerhedens skyld...
UGELBØLLE EL-SERVICE APS

Hvis det er et tilbud, du ønsker at benytte dig af, da giv endelig din konsulent eller assistent besked. 
Du kan også ringe os op for nærmere gennemgang.
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NYE PENSIONSMULIGHEDER

Til januar vil det igen være muligt at få sin efterløn-
sopsparing udbetalt skattefrit. Er man født i 1959 eller 
senere og har betalt til efterlønsordningen, så har man 
i perioden fra 1. januar til 30. juni 2022 mulighed for at 
søge om at få udbetalt sit efterlønsbidrag kontant og 
skattefrit. 

Men om det er en god ide, kan være meget svært at 
vurdere, da der er mange regler og forhold, som har 
indflydelse på, hvor meget man kan få i efterløn. Det 
er heller ikke blevet nemmere af, at man nu også skal 
forholde sig til, om Arne-pension i stedet kunne være 
en mulighed. Derfor vil det være oplagt for de person-
er, som enten har været selvstændige eller på arbejds-
markedet i mange år, samt er fyldt 61 år, at få afklaret, 
om man kan få Arne-pension, inden man skal beslutte, 
om man skal have efterlønsbidraget udbetalt.

KORT OM EFTERLØN
Antal år, man kan få efterløn i, afhænger af sit fød-
selsår. Hvis man er født 1. juli 1959 eller senere, vil 
man max kunne få udbetalt efterløn i 3 år, før man 
opnår folkepensionsalder. Hvis man er født før 1. juli 
1959, er det muligt at få efterløn i mere end 3 år. Men 
hvis man vælger at gå på efterløn tidligere end 3 år før, 
man bliver folkepensionist, vil man få redu- 
ceret sit efterlønsbeløb, så man kun får udbetalt 91% 
af max efterlønsbeløb. 
Beløbet, som udbetales, svarer til dagpengesatsen. 
Beløbet, som udbetales, er i 2021 på 19.322 kr. og ved 
91% sats, 17.583 kr.

Hvis man fortsætter med at arbejde de sidste 3 år, før 
man bliver folkepensionist, er der mulighed for at op-
tjene 12 skattefripræmier á 13.912 kr., i alt 166.944 
kr. (2021 sats). Det kræver dog, at man arbejder fuldtid 
(37 timer om ugen) samtidigt med, man har en årlig 
indkomst på minimum 243.996 kr. (2021 sats). Arbej- 
der man mindre end de 37 timer, vil man dog fortsat 
kunne optjene skattefripræmier. Der skal 481 timers 
arbejde til at optjene en skattefripræmie.   
      
ANDET
Man skal bl.a. være særligt opmærksom på
• At indkomst / arbejdskravet skal være opfyldt, før 

man kan søge efterløn
• At man kun kan søge efterløn, hvis man er rask-

meldt på ansøgningstidspunktet
• De krav, der skal være opfyldt, fra man får efter- 

lønsbeviset, til man søger om at få udbetalt 

efterløn eller kan begynde at opspare den skatte-
fripræmie.  

• At efterlønnen bliver nedsat, hvis man har pen-
sionsopsparinger. Hvor meget afhænger helt af, 
hvor stor opsparingen er. F.eks. nedsætter en 
ratepensionsopsparing på 1 mio. kr. efterlønnen 
med årligt 40.000 kr.  

• At arbejdsindtægt modregnes i efterlønnen, og 
hvis man er selvstændig, skal virksomheden som 
udgangspunkt være bortforpagtet i hele efterløns-
perioden. 

• Hvis man bliver ledig, er man sikret en ret til et 
seniorjob, hvis der højst er fem år til, man når 
efterlønsalderen. Denne ret bortfalder, hvis man 
melder sig ud af efterlønsordningen. 

KORT OM ARNE-PENSION
Hvis man har været selvstændig eller på arbejdsmar- 
kedet i 42 år eller mere, så vil man kunne søge om at 
få Arne-pension. Antal år, man kan få Arne-pension, 
er op til 3 år før, man opnår folkepensionsalder. For 
personer født i 1964 eller før, opgøres antal år på ar-
bejdsmarkedet, når man bliver 61 år. Hvis man er født 
efter 1964, ændres opgørelsesåret løbende i forhold til 
fødselsåret, så hvis man f.eks. er født i perioden 1965-
1968, er opgørelsesåret, når man bliver 62 år. 

Ligeledes stiger antal år, man også skal have arbejdet. 
Antal år, man kan gå fra, før man opnår folkepension, 
opgøres ud fra, hvor mange år man har arbejdet ved 
opgørelsesåret. F.eks. ved 61 år:
• 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med 

tidlig pension
• 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med 

tidlig pension
• 42 år på arbejdsmarkedet givet ret til 1 år med 

tidlig pension

Man kan max få 13.740 kr. (2022 sats) om måneden. 
Arne-pensionen bliver sat ned, hvis man f.eks. har 
en ratepensionsopsparing over 2 mio. eller ved en 
livrente, som kan udbetale over 125.000 kr. årligt. Er 
der en arbejdsindkomst på over 24.000 kr., nedsættes 
Arne-pensionen med 64% af det beløb, som overskri- 
der 24.000 kr.  
Antal arbejdsår opgøres ved lønmodtager ud fra den 
årlige indbetaling til ATP. 
Ved selvstændige er det ud fra, at der som minimum 
skal have været et overskud svarende til den maksi-
male årlige dagpengesats det pågældende år. Hvis der 

Er efterlønnen fortsat interessant, eller skal efterlønnen hæves, og er  
”Arne-pension” måske en mulighed?
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har været et underskud et år, så kan dette udlignes, 
hvis der har været 4 andre år, hvor overskuddet har 
været minimum 25% højere end dagpengesatsen i det 
pågældende år. Man kan max. udligne 5 år med under-
skud med et overskud fra et andet år.
Både år som lønmodtager og selvstændig tæller med i 
den samlede opgørelse. 
Det er et krav, at man fortsat har en tilknytning til 
arbejdsmarkedet, efter der er lavet en opgørelse af 
anciennitet, for at man kan bibeholde retten til tidlig 
pension. Tilknytningen kan være enten via beskæf-
tigelse eller medlemskab af en a-kasse. Kravet om 
arbejdsmarkedstilknytning gælder fra det tidspunkt, 
hvor personen kan få opgjort sin anciennitet til over-
gang til ydelse.
 
