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FORMANDSORDET

Vi ser ind i et år med betydelig økonomisk usikkerhed
for landbruget. Denne usikkerhed fordeler sig forskelligt på de enkelte produktionsgrene.
Det er særligt svineproducenterne, som er ramt, og
for nogle kan det være økonomisk livstruende. Det kan
ikke undgås at påvirke den enkelte landmand og hans
familie. Den vanskelige økonomiske situation ser ikke
umiddelbart ud til at ændre sig indenfor kort tid. Svinepest i Europa og de aftagende afsætningsmuligheder
for svinekød til Kina giver ikke snarligt håb for en bedre
økonomisk balance for denne produktionsgren.
For mælkeproduktionen og markbruget ser den
økonomiske situation heldigvis noget bedre ud. Lad
os håbe, at de to produktionsgrene kan fastholde en
fornuftig indtjening i 2022.
I slutningen af 2021 fik vi en historisk bred landbrugsaftale. Aftalen skal i de kommende år implementeres.
Jeg tror, vi står overfor en udfordring med denne aftale.
Jeg frygter, at vi få svært ved at se os selv i den endelige lovgivning. Men uanset hvad, så må landbruget få
det bedste ud af aftalen.

Sideløbende med denne landbrugsaftale er vi på vej
ind i CAP-reformen, der sætter rammerne for EU’s
landbrugspolitik og dermed EU–støtten for 2023 og
frem. En reform som vi også skal forholde os til. Det
kan være svært at holde styr på det hele. Vi har derfor
inviteret Asger Christensen til landboforeningens
generalforsamling. Asger Christensen er valgt til Europa-Parlamentet for Venstre. Han vil med sit indlæg
denne aften fortælle om CAP-reformen, og hvad vi kan
forvente os, når reformen skal implementeres.
Landboforeningens ordinære generalforsamling er den
8. marts kl. 19.00 i Auning Idræts- og Kulturcenter.
Landboforeningen vil være vært ved smørrebrød kl.
18.00, og der er som altid tilmelding på landboforeningens hjemmeside eller ved kontakt til sekretariatet.
Selve dagsordenen til generalforsamlingen finder I
bagerst i dette blad.
Jeg ser frem til at møde mange af jer denne aften.

DJURSLAND LANDBOFORENING

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

Landboforening.dk
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DEN SIDSTE BONDEMAND BOR I FÅRUP

Af Sabrina Brohus

Familien Jensen består af Torben, Mette, Rasmus og Niels Christian
Jensen. Sammen driver de bedriften ved Fårup.

Der er malkekvæg, får, kødkvæg, slagtesvin, en hund, kælne katte, skildpadder og
inden længe to fugle i et voliere. På Enggaard i Fårup hos familien Jensen er der lidt
af det hele, og der mangler intet – ja, det skulle da lige være noget mere tid.
Det lå nu ellers ikke i kortene, at Torben Jensen skulle
være landmand. Han var som dreng ikke meget for at
få beskidte fingre eller lugten af gris i næsehårene for
den sags skyld.
Han ville gerne have været i praktik som auktionarius,
og de som har mødt Torben Jensen og hans evner til at
snakke, vil nok mene, at det nu heller ikke havde været
nogen dum ide. Men sådan skulle det ikke gå.
Torben finder i sine sene teenageår ud af, at han
alligevel skal være bonde, og i dag driver han og hele
familien et landbrug sammen. I Fårup er der lidt af
det hele. Her er malkekvæg, kødkvæg, udstillingsdyr,
slagtesvin, får, kælne katte, to skildpadder, hunden
Olga og så snart Torben får bygget et voliere, så kommer sønnens to fugle, som han fik i konfirmationsgave
også hjem til gården.
”Jeg plejer at sige, at den sidste bonde bor i Fårup. Jeg
har sådan set kun ét problem; jeg kunne godt bruge
noget mere tid, men jeg har altid tid til kaffe og snak.
Det ved alle”, lyder det grinende fra Torben Jensen.
DET HELE KOMMER I ETAPER
Familien Jensen tæller Torben Jensen på 48 år, Mette
på 47, Rasmus på 17 og lillebror Niels Christian på 14
år. Torben og hustruen Mette køber i 2001 ejendommen på Kragkærvej 35 af Torbens forældre. Her passer
de i fællesskab de 30 ha jord og producerer årligt 4000
7-30 kg grise ved siden af deres fuldtidsjobs.
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Stille og roligt bygges deres bedrift op ved købet af
fem ejendomme, hvor de vælger selv at sætte stuehusene i stand, så de kan lejes ud. På et tidspunkt har
parret grise i seks lejede stalde og producerer årligt
20.000 7-30 kg grise og 8000 slagtesvin.
Parret køber i 2013 Torbens forældres ejendom ”Enggaard” på Kragkærvej 28, hvor hele familien flytter ind
sammen med de 35 malkekøer.
De beholder Kragkærvej 35, men sætter grisene ud. De
lejede stalde bliver også efterhånden opsagt, og der
er nu kun en smule slagtesvin på ejendommen, hvor
familien kan producere 4000 årligt, hvis de vil, som
Torben siger.
”Folk har da tit spurgt, hvordan vi har kunnet leve af 35
malkekøer. Det handler om at holde omkostningerne
nede. Desuden mener jeg at, hvis man ikke er dygtig til
at passe 100 malkekøer, så bliver man ikke bedre af at
have 300”, lyder det fra Torben.
”Vi har knoklet gennem hele vores arbejdsliv, og vi
har altid fået det til at fungere med det, vi har”, tilføjer
Mette.
FAMILIENS ØJESTEN
For halvandet år siden skete der alligevel endnu en
udvidelse i familien ved købet af ejendommen
”Kirkegaard”, som ligger 6 kilometer væk fra Enggaard.

LANDMANDSPORTRÆT
Folk har da tit spurgt, hvordan vi har
kunnet leve af 36 malkekøer. Det handler
om at holde omkostningerne nede”.
Torben Jensen, mælkeproducent.

Torben har altid set den ejendom som noget helt
særligt, men stedet skulle alligevel være til salg i to
år, før han slog til. I de to år havde ejendommen stået
tom, og den trængte til en kærlig hånd. Det gjaldt også
den fuldt funktionsdygtige løsdriftsstald til malkekvæg
bygget i 2004.
”Vi har altid drømt om sådan en stald – også Niels
Christian. Den er vi rigtig glade for. Den her stald er
vores mulighed for at komme videre”, fortæller Torben,
da han viser rundt i stalden.
Selvom rengøring og oprydning efter Torbens eget
udsagn ikke er hans stærke side, så fik stalden en
ordentlig omgang, og 20. november 2020 rykkede de
første køer ind. I dag bor der 100 malkekøer – 50 røde
og 50 sortbrogede.
Med tiden skal der 130 malkekøer i stalden – måske
180, hvis det går vildt for sig, lyder det fra Torben, men
ligesom med så meget andet i Torbens arbejdsliv, så
bruger han ikke pengene unødigt, før han kan se, at
der er en mulig indtjening.

Den 14-årige Niels Christian fik i konfirmationsgave
vædderen ”Prop”, som er et Hvidhovedet Marskfår.

”Flere dyr giver ikke mere frihed – frihed er noget, man
skal ta’ sig”, mener han.
Torben kunne godt se sig selv og familien flytte ind i
det herregårdslignende stuehus på Kirkegaard, men
da førsteprioriteten har været at få stalden i funktion,
blev stuehuset lejet ud, og familien bor stadig på
Enggaard.
Niels Christian drømmer om at gøre Kirkegaard i stand
og bosætte sig som voksen, og Torben vil gerne have
en gårdbutik, hvor han kan sælge kød og grønt.
”Altså, vi ved jo godt, hvordan vi gerne vil have det,
men der er simpelthen ikke timer nok i døgnet”.
DET STORE FAMILIEPROJEKT
Selvom Torbens arbejdsdag starter klokken 5.15, og
mange dage først slutter igen 19.30, så er han langt
fra alene om arbejdet på bedriften.
Torben får dagligt kyndig hjælp af flexjobberen Michael
i stalden, seniormedarbejderen Gert, som hjælper med
malkningen og hans søn Preben nogle timer om ugen.
Desuden kommer Torbens far Helge forbi og giver en
hånd med. Og så er der familien. Der er ingen tvivl om,
at dette landbrug er et familieprojekt, hvor alle hjælper
til.
”Drengene har altid været en stor del af landbruget
og arbejdsgangen – og det er de stadig. De er som
sådan ikke blevet spurgt, for sådan er det bare her.

Familiens ældste søn Rasmus har været blandt de
10 bedste i DM juniormønstring.
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Vores gård er et fællesprojekt”, fortæller Mette, som
naturligvis også selv er en stor del af bedriften.
Den store søn Rasmus, som går i 2.g på gymnasiet,
regner ikke med at skulle være landmand, men han
hjælper til på gården, når han har fri.
Den mindste derimod – Niels Christian – han vil gerne
være landmand, og går mindst lige så meget op i landbruget som sin far.
Det er da også Niels Christian, som har 7 får i den ene
længe på Enggaard. I konfirmationsgave fik han vædderen ”Prop”, som er et Hvidhovedet Marskfår, som i
øvrigt er en bevaringsværdig race. Da Niels Christians
”Texel får” i sommer fik lam, solgte han dem og købte
sig to Marskfår mere.
Niels Christian er glad for maskiner, men det siger nu
ikke Torben det store – bare de virker. Familien har
mange maskiner, men de er små og af ældre dato.
”De gør det, de skal, men resten får vi hjælp til udefra”,
fortæller Torben.

Familien har 250 ha, hvoraf de 35 er forpagtet, hvor de
har græs og majs til dyrene, raps, korn og frøgræs.
”Ja, hvad skete der lige for de 10 ha frøgræs. Det ved
jeg ikke, men det var sjovt at prøve”.
DEN STORE FÆLLES INTERESSE
Familien har én stor fælles interesse, som de alle sammen går helt vildt meget op i. Familien har i de sidste
7 år taget på lokale dyrskuer og landsskue med deres
røde køer og Simmeltal kødkvæg.
Lige nu kribler det i dem alle for at komme i gang igen,
eftersom der ikke var været dyrskuer de sidste par år.
”Det er noget, vi alle 4 går meget op i. Vi har altid gerne
villet give vores børn den oplevelse, det er at træne
med et dyr, som man får et samarbejde med.
Det fællesskab, man får på landsskuet, hvor alle hjælper hinanden, er noget helt særligt”, mener Mette.
Det betyder, at begge drenge har et særligt godt øje
for de køer, som vil kunne udmærke sig. Den ældste

”Flere dyr giver ikke mere frihed
– frihed er noget, man skal ta´ sig”.
Torben Jensen, mælkeproducent.
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For halvandet år siden købte familien Jensen ejendommen ”Kirkegaard”.
Her fik de præcis den stald, som de altid har drømt om.

søn Rasmus har da også været blandt de 10 bedste i
DM juniormønstring.
Når familien Jensen viser rundt på både Enggaard og
Kirkegaard er der ingen tvivl om, at planerne er mange.
Når man spørger til den fremtidige strategi for virksomheden, så kan Torben da heller ikke lade være med
at smile og konstatere: At vi gør bare, som vi altid har
gjort.
”Der er en strategi, og det er, at der helt sikkert sker
noget nyt i morgen, men vi ved ikke, hvad det er. Sådan
er det med Torben”, lyder det med et smil fra Mette.
”Hvem ved, hvad der sker om 5-10 år, når jeg har fået
noget mere ud af knejterne”, lyder det grinende fra
Torben.

BLÅ BOG

•

48-årige landmand Torben Jensen bor i Fårup
med sin hustru Mette på 47 år.

•

Parret har sammen Niels Christian på 14 år og
Rasmus på 17 år.

•

Hele familien driver i fællesskab landbruget,
som tæller 100 malkekøer, 12 Dansk Simmeltal kødkvæg, og så producerer de årligt 4000
slagtesvin.

•

Familien driver i alt 250 ha jord – hvor de 35 er
forpagtet. Her har de græs og majs til dyrene,
korn, raps og lidt frøgræs.

•

Familien har igennem tiden opkøbt fem ejendomme. De driver jorden men lejer bygningerne
ud.

Mørke - Rønde - Kolind
Landboforening.dk
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BNBO – ERSTATNINGSPRINCIPPER VED
AFTALER OM PESTICIDFRI DRIFT
Frivillige aftaler om pesticidfri drift af arealer indenfor BNBO
(Boringsnære beskyttelsesområder) kan indgås indtil udgangen af 2022.
Vi anbefaler, at du går i dialog med dit vandværk med Overtaksationernes
principper i hånden.
Det er politisk bestemt, at BNBO’erne omkring de
almene vandforsyningsboringer skal være pesticidfri
(landbrugsjord). Der er givet en frist indtil udgangen af
2022 til, at vandværker og lodsejere indgår en frivillig
aftale herom.
Derefter forventes det, at der indføres et nationalt
sprøjteforbud mod en generel kompensation, som vi
kender det fra 25 m zonerne.
Ved en frivillig aftale er der mulighed for at tilpasse
aftalearealet til brugsgrænser, og aftalerne kan
sandsynligvis indgås på ekspropriationslignende vilkår,
og dermed skattefrit. Denne aftale kan være varig. Det
betyder, at den tinglyses samt, at der skal udbetales
en engangserstatning for tab.
NY PRAKSIS FOR BEREGNING AF ERSTATNINGER
Man har som lodsejer krav på fuld erstatning ved
indgåelse af en frivillig aftale om pesticidforbud. Dette
spørgsmål har Overtaksationskommissionerne (OT)
behandlet i en række afgørelser i 2021.
OT har i en række sager ved Beder og Egedal opstillet
en række fælles forudsætninger for erstatningsudmåling ved pesticidforbud. OT har i den forbindelse
også slået fast, at der skal foretages et konkret skøn
på baggrund af en række parametre.
Det vigtigste element er, at erstatningen for pålæg af
pesticidfri drift skal beregnes på baggrund af nedgangen i den berørte ejendoms værdi. Det vil sige, at der
skal ske en fastsættelse af arealets værdi før og efter
indgrebet.
Før-værdi:
I Beder-sagerne fastslog OT, at ejendomsværdien af
landbrugsjord i omdrift er på 180.000 kr./ha.
I Egedal-sagerne fastslog OT, at ejendomsværdien af
landbrugsjord i omdrift er på 150.000 kr./ha.
Efter-værdi:
I Beder-sagerne fastslog OT, at ejendomsværdien af
landbrugsjord i omdrift efter pålæg af pesticidforbud
er på 70.000 kr./ha.
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I Egedal-sagerne fastslog OT, at ejendomsværdien af
landbrugsjord i omdrift efter pålæg af pesticidforbud
er på 60.000 kr./ha.
Erstatning:
Erstatningerne blev ud fra ovenstående difference
mellem før- og efter-værdi udmålt til hhv. 110.000 kr./
ha i Beder og 90.000 kr./ha i Egedal.
Dertil kommer eventuelle ulempeerstatninger som for
eksempel overskæring af marker, tilkørselsveje, tab på
maskinpark, bygninger og sprøjtepladser.
OT har endvidere i enkelte sager fratrukket en skønnet
merværdi på arealer, der kan frasælges sammen med
bygninger uden værditab (Liebhaver-/hobbyeffekt).
Erstatningen kan være skattefri, hvis frivillige aftaler
indgås på ekspropriationslignende vilkår. Vi anbefaler,
at man søger rådgivning om dette punkt i hver enkelt
sag.
VÆR PÅ FORKANT
Muligheden for at indgå frivillige aftaler, hvor man
sammen med sit lokale vandværk bliver enige om
udformning, erstatning mv., er en mulighed frem til
udgangen af 2022.
Vi anbefaler derfor, at man snarest tager en aktiv
dialog med sit vandværk om en frivillig aftale med
udgangspunkt i ovenstående principper.
Sidst men ikke mindst kan det være aktuelt at tage en
dialog med sit vandværk om, hvordan en erstatning
skal opkræves hos vandforbrugerne.
Dette gælder især, hvis man for eksempel er husdyrproducent, som aftager en stor andel af vandet fra
vandværket.
Her risikerer man selv at betale en stor andel af sin
egen erstatning, medmindre omkostningen fordeles
ligeligt på alle forbrugere.