HVAD GØR MAN NU
Om man skal fortsætte med at være i efterlønsord-
ningen eller ej, kan for mange være svært at forholde 
sig til, især hvis der er mere end 5-10 år til, man opnår 
efterlønsalder. Men der er nogle forhold, man umid-
delbart kan tage udgangspunkt i, når man skal vurdere, 
om efterlønsbidrag evt. skal udbetales. Derudover skal 
man også være afklaret med, at hvis man bestemmer 
sig for at stoppe med efterlønsordningen, så vil det 
som udgangspunkt ikke være muligt igen at tilmelde 

sig efterlønsordningen.   
Forhold som har indflydelse på, om man evt. bør hæve 
efterlønsbidraget, inden man opnår efterlønsalder:  
• Ens indkomst gør, at man ikke opfylder indkomst-

kravet til, at man kan få sit efterlønsbevis
• Man opfylder ikke arbejdskravet ved ansøgnings- 

tidspunktet af efterlønsbeviset 
• Ens pensionsopsparinger gør, at man får en stor 

modregning i sin efterløn, samtidigt med man vil 
stoppe med at arbejde, inden man bliver folkepen-
sionist 

• Man vil ikke arbejde på fuld tid frem til, man bliver 
folkepensionist og derved ikke opsparer alle 12 
rater af den skattefri præmie

• Man er syg og forventer ikke at komme tilbage på 
arbejdsmarkedet

• Man har mulighed for at søge om seniorpension
• Arne-pensionen er bedre løsning (se eksempel)
• Man er stoppet med at arbejde
• Man arbejder indenfor et område, hvor man for-

venter, at man altid kan finde et job, og er dermed 
ligeglad med den sikrede ret til et arbejde ved 
kommunen 5 år før folkepension 

• Man forventer, efterlønsordningen vil blive yderli- 
gere forringet 

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

Efterløn Tidlig pension  
(Arne-pension)

Ydelse (2021 sats) 231.864 kr. 162.600 kr.
Modregning: 2 mio. kr. * 4 % -80.000 kr. 0 kr.
Ydelse pr. år. 151.864 kr.
Ydelse pr. md. 12.655 kr. 13.550 kr.**

** Er satsen for 2020

Eksempel på hvor Arne-pension er en bedre løsning. Der er en kapitalpension på to mio.

Ved valg af Arne-pension vil der være en årlig gevinst 
på ca. 10.740 kr. Dertil kan man så tillægge udbetalin-
gen af det skattefrie efterlønsbidrag.

Hvis man er født før 1. januar 1959 og har fået efter- 
lønsbeviset, men ikke startet udbetaling af efterløn-
nen, så vil efterlønsbidraget blive beskattet med 30% 
ved udbetaling. Men det vil fortsat være en bedre 
løsning med Arne-pension. 

Hvis man er startet på efterløn før 1. januar 2022, så 
har man fortsat mulighed for at overgå til Arne-pen-
sionen i stedet for efterlønsordningen. Man vil så få et 
månedligt kompensationstillæg på 2.676 kr., som der 
skal betales 30% afgift af.  

Har man spørgsmål vedr. udbetaling af efterlønsbidra-
get, og hvordan man er stillet i forhold til efterlønsord-
ning, Arne-pension og folkepension, så er man meget 
velkommen til at kontakte mig.
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HVAD SKER DER MED BEDRIFTEN,  
HVIS DER SKER NOGET MED DIG?

Det kan betyde en verden til forskel, hvis du har taget 
skridt til sikring af den fortsatte drift af din virksomhed 
i en situation, hvor der sker dig noget. Det kan i yder-
ste konsekvens betyde virksomhedens overlevelse, 
indtil du er tilbage ved arbejdet igen, eller indtil virk-
somheden er blevet solgt.

De risici, som alle kan komme ud for – sygdom, ulykke, 
dødsfald – dækker over situationer, som du formentlig 
helst ikke tænker på eller taler om. Men det er alligevel 
en god ide at ofre det en overvejelse for at mindske 
konsekvenserne, hvis uheldet alligevel er ude. 

De mest almindelige værktøjer, som de fleste kender 
til, er i den forbindelse testamente, ægtepagt om 
særeje for ejeren, gode forsikringsdækninger (livs-
forsikring og erhvervsevnetabsforsikring for dig,  
arbejdsskade- og erhvervssygdomsforsikring for alle, 
der arbejder i virksomheden). 
Men de færreste har tænkt på håndtering af den 
daglige produktion og løbende beslutninger i virksom-
heden, hvis du ikke er til stede, og at der er mulighed 
for at oprette en fremtidsfuldmagt, som kan hjælpe i 
den situation.

Med en fremtidsfuldmagt kan du give dine nærmeste 
mulighed for at fortsætte driften, og træffe valg for 
virksomheden på dine vegne, hvis du i en periode – 

lang eller kort - selv bliver ude af stand til det pga. 
sygdom eller ulykke. Fuldmagten kan også indeholde 
varetagelse af dine personlige forhold som godken-
delse af lægebehandlinger, hjælp til pleje osv. 

I en fremtidsfuldmagt udpeger du selv den/de perso- 
ner, der som fuldmægtig/fuldmægtige lidt kort for-
talt kan ”skrive under” i dit navn, og må varetage dine 
økonomiske og/eller dine personlige forhold. Fuld-
magten har dermed også den fordel, at en lang- 
trukken værgemålssag ved Familieretshuset ikke bli-
ver nødvendig, og at du overlader ansvaret til én eller 
flere, som du stoler på og føler dig tryg ved i stedet for 
en værge udpeget af det offentlige.

EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR FULDMAGTEN 
KAN BRUGES:
EKS. 1. 
En landmand med svine- og planteavlsbedrift fik en 
blodprop i hjernen og blev indlagt akut. Indlæggelsen 
varede i 3 mdr., hvor han ikke var i stand til noget. 
Genoptræningen derefter varede også 3 måneder. 
Forinden havde landmanden oprettet en fremtidsfuld-
magt, hvor han havde skrevet sin driftsleder ind som 
fuldmægtig, og driftslederen blev derfor i stand til at 
sørge for at indkøbe foder, gødning, kemi osv. samt 
sælge og købe grise til opretholdelse af produktionen. 
Da landmanden blev rask igen, blev fuldmagten truk-

Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at de praktiske opgaver og beslutninger i virk-
somheden stadig kan håndteres under dit fravær.
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BLACH-MASKINSTATION
Ballevej 30 · 8570 Trustrup
Telefon 4033 0309 - 2012 0128 · jens@blach-lyngdal.dk

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

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

JURIDISK AFDELING
Afdelingschef, jurist

Kitte Borup 
Telefon 8791 2047  

Mobil 4049 8791 
Mail: kib@juridiskafdeling.dk

ket tilbage, og landmanden kunne vende tilbage til en 
fuld produktion, og med dokumentation og bilag for 
alle afholdte udgifter for perioden.

EKS. 2 
En ældre enlig kvinde boede i eget hus, og blev med 
alderen for dement til at håndtere og forstå hver- 
dagen. Inden demensen for alvor begyndte at vise sig, 
havde kvinden oprettet en fremtidsfuldmagt med sin 
bror som fuldmægtig. Da det blev tydeligt for broderen 
og kvindens andre søskende, at kvinden ikke længere 
var i stand til at klare sig alene, var hun heller ikke 
længere i stand til at godkende, at fuldmagten blev 
sat i kraft. Derfor kontaktede broderen kvindens egen 
læge, der udskrev en lægeerklæring om omfanget 
af demensen, som broderen kunne sende til Fami-
lieretshuset. Broderen skrev samtidig under på, at han 
havde drøftet fuldmagtens ikrafttræden med kvindens 
andre søskende/nærtstående. Familieretshuset satte 
fuldmagten i kraft, og broderen kunne nu agere for 
kvinden, f.eks. betale hendes regninger, tale med det 
offentlige i forbindelse med pension og andre ydelser, 
købe julegaver til familien, drøfte lægelige behand- 
linger, sørge for plejebolig og sælge huset. Broderen 
aflagde årligt regnskab med bilag for alle afholdte ud- 
gifter til kvindens andre søskende, hvilket fuldmagten 
indeholdt krav om.

En fremtidsfuldmagt bliver registreret i fremtidsfuld-
magtsregistret og bliver først sat i kraft, hvis du en dag 
ud fra en lægelig vurdering ikke længere er i stand til at 
råde på dine egne vegne, eller når du selv beder om at 
få den sat i kraft. 

Du kan ændre i fuldmagten, så længe du stadig har 
dine fulde normale evner.

Juridisk afdeling anbefaler, at du opretter en fremtids- 
fuldmagt, og at du også af hensyn til dem, der skal 
træde til på dine vegne, har en liste liggende på et 
kendt sted, der indeholder navne og kontaktoplys-
ninger på de personer, der normalt varetager opgaver 
for virksomheden, så som dyrlæge, foderstofleveran- 
dør, bankrådgiver, regnskabsfører osv. Samtidigt er det 
også en god ide at skrive på listen, hvem der normalt 
varetager de praktiske opgaver, som maskinstation, 
forpagtere og vikarbureau, da disse ofte vil kunne 
dække de praktiske opgaver ind i en periode i samar-
bejde med fuldmægtigen(-tigene).

Vi står til rådighed for oprettelse og gode råd omkring 
fremtidsfuldmagterne i juridisk afdeling og regnskabs- 
afdelingen.
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NYSTALDSEFFEKT I KOSTALDE

I svineproduktionen er det altid nye og friske dyr, der 
startes op med, mens der i forbindelse med en ny 
kvægstald ofte er tale om indkøb af dyr fra en eller 
flere andre besætninger, der så bringes sammen i den 
nye stald. Det er bl.a. derfor, man har været tvivlende 
omkring nystaldseffekten.
Men erfaringer fra flere byggerier de senere år gør, at 
vi nu mener, at vi kan se effekten og også lidt omkring 
størrelsen af effekten, når man tager en ny kvægstald 
i brug.
Følger man de nyeste anbefalinger for indretning af 
stalde, er disse væsentligt større, end man historisk 
har bygget stalde – men det er den ekstra plads i sen-
gebåsene og på gangarealerne, der er med til at gøre 
forskellen. Nogle steder i anlægget skal man dog turde 
at gå videre end anbefalingerne for at få det bedste ud 
af investeringen i den nye stald. 
Et konkret eksempel på nystaldseffektten kan ses i et 
anlæg, hvor man flyttede alle egne køer fra en typisk 
90’er stald over i en ny stald, sammen med indkøbte 
dyr fra 2 - 3 andre besætninger. Alligevel oplevede 
man en gennemsnitlig ydelsesstigning i den nye stald 
på godt 1.500 kg mælk pr. årsko det første år. Ud over 
ydelsesstigningen så man også et fald på ca. 65.000 i 
celletallet samtidig med, at antal yverlidelser faldt med 
ca. 0,1 pr. årsko. Reproeffektiviteten var den eneste 
faktor, som var ringere end før, stalden blev taget i 
brug – denne steg med 0,1. 
I de danske anbefalinger for indretning af kvægstalde 
bliver der løbende lavet en evaluering, så vores an-

befalinger er ajourført med de nyeste internationale 
standarder samtidig med, at mål på båse mv. justeres 
efter køernes aktuelle mål og størrelse baseret på 
afkomstinspektørernes målinger af køer og kvier i 
forbindelse med kåring i besætningerne.
Siden de første anbefalinger kom frem i 1991, er køer 
af stor race således blevet ca. 10 cm højere.

I Byggeri & Teknik gør vi os umage med at holde os 
opdateret på den nyeste viden fra ind- og udland for at 
kunne tilbyde en stærk faglig og kompetent rådgivning 
omkring indretning af stalden. Det gælder både selve 
designet, men også i forhold til den daglige logistik i 
forbindelse med håndtering af dyrene, smittebeskyt-
telse og den aktuelle lovgivning på området.

Begrebet nystaldseffekt er et kendt begreb inden for svineproduktionen, hvor man i 
forbindelse med indkøring af et nyt staldanlæg altid kalkulerer med en højere pro-
duktion. I mælkeproduktionen har vi, ved nybyggeri, altid været mere tilbagehold-
ende med at lægge en højere produktion ind i budgetterne.

BYGGERI & TEKNIK I/S
Bygningsrådgiver, kvæg
Helge Kromann 
Mobil 2257 6798
Mail: hek@byggeri-teknik.dk

BYGGERI OG TEKNIK  
TILBYDER: 
• Faglig sparring omkring staldindretning
• Faglig sparring omkring valg af malkesystem
• Myndighedsbehandling – Bygge- og ibrugtag-

ningstilladelser
• Projektmateriale
• Indhentning af tilbud
• Byggestyring og tilsyn
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VI KAN REDDE ET DYRELIV, MEN HVAD MED 
MENNESKELIV?

På den nyligt overståede grisekongres, hvor mere end 
2000 mennesker var samlet for at høre seneste nyt 
inden for branchen og få ny viden og værktøjer med 
hjem til bedriften, havde mindst 7 kongresindlæg 
direkte og 26 indirekte fokus på overlevelse blandt 
grisene. Ét indlæg var derimod rettet mod ”trivsel og 
sikkerhed”, men hos udenlandske medarbejdere. Der 
var i alt 65 indlæg til dette. 