Eksempel på BNBO
udpegninger ved tre
boringer. Udpegninger findes på
arealinformation.
miljoeportal.dk

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

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

Landboforening.dk
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ANVENDELSE AF GENOPDYRKNINGSRET OG
1-ÅRS REGEL
Den 1. juli 2022 træder ændring af Naturbeskyttelsesloven i kraft. Det betyder, at
hidtidig drift af for eksempel en §3-beskyttet eng med omlægning, gødskning og/
eller sprøjtning ikke længere er tilladt. Det er derfor særligt vigtigt, at man forholder sig til arealernes tilstand og status i foråret 2022.
Der findes vejledende registreringer af §3-beskyttet
natur på Danmarks Arealinformation (arealinformation.miljoeportal.dk). Det er dog arealernes fysiske
tilstand (plantesammensætning mv.), der er bestemmende for, om arealet er et beskyttet naturareal, som
for eksempel eng, mose, hede eller overdrev.
Det er i overvejende grad engene, der kan være tvivl
om, hvorvidt de opfylder betingelserne for at være
§3-beskyttede. Det er også engene, hvor der hidtil i
størst omfang har været anvendt gødning.
For at afgøre om et areal er §3-beskyttet, kan man
med fordel kigge på gamle luftfotos, samt undersøge
driftshistorikken på arealet. Er man i tvivl, kan vi efter
en vurdering bede kommunen om at tage stilling til
spørgsmålet.
BLIVER AREALET §3-BESKYTTET?
Der vil også være en række arealer, som har potentiale
for at blive omfattet af naturbeskyttelsesloven.
Det drejer sig især om arealer, der har været braklagt
i en årrække, hvor brakken ophører, arealer der har
været en del af en miljøordning, som ophører, arealer
med permanent græs og arealer, hvor der ikke er vedligeholdt dræn.
HUSK 1-ÅRS REGLEN
Arealer, der har været braklagte eller i en miljøordning,
og som var i omdrift forud for brak eller miljøordning,
kan med stor sandsynlighed have udviklet en plantesammensætning, der medfører, at arealet bliver for
eksempel en §3-beskyttet eng.

anmelde genopdyrkningsret (se mere herunder). Der
er dog enkelte undtagelser til 1-års reglen som for
eksempel manglende vedligeholdelse af dræn, hvorfor
man bør afklare det konkrete forhold individuelt.
Hvis fristen på 1 år overskrides, så vil det pågældende
areal skifte status til at være §3-beskyttet natur.
GENOPDYRKNINGSRET
Hvis arealet ikke allerede er §3-beskyttet, men er ved
at blive mere og mere ekstensivt, så er der mulighed
for at anmelde en permanent genopdyrkningsret på
arealet.
Genopdyrkningsretten skal anmeldes til kommunen.
Dette gælder både for arealer, der er omfattet af 1-års
reglen, som ikke ønskes inddraget i omdrift på nuværende tidspunkt, men også arealer med permanent
græs, der endnu ikke har udviklet sig til at være et
§3-beskyttet areal.
Arealer, med anmeldt genopdyrkningsret, kan fortsat
anvendes til slæt eller afgræsning. Hvis et areal, hvor
der er genopdyrkningsret, på et tidspunkt ønskes
genopdyrket (jordbehandling, såning, gødskning, evt.
sprøjtning), skal dette anmeldes til kommunen. Her er
det vigtigt at anmelde det specifikke delareal, hvis ikke
hele arealet genopdyrkes.
Der kan være enkelte undtagelser for, at et areal kan
genopdyrkes i for eksempel Natura 2000 områder,
eller hvis et areal er blevet levested for bestemte
beskyttede arter (bilag IV-arter).

Her har man dog mulighed for senest 1 år efter
aftalens ophør enten at genopdyrke arealet eller at

LAND, MILJØ & ERHVERV
Miljøchef
Rikke Skyum
Telefon 8791 2045 – Mobil 2028 0189
Mail: rsk@landboforening.dk
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AFDELING
Det naturlige valg...
Vi tilbyder alle professionel
juridisk rådgivning
Målsætning: At yde og sikre vores
kunder en høj faglig ekspertise
kombineret med menneskelig indsigt.
Kontakt os på tlf. 8791 2000

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

www.landboforening.dk

Forår
Forår 2022
2021
Tilsætning
Tilsætning af
af nitrifikationshæmmer
nitrifikationshæmmer til
til gylle
gylle
Gyllenedfældning med
med selvkørende
selvkørende gyllevogn
gyllevogn som
som reducerer
reducerer marktrykket
marktrykket
Gyllenedfældning
Gyllekørsel med
med slangebom
slangebom op
op til
til 36
36 meter
meter
Gyllekørsel
Såning af
af vårsæd
vårsæd med
med gødningsplacering
gødningsplacering
Såning
Flytning af gylle med 2 lastbiler
Flytning af gylle med 2 lastbiler
Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres
Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

VOGNMAND PETER JENSEN - ASSENTOFT
• Arbejde med suge-/blæsebiler udføres
• Levering af grus og sand m.m.
• Trailersalg af grus, granit,
spagnum og flis m.m.
• Containerudlejning

v/Jacob H. Jensen
Vandværksvej 28 · Assentoft
8960 Randers SØ · Tlf. 86 49 40 88

Landboforening.dk

11

Mindst 50 % af marken skal
ligge indenfor udpegningen
kulstofrige jorder (pink markering) og/eller randarealer i
ådale (blå markering).
Den lilla udpegning viser arealer, som ligger indenfor begge
udpegninger.

SLÅ DIN LAVBUNDS-MARK OG FÅ
TILSKUD
I 2022 kan der søges et nyt 1-årigt tilskud til slæt på lavbundsarealer.
Tilskuddet giver mulighed for ekstensiv drift af lavbundsarealer og forpligter
til mindst ét årligt slæt.
Den nye ordning ”Tilskud til ekstensivering med slæt”
åbner den 1. februar 2022 og giver mulighed for at
søge tilskud til ekstensiv drift af lavbundsarealer, som
er i omdrift.
For at opnå tilskuddet skal mindst halvdelen af marken
ligge indenfor udpegningen ”kulstofrige jorde” og/eller
”randarealer i ådale” (se billede). Udpegningen fremgår
af TastSelv.
Der stilles krav om mindst ét slæt på arealet i perioden
1. juni til 15. september – og det afslåede græs skal
fjernes fra marken. Yderligere må arealet ikke gødes,
og marken må heller ikke afgræsses.
Marken skal være i omdrift i dyrkningsårene 2021 og
2022, når tilskuddet søges – og arealet forbliver i omdrift med tilskuddet. Vær opmærksom på, at det ikke

er muligt at søge til marker, som er udlagt i permanent
græs, eller hvor der er registreret §3-natur.
TILSKUD PÅ CA. 3.500 KR. PR. HEKTAR
Tilskuddet er på ca. 3.500 kroner pr. hektar og kan
kombineres med grundbetaling. Der er tale om et
1-årigt tilskud, som forventes at blive videreført i 2023
på samme betingelser.
Marken må ikke være omfattet af andre miljøtilsagn,
herunder økologisk arealtilskud og tilskud til miljøvenligt landbrug. Der må heller ikke være andre krav eller
aftaler om gødningsfri dyrkning på marken i forvejen.
Ønsker du at søge tilskuddet, skal det ske gennem
Fællesskemaet - og sidste chance er ved ændringsfristen i maj 2022.

LAND, MILJØ & ERHVERV
Natur- og miljøkonsulent
Mette Noe Bach
Telefon 8791 2041 – Mobil 3031 9934
Mail: mnb@landboforening.dk
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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

Byggeri med indbygget erfaring

VI GIVER DIG
KVALITET TIL EN PRIS

- DER HOLDER

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

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

Randers - Rønde - Grenå - Århus - Viborg
Tlf: 86 42 24 77 - info@landbjorn.dk

Landboforening.dk
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET
Vinterafgrøderne står meget flotte og grønne lige nu. Selv de raps, der blev sået i et
noget tørt såbed ultimo august, og som længe kæmpede for at spire frem, står nu
rimeligt. Heldigt med de rapspriser vi har lige nu!

Pløjejord med ital. rajgræs i Kolindsund, 14. januar 2022

Det er ikke kun afgrøderne, der gror godt. Ligesom de
plejer, gror græsserne også godt. Ovenstående ses et
billede fra den 14/1-2022 -med ital. rajgræs på pløjejord. Selvom det ikke lige kan ses, så er erfaringen fra
denne mark, at 99% af alt rajgræs er resistent overfor
minimidler.

Brug for nye øjne
på din økonomi?
Anders Tækker
Rasmussen har stor
erfaring med
rådgivning af
landbrugsbedrifter.
atra@djurslandsbank.dk
8630 3243
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Tidlig pløjning + en mild vinter + Roundup før forårsbehandling + overfladisk harvning + såning er en af
vejene ud af græsproblemerne.
EU REFORM
Den 31/12-2021 afleverede Danmark sit forslag til
den danske udformning af EU-reglerne 2023. Jeg skal
ikke gå langt ind i de nye regler, for de er jo stadig
”blot” et udkast, hvor der godt kan flyttes afgørende
kommaer.
Også her ligger djævlen ofte i detaljen. Men det ser ud
til, at vi skal have 4% miljø/natur/brak. I modsætning til
i dag, hvor kravet om 5% MFO både kan være brak og/
eller efterafgrøder, ser det ud til, at de 4% stort set skal
være brak eller småbiotoper (max 1 ha).
Se på din markplan og regn efter: Har du 4%, der kan
bruges til brak 2023/småbiotoper, hvis kravet bliver
sådan? Vi formoder, at blomsterbrak sået foråret 2023
+ græsbrak sået 2022, eller brak fra tidligere år, kan
bruges. Har du ikke tæt på 4% brak, kunne det være
aktuelt at lave et græsudlæg på ”brakegnede” arealer
her i foråret.
Og skal de så mod forventning ikke bruges til brak
2023 (når vi kender 2023 reglerne i detaljer), så meld

Meget flot frøgræsmark – billede fra årets første markbesøg den 14. januar 2022

dem til som ekstra efterafgrøder inden 10. september
her i år.
Selv om det er fristende at melde dem til som efterafgrøder nu, så kan der ikke komme brak 2023 på
arealer, der i 2022 er efterafgrøder!
KEMI 2022
Når dette blad udkommer medio februar, er det tid at
få bestilt din forårskemi.
Vi hører ikke om leveringsproblemer lige pt., men
2020+2021 har jo vist, at det er svært at se ret langt
frem her under corona-epidemien.
Derfor er det oplagt at sørge for, at det meste kemi er
hjemme i god tid.

Fx vil brug af 0,3 l Orius Max i st. 30 betyde, at 100%
af triazol-kvoten er brugt der, mens brug af 0,3 l
OriusMax i st. 39 kun vil lægge beslag på 30% af triazol-kvoten.
I praksis kan vi godt lave en sprøjteplan, der er fornuftig og lever op til de nye krav – men alene sprøjtetidspunktet kan jo gøre en lovlig plan ulovlig. Der ligger
noget af en opgave for os alle!

NY MAND PÅ KONTORET

SVAMPEMIDLER 2022
Der indføres nye regler for, hvordan vi må bruge
svampemidler med indhold af triazoler, fx Orius Max/
Prosaro/FolicurXpert.
De nye regler vil følge etiketterne på dunkene – så får
du både dunke med ny og gammel etikette, er det om
at holde tungen lige i munden. Det vil i givet fald være
nemmest at køre efter de nye regler. Så er du jo også
forberedt til 2023.
Mest markante forskel på de gamle og de nye regler
er, at tidspunktet for anvendelse kommer til at betyde
ret meget.

Den 1. februar startede
Mikkel Møller som
planteavlsassistent.
Mikkel skal primært
hjælpe i forsøgene her
i foråret/sommeren,
men på sigt vil der
komme andre arbejdsområder til.
Mikkel er agrobiolog og
har senest arbejdet på
Seges.

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

Landboforening.dk
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Lønteamet i Djursland Landboforening – fra venstre: Lene Fisker, Pernille Madsen,
Stine Nybro, Sanda Kjær og Louise Kaspersen.