Fakta er, at statistikken for dødsulykker i landbruget 
fortsat går den forkerte vej. I alt 8 dødsulykker kan i 
2020 henføres til arbejde inden for landbrug, skovbrug 
og fiskeri. Set over en periode fra 2015-2020 har der 
i gennemsnit været 6 dødsulykker pr. år. Antal af an-
meldte arbejdsulykker stiger også, og mange af disse 
er især relateret til håndtering af kvæg. 

ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2020-2022
Landbrug & Fødevarer har en arbejdsmiljøstrategi 
2020-2022, hvor målsætningen er:
• En reduktion i alvorlige ulykker på 25 pct. til i gen-

nemsnit 200 ulykker årligt.
• Et fald på 25 pct. i øvrige arbejdsulykker.
• 0 dødsulykker i landbruget.

For at nå i mål hermed er det vigtigt, at der ude på 
bedrifterne bliver øget fokus på, hvordan man forebyg-
ger ulykker og handler, hvis uheldet er ude. Det er vig-
tigt, at ALLE medarbejdere på bedriften kan handle og 
ikke kun er orienteret omkring procedurerne. Sprog-
barrierer kan her være årsag til, at budskaberne ikke 
modtages som tilsigtet, og nødvendig handlekompe-
tence udebliver. Arbejdspladsens APV skal gerne være 
mere end blot et stykke papir, der ligger i skuffen. 

VI BLIVER BEDRE TIL FØRSTEHJÆLP
Dansk Førstehjælpsråd er stiftet i 1999 for at udbrede 
kendskabet til førstehjælp og for at planlægge og sikre 
en høj kvalitet i kompetencegivende førstehjælpsud-

dannelser. Der bliver udstedt næsten 250.000 kursus-
beviser årligt, og der er registreret 4.500 instruktører i 
en af de 7 medlemsorganisationer eller 8 samarbejds- 
organisationer.
Efter mange år med ringe overlevelse blandt tilfælde 
af hjertestop på ”gaden” er tallene nu vendt til, at 16 
pct. i 2019 overlevede hjertestoppet. Det tal var blot 
4 pct. i 2001. Det anslås, at vi træder til i 79 pct. af 
tilfældene, når et menneske falder om med hjertestop 
uden for hospital i Danmark. 

FØRSTEHJÆLP GØR EN FORSKEL
Hvert år falder 5.400 danskere om med hjertestop 
uden for hospital. Det er i gennemsnit omkring 15 
danskere om dagen. For hvert minut der går fra, at en 
person falder om med hjertestop, til hjælpen når frem, 
falder chancen for overlevelse med 10 procent. Det er 
altså af afgørende betydning, om der handles hurtigt. 
Rigtig hurtigt.

Byggeri & Teknik I/S tilbyder førstehjælpskurser af 
godkendt instruktør under Dansk Førstehjælpsråd. 
Kurser, der målrettes ulykker på landbrugsbedrifter og 
sikrer stor fokus på, at deltagerne får kompetencer til 
at handle. Kurserne afholdes primært ude på bedrif-
ten og gennemføres på dansk eller engelsk, alt efter 
ønske. 

Du og dine medarbejdere er dygtige til at redde dyreliv, men er I også rustede til at 
redde menneskeliv? Måske er det blevet tid til at sætte fokus på jeres førstehjælps- 
kompetencer. 

BYGGERI & TEKNIK I/S
Bygningsrådgiver
Tina Søndergaard Kristensen 
Mobil 3074 6463 
Mail: tsk@byggeri-teknik.dk
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NORDDJURS LANDBOUNGDOM
Formand
Jacob Laursen 
Mobil 6016 9758
Mail: va.ja@live.dk

1,5 års coronatilstande har sat sine spor hos Norddjurs 
Landboungdom, men vi er her endnu og er helt klar 
til at lave nogle spændende aktiviteter her i vinter-
månederne og det næste års tid. 

Det kan snart nævnes på én hånd, hvor mange aktivi-
teter vi har formået at lave under alle de restriktioner, 
foreningslivet har været pålagt de sidste 1,5 år. Det 
kunne især ses på vores medlemstal i foreningen. 
Vi gik fra at være på den rigtige side af 60 medlem-
mer, lige før corona gjorde sit indtog, til 1/3 da det så 
allersortest ud. Kurven er heldigvis knækket, og vi er i 
skrivende stund kommet op på den anden side af 40 
medlemmer, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for.
Vi har, siden restriktionerne blev lempet i maj/juni 
måned, kunnet begynde at afholde lidt aktiviteter. 

Her kan blandt andet nævnes kanotur på Allingåen, 
generalforsamling, virksomhedsbesøg hos DAKA, 
julefrokost og selvfølgelig ikke at forglemme, vores 
obligatoriske madlavningshold. Det har været dejligt 
at kunne mærke på deltagerne til arrangementerne, 
at de virkelig har nydt at komme ud fra hjemmets fire 
vægge og være sociale med andre unge på landet. 
Den berømte øl og pølse har altså bare fået en større 
betydning efter sådan en omgang nedlukning.

Især vores madlavningshold har oplevet en større 
tilgang end vanligt. Vi er 20 tilmeldte til dette års mad-
lavning, og i år er der en del nye unge ansigter med. Så 

det er rigtig godt. Vores madmor, Berit Byskov, kunne 
også fortælle os, at det var hendes 20. sæson som 
underviser. Så der har været mange unge mennesker 
gennem hendes køkken. Vi er utroligt glade for, at hun 
år efter år ihærdigt har forsøgt at lære os lidt om finere 
madlavning.

I det kommende 1. halvår af 2022 har vi nogle ar-
rangementer i støbeskeen. Vi skal blandt andet ud og 
besøge L-Tek i Nørager, på bedriftsbesøg hos Carsten 
Siegumfeldt, en tur på Grenaa Havn og sejle en tur op 
ad Allingåen. Vi skal have gang i det årlige traktortræk 
ved Gl. Estrup igen. Det har i hvert fald kunnet mær- 
kes på balancen, at vi har manglet en ikke ubetydelig 
indtjening 2 år i streg. Vi har så heldigvis været begun-
stiget af et par gode år, hvor der er blevet lagt lidt til 
side. Så vi beholder stadigvæk skindet på næsen.

Til sidst vil vi gerne lige slå et lille slag for, at alle jer 
arbejdsgivere lige får prikket til jeres unge medarbej-
dere ude på bedrifterne, om de ikke skal være en del af 
det fantastiske fællesskab, vi har her i Landboungdom. 
I har sikkert selv en masse oplevelser, I kan tænke 
tilbage på fra jeres ”unge dage” i Landboungdommen. 
Jeg har i hvert fald selv nogle forældre, der af og til 
snakker om et berygtet, men nu nedrevet, forsamlings- 
hus i Tørslev. Der skulle angiveligt have været afholdt 
nogle gode fester engang i 80´erne… Om det er et til-
fælde, at det er blevet revet ned, efter Landboungdom 
har holdt festerne, skal jeg lade stå hen i det uvisse. 

TILBAGE TIL DET NORMALE  
FORENINGSLIV 

Madlavningsholdet med Berit Byskov har oplevet stor 
tilgang. Fotos: Norddjurs Landboungdom
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Så er vi igen i gang med aktiviteter efter Corona-ned-
lukningen. I maj besøgte vi Hans Gæmelke og hans 
driftsleder Tobias. Det var en regnfuld aften, så vi fik 
ikke set så mange marker, men til gengæld så vi på 
maskiner, og Danish Agro var der for at fortælle om 
Fieldsense. Arrangementet blev afviklet i samarbejde 
med Norddjurs Landboungdom og var en rigtig spæn-
dende og lærerig aften. 

I starten af juli havde vi et socialt arrangement, hvor vi 
spillede fodboldgolf i Trustrup. Det var en rigtig hyg-
gelig og sjov aften med god opbakning fra medlem-
merne. 
Den 25. juni havde vi generalforsamling i Vejlby for-
samlingshus, hvor vi fik 2 nye medlemmer i bestyrel- 
sen. Den nye bestyrelse glæder sig til at afholde nogle 
sjove og lærerige aktiviteter for medlemmer til foråret. 
Vi skal bl.a. have en temaaften om etablering og gene- 
rationsskifte, driftsbesøg hos Jacob Therkildsen og 
bustur til påsketræk i Borris. Derudover er vi klar med 

vores årlige traktortræk på banen i Kni efter et par 
år uden, grundet Corona. Årets traktortræk afholdes 
lørdag den 18. juni 2022. 
 Bestyrelsen i Sydøstdjurs LandboUngdom: Fra 
venstre: Frederik Trier (Sekretær), Henrik Hansen 
(Bestyrelsesmedlem), Helle Hansen (Kasserer), Peter 
Krogh (Næstformand), Jesper Bilde (Formand), Nick-
las Hansen (Suppleant), Tom Høgh (Suppleant) Foto: 
Sydøstdjurs LandboUngdom

LANDBOUNGDOMS AKTIVITETER

Lørdag den 14. august over middag kørte jeg til Tørslev 
for at få en tur på en stor mejetærsker med sejlskære-
bord og bælter. Jeg nåede dog kun til lige før Ørsted, 
for her var der ”høstdemonstration”, og jeg kunne ikke 
køre forbi – jeg måtte stoppe – planteavl, når det er 
bedst! En flink markmand gav mig lov til at tage nogle 
billeder. Peter Poulsen, formand for Planter og natur 
og ejer af ”Kærgården” og ”Bækskovgård” landbrug, 
var ved at høste hvede. I dagens anledning havde han 
en Fendt/Deal 9 på prøve, som kørte sammen med 
hans egne to Claas’er på 30 og 35 fod, den ene med 
bælter. Imponerende hvedestykke med agre på ca. en 
kilometer. Sorten var Momentum, som gav over 10 
tons, oplyser Peter. Flotte Krampe vogne forspændt 
store Fendt traktorer. En kraftig hvedemark med lidt 
lejesæd og fin kort stubhøjde – en fryd for øjet. Man 
skulle næsten tro, at det var en lokalitet et sted i 
Østeuropa med så store agre. En fornøjelse at se et 
veldrevet landbrug med noget ordentligt grej – årets 
højdepunkt! Jo, de kan noget, de der Rougsø-folk.
På grund af begyndende regn kunne jeg først den 

følgende fredag tage til Tørslev. Det blev også en rigtig 
fin høsteftermiddag.

FORMANDEN ARBEJDER
Hvis nogen tror, at vores formand, Hans Gæmelke, 
kun færdes på bonede gulve på Axelborg og i Bruxelles 
iført jakkesæt og slips, kan de godt tro om. En dag i 
august traf jeg Hans, da han var i gang med Horsch 
dybdeharven og sin fine Case IH Optum 300 CVX på 
”Lundballegård” nær Ingerslev, og jeg fik en tur på et 
par omgange – og noget godt snak, indtil formandens 
telefon ringede.

Med venlig hilsen Jes Thomsen - Stabrand

HØST DEMO

SYDØSTDJURS LANDBOUNGDOM
Kasserer
Helle Hansen
Mail: helleghansen@hotmail.com

Min egen høstmand høster vinterbyg på mine marker

Se billedcollagen på bagsiden af bladet
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JEG GLÆDER MIG TIL DEN MERE  
DIREKTE KUNDEKONTAKT
31-årige Louise Birch Kaspersen startede 1. december i Djursland Landboforenings 
økonomiafdeling, men hun er langt fra et fremmed ansigt i huset.

Med lille Marie på armen, kom Louise Birch Kasper- 
sen en eftermiddag i november på besøg på landbo-
centeret. Hun skulle hente et par småting inden sin 
første arbejdsdag den 1. december, og hun bevæ- 
gede sig hjemmevant rundt i huset. 

Det er der som sådan ikke noget at sige til, for Lou-
ise er langt fra et ukendt ansigt i huset, da hun for 
en del år siden var studentermedhjælper i landbo-
foreningen. Nu er hun tilbage. 
Denne gang som uddannet revisor. Hun kommer fra 
en stilling ved EY i Aarhus med speciale i regnskab 
og revision.

FRA ØRSTED TIL KØBENHAVNSTRUP
Louise Birch Kaspersen er vokset op i Ørsted, hvor 
forældrene havde et mindre hobbylandbrug. Som en 
lille bonusinformation var Louise i tidernes morgen 
i 8. klasses virksomhedspraktik i det, der dengang 
hed Rougsø-Sønderhald Herreders Landboforening.
31-årige Louise har en kandidat i revision fra Han-
delshøjskolen, og da hun blev færdig med sin ud-
dannelse i 2015, tog hun til København, hvor hun fik 
arbejde i den internationale virksomhed EY. Her sad 
hun med revision for små og mellemstore virksom-

heder og lavede fra tid til anden personlige selvan-
givelser.

I 2018 købte hun og manden Kristian en grund i 
Hornslet, hvor de begyndte at bygge hus, og hun 
blev overflyttet til EY’s afdeling i Aarhus. To små 
piger er sidenhen kommet til - Marie fra marts 2021 
og Ellen fra februar 2019.
”Jeg holdt kontakten med et par stykker fra land-
boforeningen, og jeg lod dem vide, at jeg bestemt 
gerne kom tilbage, hvis der en dag blev mulighed for 
det”.