LANDBOFORENINGENS LØNTEAM STÅR KLAR,
HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP
Hvis du har brug for hjælp til løn eller ansættelsesretlige forhold, er der hjælp at hente hos landboforeningens lønteam.
Djursland Landboforening tilbyder hjælp til problemstillinger inden for ansættelsesområdet, samt administration af løn. Vi er fire lønadministratorer
bestående af Lene Fisker, Pernille Madsen, Stine Nybro og Sandra Kjær, som hver måned assisterer med
udarbejdelse af løn for vores kunder.
Dataløn er platformen, vi bruger, og den kan nemt
kobles op til Ø90 eller andre regnskabsprogrammer.
Dette gør således bogføringen lettere og hurtigere.
Hvad end du er landmand eller ej, eller har én eller
flere medarbejdere, så står vi klar til at hjælpe.

HVAD MED JURAEN?
Som arbejdsgiver er det vigtigt at have styr på juraen
omkring de ansatte. Her kan vores nye HR-ansvarlige
Louise Kaspersen hjælpe.
Louise er ansat for nyligt, og skal hovedsageligt
varetage den faglige del af løn- og ansættelsesområdet. Hun kan svare på de spørgsmål, der kan opstå
i forbindelse med et ansættelsesforhold; opsigelse,
barsel mm.
Kontakt Louise på tlf. 3032 5507, hvis du har brug for
hjælp.

Der er ikke begrænsning på, hvor mange medarbejdere, der kan oprettes, eller om du følger en overenskomst.

Vi udsender ca. en gang om måneden et nyhedsbrev
med aktuelle og nice-to-know forhold for jer som
arbejdsgivere. Det er vigtigt, at man som arbejdsgiver
går op i, hvad der rører sig på området, for at sikre at
alle retningslinjer bliver overholdt, f.eks. i forhold til
barsel, sygdom, opsigelse mv.
Modtager du ikke nyhedsbrevet, men gerne vil?
Så kontakt din lønassistent eller Louise Kaspersen.

Ønsker du at blive oprettet som lønkunde eller at vide
mere, så kontakt Sandra Kjær på tlf. 2939 3905.

Ønsker du at gøre brug af vores lønteam eller vide
mere, så kontakt os endelig.

ØKONOMI OG REGNSKAB
Økonomikonsulent
Louise Birch Kaspersen
Telefon 8791 2027 – Mobil 3032 5507
Mail: lbk@landboforening.dk
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LANDBOFORENINGEN ARBEJDER MED DE NYE
KRAV TIL ESG-LEDELSESRAPPORT
Djursland Landboforening har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som skal sikre,
at den enkelte landmand ikke bruger unødvendige ressourcer på de nye krav til
ESG-ledelsesrapporter.
En virksomheds bæredygtighedsaftryk skal fremover
kunne dokumenteres. Det gælder også for danske
landbrugsbedrifter, som kan forvente at skulle afrapportere for hele ESG-området og hermed udarbejde en
ESG-ledelsesrapport allerede i årsrapporten for 2022
(ESG står for “environmental, social and governance).
Der er flere rådgivningsvirksomheder, som er i fuld
gang med at tilbyde at lave ESG-ledelsesrapporter,
men der er altså fortsat usikkerhed omkring, hvilke
specifikke krav de finansielle organisationer har til
rapporten. Djursland Landboforening kan sagtens
lave en ESG-ledelsesrapport, men vi opfordrer vores
landmænd til at se tiden an og lave de tiltag, som der
konkret bliver efterspurgt og lade markedet råde. Vi
mener ikke, at der er nogen grund til, at vores landmænd skal bruge ressourcer på at lave ESG-ledelsesrapporter, når kravene fortsat er ret diffuse.

Planteavl og undertegnede. Fordelen ved en ESG-rapport er, at man får synliggjort sine handlinger indenfor
miljøområdet og de ansattes arbejdsmiljø. Derudover
får man sat fokus på bedriftens strategi og de fremtidige tiltag på bedriften.
HVAD ER ESG?
ESG-rapporteringer er et krav til virksomheden og et
værktøj, som skal bruges til at sikre en bæredygtig
udvikling i virksomheden. E står for de miljømæssige
forhold, hvor klimaet, natur og biodiversitet, vand og
luftkvalitet i virksomheden skal beskrives. S står for de
sociale forhold i virksomheden. Her skal husdyrenes
sundhed og velfæld beskrives, men også arbejdsforhold og arbejdsmiljø samt socialt ansvar for medarbejderne skal nedfældes. Sidst men ikke mindst står G’et
for virksomhedens ledelse og strategi.

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
Seges har udarbejdet foreløbige skabeloner til udarbejdelse af ESG-ledelsesrapport for produktionsformerne mælk, gris, planteavl og fjerkræ, men inden
længe kommer der endnu et værktøj fra Seges. – Et
online afrapporteringsværktøj, hvor den enkelte landmand kan sammenligne sit eget klimaaftryk med en
lignende virksomhed.
Vi forventer at modtage værktøjet fra Seges i løbet
af 2022, og vi regner med, at hele processen med
ESG-ledelsesrapporterne derefter bliver langt mere
visuel og giver et større overblik. Så kan den enkelte
landmand se, hvilke tiltag der konkret skal arbejdes
med fremadrettet.
Samtidig har Djursland Landboforening nedsat en
tværfaglig arbejdsgruppe bestående af Rikke Skyum,
chef for Land, miljø & erhverv, Carsten Kløcher, chef for

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

Landboforening.dk
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En sund og rask gris har
stor sandsynlighed for at
klare zinkfri fravænning og
opnå bedre foderoptag og
produktivitet, når zinken ikke
ødelægger smagen af foderet

ZINK ER SNART FORTID, ER DU KLAR?
2022 er året, hvor vi skal vinke farvel til medicinsk zink i smågrisefoderet.
Det giver både udfordringer og muligheder.
Siden det i 2017 blev vedtaget, at zink skal ud af foderet, har de fleste syntes, at der er lang tid til. Derfor
er mange ikke kommet i gang endnu. Nu er vi kommet
til året, hvor det sker, og grise fra søer, der er løbet
efter 1. februar, vil blive fravænnet uden zink i foderet.
Derfor er det på høje tid at tage fat i den udfordring,
det bliver at fodre uden zink.
Til trods for at mange har forsøgt og stadig forsøger at
finde et alternativt produkt til zink, er der endnu ikke
noget, der kan erstatte zink, og jeg tror heller ikke, det
kommer.
Derfor bliver det nødvendigt at se på hele besætningen og finde de muligheder og udfordringer, der er. For
at komme hele vejen rundt, har vi lavet en tjekliste, der
gennemgår de ting, der har betydning for fravænning
uden zink.
Tjeklisten gennemgår bl.a. grisenes kvalitet ved
fravænning, klargøring af klimastald, fodersammensætning, fodring og sundhedstilstanden i besætningen.
Ved at starte med en gennemgang af besætningen
kan du finde de punkter, der er helt styr på, samt fokusere på de steder, hvor der er plads til forbedring.
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Vi har efterhånden samlet meget erfaring op om, hvad
der virker.
Nogle af de ting, der giver gode resultater uden at
koste en hel masse, er:
Groft formalet foder giver mindre diarré end fint formalet foder (Seges medd. 1227). I dette forsøg faldt
diarrébehandlingerne med 44% ved at bruge groft
ekspandat foder frem for fint pillefoder.
Det er en effekt, der er på niveau med, hvad zink plejer
at give.
Så groft foder er helt klart noget, der virker og kan anvendes, uden at foderet bliver dyrere. Foderforbruget
bliver sandsynligvis en anelse højere, men det er trods
alt kun startfoderet, der skal være groft, så det er ikke
meget, foderforbruget ændres på hele smågriseperioden.
Der skal fokus på foderoptaget, og her kan opblødt
foder give en stor effekt. Opblødt foder i farestalden
giver højere tilvækst både før og efter fravænning
(Seges medd. 1240).
Selvom der i dette forsøg ikke var diarré af betydning,
så er der ingen tvivl om, at et højt foderoptag og tilvækst før fravænning vil gøre det betydeligt nemmere
at fravænne uden zink. Det at bruge opblødt foder i

stedet for vådfoder koster ikke noget på foderprisen,
men det kræver enten investering i et foderanlæg, der
kan gøre det, eller en øget arbejdsindsats.