DET, DER TRÆKKER...
Der er ingen tvivl om, at det er den direkte kunde-
kontakt og muligheden for at udvikle sig indenfor 
de skattemæssige forhold, som for Louise trækker 

Af Sabrina Brohus

Det med at have et professionelt, men 
alligevel personligt forhold til kunden, 

hvor man føler, man kan gøre en 
forskel, og de føler sig trygge”. 

Louise Birch Kaspersen
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ved jobbet i Djursland Landboforening. Hun 
har ved jobstart påtaget sig det overordnede 
faglige ansvar for landmandsløn og lønadmi- 
nistration, og hun skal med tiden have det 
overordnede faglige ansvar vedrørende 
momsrådgivning.

”Der er så mange muligheder for at udvikle sig 
i landboforeningen. Jeg ser frem til at fordybe 
mig og blive skarp på momsrådgivningen og 
ansættelsesforhold. Det er områder, som jeg 
synes er rigtig spændende. Jeg glæder mig til 
den direkte kundekontakt, for jeg kan rigtig 
godt lide rådgivningsdelen af jobbet. Det med 
at have et professionelt, men alligevel per-
sonligt forhold til kunden, hvor man føler, man 
kan gøre en forskel, og de føler sig trygge”.

FRITID… HVAD ER DET?
Med to små piger i huset så er det begrænset, 
hvad der er af tid til egne personlige udskejel-
ser.
”Det hele går virkelig meget op i børn, så jeg 
ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde nogle 
vilde fritidsinteresser”, lyder det muntert fra 
Louise, som dog er vild med at bage. Hun hop-

pede da også med på surdejsbølgen under den store Coro-
na-nedlukning. Hun tilføjer, at der nu også altid er noget at 
lave, når man lige har fået anlagt en have, og hvis der er tid 
til overs, så presser Louise lige lidt motion ind hist og her.

BLÅ BOG: 
• 31-årige Louise Birch Kaspersen er opvok-

set i Ørsted.
• Hun blev i 2015 uddannet i revision fra  

Handelshøjskolen.
• Efter endt uddannelse flyttede hun til 

København for at arbejde i den internatio- 
nale virksomhed EY Danmark.

• Hun og manden Kristian købte i 2018 en 
grund i Hornslet, hvor de har bygget hus.

• Louise blev i 2018 overflyttet til EY’s afde-
ling i Aarhus.

• Sammen har Louise og Kristian 2 piger.  
Marie fra marts 2021 og Ellen fra februar 
2019.

• 1. december 2021 startede Louise i Djurs-
land Landboforenings økonomiafdeling.

MEDARBEJDERPORTRÆT

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 skaff er naturligvis reservedele til alle mærkerne samt meget mere.

Vi står klar til at hjælpe dig!

LYNGFELDTLYNGFELDT
på Djursland

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

www.lyngfeldt.dk

Rasmus 
30 21 25 99

Lasse
29 81 00 53

Mads
30 21 43 73
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THI KENDES FOR RET

Brødrene bestilte i slutningen af 2017 afhentning af 
7 søer og transport til slagteri. Transportøren over-
lod transporten til en selvstændig vognmand. Denne 
vognmand havde inden afhentningen af de 7 søer 
hos brødrene læsset svin fra to andre besætninger, 
herunder fra en besætning som var under totalsa-
nering. 
Efter brødrenes aftale med transportøren skulle 
dyrene afhentes på en opsamlingsplads ca. 200 m 
fra stalden, og der var opsat skilte ved tilkørselsve-
jene til gården, med adgang forbudt for svinetrans- 
portvogne. Der var også opsat et stoptegn på et 
billede af en svinetransportvogn.
Alligevel parkerede vognmanden sin lastbil ud for 
karantænestalden, lige ud for indsugningen til venti-
lationssystemet, hvor han holdt i ca. 20 min. 
Lige efter fejlkørslen blev der taget negative App2 
blodprøver af dyrene i karantænestalden.
6 uger efter fejlkørslen blev der ved blodprøver kon-
stateret smitte med App2 i karantænestalden, og 
kort tid efter blev der også konstateret smitte med 
App2 i sobesætningen.

Før fejlkørslen fandt sted, viste statusrapporterne 
for besætningen ingen smitte med App2, og besæt-
ningen havde høj sundhedsstatus.
Brødrene krævede derefter erstatning på 5.100.000 
kr. overfor transportfirmet ved retten i Herning, 
da de mente, at smitten i deres besætning var en 
direkte følge af transportfirmaets overtrædelse af 
afstandskravene i forbindelse med afhentning af 
dyrene.  
Transportfirmaet mente ikke, de var ansvarlige for 
smitten, og inddrog vognmanden i søgsmålet som 
ansvarlig.
Vognmandens forsikringsselskab, Codan, indtrådte 
i sagen på vognmandens vegne, og anerkendte, at 
han havde handlet i strid med reglerne for afhent-
ning, men at vognmandens overtrædelse ikke havde 
medført smitten i besætningen. 
Codan mente i øvrigt heller ikke, at brødrene selv 
havde gjort nok for at begrænse tabet, som man 
altid har en pligt til.

HVEM SMITTEDE GRISENE MED DEN FARLIGE 
LUNGESYGDOM APP2? 
I en sag fra Herning var en svinebesætning i 2018 blevet inficeret med den farlige 
lungesygdom App2. Den inficerede besætning blev drevet af to brødre i et inte- 
ressentskab og bestod af et sohold og polte og en anden besætning i en klimastald 
med ca. 5.500 fravænnede grise samt en karantænestald. Der var ca. 2 km mellem 
de to besætninger, og besætningerne var tilknyttet SPF-systemet.