Brug din fodersigte, zinkfri foder skal have
samme sigteprofil som sofoder

Som sagt i indledningen er der også fordele ved, at vi
kommer af med zinken.
Udover at zink koster penge, og der er en masse dokumentation og papirarbejde, man slipper for, så smager
zink meget dårligt, og langt de fleste af dem, der er
kommet af med zinken, oplever en større foderoptagelse og dermed bedre tilvækst.

SVINERÅDGIVNING
Svinekonsulent, Velas
Peter Mark Nielsen
Mobil 2519 6766
Mail: pmn@velas.dk

DANISH BOKSEN – DIT DIGITALE RINGBIND VED
KONTROL I GRISESTALDEN
Svinekonsulenterne i Velas hjælper dig med at komme godt i gang med Danish
Boksen, som er dit digitale ringbind.
Danish Boksen er dit digitale ringbind til dokumenter,
der skal bruges ved kontrolbesøg i grisestalden.
Værdien af Danish Boksen består i, at du får overblik
over dokumenter, så du er forberedt til kontrol, da alle
relevante dokumenter er samlet et sted. Det skulle
gerne give færre anmærkninger og tidsbesparelser.
Vi kan hjælpe dig i gang med brugen af programmet og
tilpasse dine behov. Derfor har vi udviklet en opstartspakke, der indeholder følgende:

INDEN BESØGET:
Rådgivning til teknisk adgang/oprettelse til
DANISH Boksen, Agro ID
• Adgang til at vi kan se din Danish Boks
• Kontrol af at alle CHR nr. er tilknyttet CVR-nummeret
• Hjælp til at fremskaffe alle bilag, som skal ligge
elektronisk på pc

•

UNDER BESØGET:
• Gennemgang af programmet
• Tjeklisten
• Indlæsning af bilag
• Synliggørelse af, hvor langt man er med dataindberetning på alle CHR nr.
• Advarselslamper på dokumenter, der nærmer sig
udløbsdatoen

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

Landboforening.dk
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SÅDAN HOLDER DU OMKOSTNINGERNE TIL
ENERGI I SKAK
Elspotprisernes himmelflugt animerer til ekstra fokus på forbruget.
Ofte kan der være flere muligheder for både at reducere forbruget og forbedre
teknologierne, der forbruger eller producerer energi.
Det politiske mantra i tiden er flere varmepumper.
Men varmepumpen drives af el.
Bliver varmeomkostningerne så skyhøje?
Ikke nødvendigvis.
For det første har varmepumperne en god virkningsgrad – ofte får man 3 – 3,5 gange så meget varme
ud, som den mængde el man forsyner varmepumpen
med.

Men jo bedre driftsbetingelser varmepumpen har, des
højere nyttevirkning.
Driftsbetingelserne er ofte knyttet til vand-flowet i
varmeafgiver-anlægget.
Og for at holde vand-flowet nede og temperaturen i
anlægget oppe, er regulering af varmen altafgørende.
Her skal fokus være på både punkter i de anlæg, der
regulerer varmen, men i lige så høj grad på de termostater og ventiler, der fysisk regulerer flowet.
Er der styr på disse elementer, får man en tilstrækkelig temperatur i sit varmeanlæg, og omkostningerne
stikker ikke af.
ANDRE VARMEFORSYNINGSMULIGHEDER
Har man flere muligheder for varmeforsyning ud over
varmepumper, f.eks. en olie- eller biobrændselskedel,
kan man vælge den mulighed, der aktuelt er billigst.
I tabellen herunder ses eksempler på, hvad en kWh
varme koster ved forskellige brændselspriser og nyttevirkninger.
Nyttevirkninger og brændselspriser kan naturligvis
variere, men tallene giver alligevel et fingerpeg om
prisrelationerne mellem brændslerne.

Jordvarmeanlæg

Varmepumpe

Halmfyr

Træpillekedel

Fliskedel

Oliekedel

Brændelspris, kr. pr. kWh, I, kg, m3

1,00

0,60

1,75

165,00

6,25

Nyttevirkning, pct.

300

65

70

70

80

Energiindhold i brændsel, kWh pr. enhed

1,00

4,00

4,86

695,00

9,87

Kr./kWh varme

0,33

0,23

0,51

0,34

0,79
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TJEK FORBRUGET
Det er tiden til at få tjekket op på energiforbruget.

•

Ligger det i den høje ende?

•

Er elhandelsaftalen for dyr?

•

Er der nogle tilskudsmuligheder?

•

Hvor er besparelsesmulighederne?

•

Er der gamle energispareprojekter, der trænger til
at blive støvet af igen?

Hos Byggeri & Teknik I/S får du faglig sparring til disse
spørgsmål. Vi har udført rigtig mange energitjek og
leveret løsningsforslag til at holde omkostningerne til
energi i skak.

RiK
BUTIK

Aut. EL-lnstallater Per Kvorning

Tlf.: 86 48 10 17

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

Vi kan også hjælpe dig.
Kontakt vores energi- og teknikrådgivere.

BYGGERI & TEKNIK I/S

Energi- og teknikrådgiver
Gunnar Schmidt
Mobil 2089 7800
Mail: gus@byggeri-teknik.dk

Energi- og teknikrådgiver
Kurt Mortensen
Mobil 4024 3081
Mail: ksm@byggeri-teknik.dk

WWW.AGRO-IT.DK

AKTUELLE TILBUD

PROFIL

KOMPETENCER KONTAKT

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

1425,00
ekskl. moms

* Indbygget USB hub
* Fuld HD opløsning
* Højdejusterbar

Ring eller skriv til os....

Så er vi klar med et godt tilbud til dig!
AGRO-IT A/S - Føllevej 5, 8410 Rønde - Tlf: 7027 4500 - Mail: info@agro-it.dk
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Nationalpark Mols Bjerge købte
dette Mammut-skinneben på Den
Blå Avis, 85 cm lang og 10 kg, fra
trawl i Nordsøen (som var land
og tundra i tusinder af år efter
istiden).