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

Til brug for rettens afgørelse fandt der en omfatten-
de skønsforretning sted med involvering af flere for-
skellige dyrlæger og andre rådgivere. 
Codan fastholdt i retten, at brødrene ikke havde do-
kumenteret en årsagssammenhæng mellem fejl-
kørslen og smitten af besætningen. På baggrund af 
skønsrapporten, kunne det ikke afvises, at der kunne 
være andre smittekilder, f.eks. gennem luften op til 3 
km, via redskaber, fodsåler, maskiner og lign. 
Derudover burde brødrene have fået foretaget blod-
prøver allerede 14 dage efter fejlkørslen, fordi man 
allerede på dette tidspunkt kunne have konstateret 
smitten, hvorved tabet kunne have været begrænset 
noget. 
Brødrene fastholdt på deres side, at fejlkørslen var 
årsagen til smitten, da karantænestalden var ble-
vet spærret af med det samme og desinficeret efter 
fejlkørslen, og dyrene derfor ikke kunne være blevet 
smittet efterfølgende via andre smittekilder. Vogn-
manden havde holdt ud for indsugningen i ca. 20 mi-
nutter med dyr i lastbilen fra en inficeret besætning, 
og der kunne derfor ikke være tvivl om årsagssam-
menhængen.
Brødrene overholdt alle retningslinjer for færdsel 
mellem deres stalde, og foderet kom fra egne mar-
ker. Der indkøbtes nye sopolte ca. hver 10. uge.
Saneringsomkostningerne blev anslået til ca. 5 mio. 
kr., og egenkapitalen var væk med en underbalance 
på 3,5 mio. kr. som følge af saneringen, men brød-
rene havde ikke tvivlet på, at de ville få erstatning på 
grund af den klare fejl.
Byretten kom frem til, at sundhedsstatus i brødrenes 
besætning forud for fejlkørslen generelt var høj, og at 
der ikke efterfølgende var sket brud på sikkerheds-
foranstaltningerne til inddæmning af den eventuelle 
smitte med App2 i karantænestalden.
Ud fra skønsrapporten var der en formodning om en 
sammenhæng mellem lastbilens placering ved ind- 
sugningen og smitten, særligt ud fra den nære tids-
mæssige sammenhæng. 
Ud fra skønsrapporten skulle der gå mindst 6 uger 
efter mistanke om smitte, før der kunne udtages 
blodprøver til afklaring, hvis dyrene i lastbilen ikke 
havde fysiske symptomer på App2. 
Efter en samlet afvejning, sammenholdt med vogn-
mandens grove overtrædelse af parternes aftale, 

fandt retten, at brødrene havde ret, og at vognman-
den var erstatningsansvarlig.
Sagen blev anket til Landsretten, hvor der blev gen-
nemført yderligere bevisførelse om dyrenes syg-
domsstatus i lastbilen, ligesom konklusionerne i 
skønsrapporten blev nøje eftergået igen. 
Det eneste, landsretten skulle tage stilling til, var, om 
det måtte antages, at smittekilden var lastbilen eller 
ej.

LANDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT
Dyrene i lastbilen havde betinget status for blandt 
andet App2 som følge af vaccinationer, og de viste 
ikke tegn på smitte med App2.
Der var taget negative blodprøver fra brødrenes ka-
rantænestald lige efter fejlkørslen, men der var ikke 
tilsvarende taget nogen blodprøver fra brødrenes so-
stald.
Retten fandt ikke, at det kunne udelukkes, at der al-
lerede ved fejlkørslen havde været App2 smitte i so-
besætningen.
Endvidere udtalte landsretten, at jfr. skønsrappor-
terne er kilderne til smitte i SPF-besætninger ofte 
vanskelige at påvise, og at smitte kan ske via indkøb 
af smittede dyr, luftbåren smitte fra omgivelserne, 
herunder fra lastvogne med smittede dyr samt ved 
mekanisk overførsel via mennesker, foderredskaber 
eller lignende. Det er sjældent, at den nøjagtige smit-
tevej kan fastslås.
Herefter, og efter en samlet vurdering, fandt lands-
retten det ikke bevist, at fejlkørslen foretaget af 
vognmanden var årsag til den senere konstaterede 
App2-smitte i brødrenes besætning. 
Landsretten frifandt derfor både transportfirmaet og 
vognmanden på grund af manglende fyldestgørende 
beviser fra brødrenes side. 
I sagsomkostninger for begge retter skulle brødrene 
betale 465.471 kr. med tillæg af renter, samt alle ud-
gifter til skønsmændene. 
Juridisk afdeling bemærker, at sagen alene faldt på 
manglende beviser fra landmandens side. Hvis an-
svaret for smitten kan skyldes udefrakommende 
faktorer, viser det derfor endnu engang vigtigheden 
af bevisoptag og omhyggelig smitteopsporing samt 
inddæmning på hele bedriften, hvis der er risiko for 
inficering i èt driftsafsnit.

HVORDAN TROR DU RETTEN AFGJORDE SAGEN?
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TRANSPORT AF KORN TILBYDES
Al kørsel af korn med suge/blæse biler tilbydes.
Levering af materialer og kørsel med containerbiler.

VOGNMAND
PETER JENSEN
Telefon 86 49 40 88

Vandværksvej 28
Assentoft
8960 Randers SØ

RING OG HØRNÆRMERE

Forår 2021

Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle

Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn som reducerer marktrykket

Gyllekørsel med slangebom op til 36 meter

Såning af vårsæd med gødningsplacering

Flytning af gylle med 2 lastbiler

Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

Vinter 2021
Flytning af gylle med 2 lastbiler

Slamsugning
Spredning af kalk med eller uden GPS

Alt forefaldende maskinstations- og entreprenørarbejde udføres

Glædelig jul og godt nytår

AFDELING

www.landboforening.dk

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

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

Kontakt os på tlf. 8791 2000

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



Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 13.00
Kursus i brug af Farmtracking 
Underviser: Carl Aggerbo, Seges. For nærmere info, kontakt Kristian Brøsted Pedersen, tlf. 2835 0187.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 10. januar kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk.
Pris: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer 200 kr. ex moms.
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur

Onsdag den 12. januar 2022 kl. 19.30
Årsmøde i Deltidsudvalget  
– med beretning ved formand Christian Thomsen. Valg til udvalget. På valg er: Jørgen Schmidt,  
Niels Jørgen Josiassen og Henrik Henningsen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget

Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 19.30
Årsmøde i Svineproduktionsudvalget  
– med beretning ved formand Thomas Olesen og valg til udvalget. På valg er: Rasmus Brøgger  
og Jens Hjort Jensen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 13.00 – 16.00
Temadag om energikilder på eget landbrug – med fokus på CO2  
reduktionsmuligheder i det, som ikke har med den direkte animalske produktion at gøre.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 18. januar på 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget i samarbejde med Byggeri & Teknik I/S

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 19.30
Årsmøde i Økologiudvalget  
– med beretning ved formand Mikkel Juhl Nielsen og valg til udvalget. På valg er: Christian Vingborg  
og Martin Vetter Jensen. Indlæg om biogas for økologer på Djursland v/Nature Energy.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget

Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 14.15 – 21.00
Planteseminar 2022  
– Plantefaglig dag med spændende emner. Programmet kan ses på www.landboforening.dk.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 21. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk.  
Max 50 deltagere – først til mølle-princippet gælder.
Pris: 850 kr. ex moms inkl. forplejning for medlemmer
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur
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01.
FEBRUAR

22.
FEBRUAR

08.
FEBRUAR

03.
FEBRUAR

23.
FEBRUAR

08.
MARTS

22.
FEBRUAR

Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 13.00
Kursus i brug af Cropmanager 
Underviser: Carl Aggerbo, Seges. For nærmere info, kontakt Kristian Brøsted Pedersen,  
tlf. 2835 0187
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 31. januar kl. 12 på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk.
Pris: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer 200 kr. ex moms.
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og natur