JAGTEN PÅ DINE TÆNDER, KNOGLER OG TAKKER
ER GÅET IND. VIL DU VÆRE MED?
Nationalpark Mols Bjerge forsøger i 2022 at skaffe mere viden om Djurslands
forhistoriske dyreverden. Mange landmænd har fine samlinger af stenalderredskaber, men måske nogen også har rester af forhistoriske dyr. Vi er på jagt efter din
bedstefars tænder, din nabos horn og din tantes knogler.
Af Jens Reddersen, biolog, Nationalpark Mols Bjerge
Jeg har altid været en samler. Flintesager fra stenalderen, forsteninger fra kridt og molér, gamle cement-synksten fra bundgarn eller spisesvampe.
Måske er du, folk du kender eller forfædre også samlere. Så kan du måske hjælpe nationalparken.
Vi ved en del om Danmarks og Djurslands forhistoriske dyreverden. Og den viden kommer fra masser af
enkeltfund, gjort af mennesker derude i landskabet,
som du og jeg.
Masser af forhistoriske dyrs knogler, takker og tænder
er i 18- og 19-hundredetallet fundet af årvågne og
vakse bønder og arbejdere under dræn-, tørve- og
grusgravning. Derfor ved vi i dag, at der har været både
mammut, moskusokse, rensdyr, steppebison, elg,
bæver, los, bjørn, urokse og vildhest på Djursland.
MOSKUSOKSE FRA ROMALT
For eksempel er 1 af kun 2 danske fund af rester af
moskusokse gjort i en grusgrav ved Romalt, øst for
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Randers. Moskusokse lever og trives kun i arktiske
områder. Derfor har dette dyr levet nær den isrand, der
sydfra fra Østersøen nåede Handrup-Rønde-Ugelbølle
og skabte de høje randmorænebakker her. Da klimaet
for 17.000 år siden blev varmere, løb stærkt strømmende smeltevand med sand, grus og store sten – og
knoglerester – væk mod NV ud over Midt- og Norddjursland.
Da strømmen aftog, blev materialerne aflejret sorteret og lagdelt – dér hvor vi i nutiden graver grus.
En stump af en død moskusokse var med og – mere
utroligt – blev 23. nov. 1964 fundet her. Andre fund er
gjort under tørvegravning i moser, ikke mindst under
Besættelsen, hvor brændsel var en mangelvare. Andre
igen ved drænarbejder på engarealer.
NÆSTEN INGEN NYE FUND
Men der kommer næsten ikke længere knoglefund fra
de områder. Tørvegravning er for længst ophørt. Og
grusgravning og drænarbejder foregår nu med store

maskiner og halvautomatiske anlæg uden ”folk på
jorden”. Jeg fik for nylig, til låns, en enkelt knoglestump
18 x 10 x 6 cm fra (måske) en mammut, fundet ca.
1998 af Klaus Nybro hos Gert Svith i en grusgrav
nær Rugaard – hvor der stadig er håndsortering ved
transportbånd af kalksten til brænding af hvidtekalk på
Grenå Kalkværk.
I sommeren 2021 besøgte vi Rugaard Gods, som
havde en flot krondyropsats hængende på godskontoret – en 16-ender med pande. Godsejer Elisabeth
Mourier-Petersen fortalte, at den var skåret af et
dyr, fundet ved drænarbejde i Nørresø-engene under
Besættelsen.
Vi fik taget en prøve til kulstof-14-aldersbestemmelse.
Svaret kom i december – 4.700 år gammel (svarende
til Bonde-Stenalder). Med nutidens store maskiner var
det næppe blevet opdaget.
VI HAR BRUG FOR DIG OG DINE KNOGLER
Fra mange besøg hos især ældre landmænd ved jeg,
at der gemmer sig mange dedikerede samlere her. Det
er naturligvis især stenalder-redskaber, men det sker
ikke sjældent, at der har sneget sig forsteninger, flotte
sten eller dyreknogler ind.
Måske har du selv – eller måske du kender nogen, der
har – knogler, tænder eller takker liggende fra noget,
der kunne være fra fortidens store dyr? I så fald håber
vi, at du vil sende fotos til Nationalpark Mols Bjerge.
Det skal helst være genstande med kendt findested,
mose, eng, grusgrav, hvor det er mest sandsynligt, at
det er ældgammelt. Knogler mm, der bare er fundet i
naturen, vil oftest være fra døde vilde nutidsdyr eller
den nære fortids køkkenaffald eller møddinger.

Nationalparken er derfor på jagt efter din bedstefars knogler, din nabos horn og din fætters tænder. I
skuffer og skabe, på hylder i den gamle kalvestald, i en
skotøjsæske på loftet, i en mælkekasse i kælderen. Vi
håber, du vil hjælpe os og venter spændt.
Kontakt og fotos til: Nationalpark Mols Bjerge, biolog
Jens Reddersen på mail: jered@danmarksnationalparker.dk eller tlf: 9133 4740.

En solid knoglestump fra et meget stort pattedyr (mammut?),
rundslidt af vandrulning mellem sten i smeltevandsstrøm og
endt i vognmand Gert Sviths grusgrav nær Rugaard, fundet
af Klaus Nybro i 1990’erne og givet til nationalparken ultimo
2021.

Vi vil altid sørge for, at du får et svar. I en del tilfælde
håber vi at kunne finde ud af, hvilken art stumperne
kommer fra – via eksperter i Århus eller København.
Vi vil også i pressen orientere om, hvad der bliver fundet af særlige ting. Særligt interessante fund vil vi som
minumum gerne låne til nærmere undersøgelse.
Vi tror, det er i sidste øjeblik, for der bliver færre landmænd og arbejdsfolk, der laver og bevarer disse gamle
samlinger og – nok så vigtigt – kender historien og
stederne bag genstandene i samlingerne.

En flot krondyropsats hængende på godskontoret på Rugaard – en 16-ender med pande – fundet ved drænarbejde i
Nørresø-engene under Besættelsen. Kulstof-14-aldersbestemmelse: 4.700 år gammel.

NATIONALPARK MOLS BJERGE
Biolog

Jens Reddersen
Mobil 9133 4740
Mail: jered@danmarksnationalparker.dk
Landboforening.dk
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JEG KAN LI’,
AT ET ORD
ER ET ORD

Tine Birgitte Juhl har i 28 år arbejdet i det, vi i dag kender
som Juridisk afdeling i Djursland Landboforening.

Med sine 28 år i Djursland Landboforening er Tine
Birgitte Juhl faktisk den, der har størst anciennitet
i det, som vi i dag kender som Juridisk afdeling i
Djursland Landboforening. Hun blev i sin tid ansat
som advokatsekretær i Ejendomskonsulenttjenesten i Djursland Landboforening, men kan den dag i
dag kalde sig ejendomsrådgiver. Til dagligt arbejder
hun tæt sammen med chef for Jura, Kitte Borup, og
advokatsekretær Majbritt Kroer Svendsen.
”Jeg vil gerne starte med at sige, at vi hernede på
gangen har en perfekt trekløver. Det er altså rigtig
rart”, fortæller Tine Birgitte Juhl.
HESTEN I BAGHAVEN
Tine Birgitte Juhl kommer oprindeligt fra Aarhus,
men flyttede for mere end 30 år siden til Syddjurs.