Torsdag den 3. februar 2022 kl. 19.30
Årsmøde i Udvalget for Planter og natur  
– med beretning ved formand Peter Poulsen. Valg til udvalget. På valg er: Peter Poulsen  
og Jens Jørgen Henriksen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19.30
Årsmøde i Økonomiudvalget  
– med beretning ved formand Erik R. Jensen og valg til udvalget. På valg er: Per M. Pedersen  
og Michael K. Vestergaard.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Økonomiudvalget

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

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.30
Årsmøde i Kvægbrugsudvalget  
– med beretning ved formand Mogens Hjort Jensen og valg til udvalget.  
På valg er: Mogens Vetter Jensen og Jesper Lykke Andersen.
Mødested: Landbocentret i Følle
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget

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

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 18.00/19.00
Djursland Landboforenings Generalforsamling  
Beretning ved formand Hans Gæmelke og valg til bestyrelsen.
Mødested: Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning
Tilmelding: Tilmelding til spistning nødvendig på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening



13.
JANUAR

18.
JANUAR

20.
JANUAR

03.
FEBRUAR

22.
FEBRUAR

24.
FEBRUAR

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

Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 19.30
Foredrag v/Birgitte Jensen, Hospice Rønde.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 11. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 19.00
Museumsbesøg  
– hos Johannes Pedersen, Voer. Køkkenmaskiner, markredskaber, kaffemøller mm, som sætter 
minder i gang fra ungdommen og barndommen. Alt er sirligt arrangeret, så du også får lyst til at 
kigge bag det næste skillerum.
Mødested: Stenalt Markvej 22, Voer, 8950 Ørsted
Tilmelding: Senest den 14. januar til Bente Sejersen Nielsen på tlf. 2925 3508. 
Pris: 25 kr. for medlemmer. Ikke medlemmer 50 kr (inkl. kaffe og kage)
Arrangør: Familie & Samfund Djursland 

Tirsdag den 3. februar 2022 kl. 13.30
Foredrag v/Anja Juhl Jensen  
– ”På bryllupsrejse til Nord- og Sydkorea”. 
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 27. januar på 8791 2000.
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.30
Foredrag v/sognepræst Peter Viuff – om sin deltagelse i ”Hjem til gården”.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 15. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager 
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 13.30
Foredrag v/sogne- og fængselspræst Anita Fabricius  
– om sit arbejde.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 17. februar på 8791 2000. 
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget
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17.
MARTS

30.
MARTS

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 13.30
Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen 
 – v/organist/komponist Erling Lindgren.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Tidligst fra den 10. marts på 8791 2000.
Pris: 75 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.30
Foredrag v/Gudde Nielsen – om ”Fyrtårne på min vej”.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 23. marts på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager 
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub
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Mølleskoven i efterårsfarver
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PLANTEAVL Dir. nr Mobil E-mail:

Carsten Kløcher chef for Planteavl 8791 2073 2835 0191 ck@landboforening.dk

Jakob Ulstrup konsulent og souschef 8791 2054 2835 0184 ju@landboforening.dk

Charlotte L. Udsen konsulent 8791 2044 2835 0188 clu@landboforening.dk

Christina H. Siegumfeldt konsulent (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

ØKOLOGI

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

LANDSFORSØG

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

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

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

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

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

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

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

NATUR OG MILJØ

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

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

ØKONOMIAFDELINGEN Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

REGNSKAB OG SKAT

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

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

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

Louise Birch Kaspersen konsulent 8791 2027 3032 5507 lbk@landboforening.dk

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

Bente Mikkelsen assistent 8791 2095 2336 4770 bmi@landboforening.dk
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Eigil Thorsgaard assistent 8791 2094 4011 3504 eit@landboforening.dk

Frank Bødker assistent 8791 2089 2420 2651 frb@landboforening.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pernille Holmberg Madsen elev 8791 2087 2342 4177 phm@landboforening.dk

Stine Nybro Koch elev 8791 2021 2342 4693 snk@landboforening.dk

DRIFTSØKONOMI

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

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

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

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

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

PENSIONSOVERBLIK

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

FARMSEKRETÆR

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

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

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

DØDSBOBEHANDLING

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

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

STØTTEORDNINGER

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

JURIDISK AFDELING Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

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

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

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

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

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

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

Marie Kjærsgaard Laursen kantinemedarbejder 8791 2019

Cathrine T. Rasmussen kantinemedarbejder 8791 2019

Helle Dalby Rasmussen servicemedarbejder 8791 2019

Lars Sørensen servicemedarbejder 8791 2000

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

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

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

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

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

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

Landbocentret Følle 7027 4141 info@landbrugsformidling.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lokal Aktions Gruppe/Djursland 
Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft 
Helle Breindahl - koordinator 
Tlf. 8639 6001 / 2055 3305
E-mail:koordinator@lag-djursland.dk 
www.lag-djursland.dk

Læplantning
Rho 3, 8382 Hinnerup 
Søren Peder Kirstein Knudsen  
- konsulent, HedeDanmark
Tlf. 4014 9933
E-mail: spkn@hededanmark.dk 
www.hededanmark.dk

Tegnestuen Birk
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Tlf. 9713 1211
E-mail: info@tegnbirk.dk
www.tegnestuenbirk.dk

Stabil Vikarservice
Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV
Mette Brændgaard - forretningsfører
Tlf. 8644 7440
E-mail: info@stabil-vikar.dk
www.stabil-vikar.dk 
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UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR Tlf. Mobil E-mail
Formand 
Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted 8648 8061 4017 8061 peter@baekskovgaard.dk
Næstformand 
Jørgen Hougaard, Brokkedalsvej 14, 8500 Grenaa 8633 9254 4029 6039 brokkedal@mail.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lasse Jensen, Fløjstrupkærvej14, 8960 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 4029 4111 hans@lundballegaard.dk
Randers:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319 2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk
Syddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted 4029 4111 hans@lundballegaard.dk
Aarhus:
Niels Aage Arve, Krannestrupvej 1, 8530 Hjortshøj 8699 9117 2222 9917 niels.aage@krannestrup.dk

(Repræsentation i andre organer: Se www.landboforening.dk)46       Landboforening.dk
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FORMAND:
Hans Gæmelke
Estruplundvej 51, Ingerslev
8950 Ørsted
Mobil: 4029 4111
hans@lundballegaard.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

RING TIL BESTYRELSEN!



BILLEDER FRA JES THOMSENS HØST DEMO TUR I AUGUST 
se også artikel side 31