Landmænd er nogen, man kan regne
med - et ord er et ord.
Sådan var det dengang, jeg startede i
landboforeningen, og sådan er det stadigvæk, lyder det fra Tine Birgitte Juhl,
som er ejendomsrådgiver i Djursland
Landboforening.
Af Sabrina Brohus
Hun drømte om et sted, hvor hun kunne have sin
hest. Det fik hun, og i en periode kørte hun til Aarhus, hvor hun arbejdede på et advokatkontor, inden
hun fik en stilling på et advokatkontor i Mørke.
I starten af 1994 søger Tine en deltidsstilling i
Djursland Landboforenings Ejendomskonsulenttjeneste som advokatsekretær, og allerede 1.
februar samme år starter hun i landboforeningen.
Med tre små børn var arbejdstiderne fantastiske, og
Tine havde ikke mere end 5 minutter på job.
”Jeg fandt hurtigt ud af, at det var og er ideelt at
arbejde med landmænd. Et ord er et ord, og man kan
altid regne med landmændene”, lyder det fra Tine.
Efter nogle års ansættelse skifter Ejendomskonsulenttjenesten i Djursland Landboforening navn
til Juridisk afdeling, og omkring samme tidspunkt
tager Tine uddannelsen som statsautoriseret ejendomsmægler. Efter endt uddannelse tiltræder hun
som direktør i Dansk Landbrugsformidling A/S, der
er ejet af Djursland Landboforening, og som er en
landbrugsspecialiseret mæglervirksomhed, der kan
stå for køb som salg af alt fra det mindre hobbylandbrug til det store produktionslandbrug.

”Jeg fandt hurtigt ud af, at det var og er
ideelt at arbejde med landmænd.
Et ord er et ord, og man kan altid regne
med landmændene”.
I sin fritid tager Tine Birgitte Juhl gerne en tur på Kasmir,
som er en 20-årig vallak.
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Tine Birgitte Juhl, Ejendomsrådgiver,
Djursland Landboforening.

BLÅ BOG:

MEDARBEJDERPORTRÆT

•

Det meste af sin tid bruger Tine i Juridisk
afdeling, hvor hun som ejendomsrådgiver
hjælper landmændene med salg og køb af
landbrugsjord og landbrugsejendomme, generationsskifte, køb af sommerhuse, lejligheder og villaer.
”Vi har nok at se til. Vi har både medlemmer
og ikke medlemmer, som henvender sig, og
de bruger jo os, fordi vi har mulighed for at få
kyndig og professionel hjælp fra alle i hele huset. Det er altså en af vores helt store styrker,
at økonomi og planteavl ligger lige rundt om
hjørnet”.
DET KOLDE GYS
Tine bor i dag i Ugelbølle med sin mand. De tre
voksne børn er for længst flyttet hjemmefra.
Hesten har hun endnu – dog ikke den samme
som for 28 år siden. Kasmir, der er en 20-årig
vallak, er opstaldet på en nærliggende ejendom, hvor Tine fra sit vindue kan se ham gå og
græsse. Det er ikke fordi, at Tine er ude at ride
flere gange om ugen, men hun kigger til ham
hver dag.
Tine elsker yoga, og så er hun en ivrig vinter-

•
•

•
•

58-årige Tine Birgitte Juhl er født og opvokset i Aarhus, men bor i dag med sin mand i
Ugelbølle.
Tine har tre voksne børn på 32, 30 og 25 år
og et enkelt barnebarn.
I februar 1994 blev Tine ansat som advokatsektrær i Djursland Landboforenings Ejendomskonsulenttjeneste – det, der senere
kom til at hedde Juridisk afdeling.
Tine har senere uddannet sig til statsautoriseret ejendomsmægler.
Udover sit arbejde i Juridisk afdeling i Djursland Landboforing, er Tine også direktør i
Dansk Landbrugsformidling A/S, som er ejet
af landboforeningen.

bader, som elsker det kolde gys med efterfølgende saunagus.
”Så er jeg fornyeligt begyndt at strikke igen. Lige nu er jeg
ved at lave en cardigan til mig selv. Det er også ret afstressende, også for min mand, for så sidder jeg stille så
længe”, lyder det grinende fra Tine.

LYNGFELDT
på Djursland

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

www.lyngfeldt.dk

Med mange års erfaring og fødderne solidt plantet
i lokalområdet, er vi fast besluttet på at levere varen
til Djurslands kunder.
Rasmus, Lasse og Mads, som alle er bosat på Djursland, har indgående kendskab til
lokalområdet. De står klar til at rådgive dig om maskiner, redskaber og reservedele.
Vi forhandler følgende mærker: FullLine New Holland, Kverneland, Krampe, Giant,
GreenTec, Ålø, Kramp, Granit Parts mm.
Vi servicerer og skaffer naturligvis reservedele til alle mærkerne samt meget mere.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Rasmus
30 21 25 99

Lasse
29 81 00 53

Mads
30 21 43 73

Landboforening.dk

25

THI KENDES FOR RET
SKAL MAN HAVE ERSTATNING FOR RÅSTOFFER I
LANDBRUGSJORDEN?
Denne sag fra 2011 vedrørte en landbrugsejendom
i Sønderborg Kommune, som fik esproprieret jord til
et motorvejsanlæg tværs over ejendommen.
Der var rødbrændende ler i jorden, og ejendommen
lå i et udpeget råstofområde. Der var også forekomster af rødbrændende ler på naboejendommene i
området, og leret andre steder mestendels allerede
indvundet.
Landmanden havde også indvundet noget af leret
på sin ejendom, men den sidste del var han ikke
gået i gang med, og han havde heller ikke søgt om
gravetilladelse til det.
Da vejen kom, blev landmanden tilbudt erstatningsjord. Landmanden påstod imidlertid, at da han fik
tilbudt erstatningsjord uden råstofforekomst, var
han berettiget til en yderligere kontanterstatning for
sin mistede mulighed for at indvinde leret.
Erstatningen opgjorde han til 276.000 kr., svarende
til sin anslåede mistede nettoindtjening.
Vejdirektoratet påstod derimod frifindelse og
mente, at landmanden ikke var berettiget til erstatning for andet end almindelig erstatningsjord uden
råstofforekomster.

Først blev sagen afgjort ved Ekspropriationskommissionen, der fastsatte erstatningen således, at
landmanden modtog 5,1634 ha jord, og afstod
3,4780 ha jord. Der skulle ikke derudover udbetales
kontanterstatning for mistet mulighed for råstofindvinding.
Derefter indbragte landmanden sagen for Taksationskommissionen, der fastsatte erstatningen for
arealerne til 21 kr. pr. m2, både for arealer med og
uden lerforekomster.
Taksationskommissionen fastsatte samtidig en
ulempeerstatning i forbindelse med arealafståelsen
for omvej, defigurering, dyrkningsskråning, gennemskæring, servitut om ledelinje, nedklassificering
af areal, nyt EU-kort samt driftsomlægninger.
Taksationskommissionen fandt på samme måde
som Ekspropriationskommissionen, at det ikke
fandtes bevist, at jorden med lerforekomst havde
højere værdi end almindelig landbrugsjord i området. Der var betydelige reserver af ler i området, og
landmanden havde heller ikke dokumenteret nogen
sammenligningshandler, hvor der var blevet betalt
en højere pris for landbrugsjord med lerforekomst
end uden lerforekomst.
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ved ved
byggeri
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tilgigetnig
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tilbutidlbutd
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- Entreprenørvogn
ilbudde
givegsi!vesg!ives!

Jørgen
Jørgen
Jørgen
Hougård
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Brokkedalvej
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HVORDAN TROR DU RETTEN AFGJORDE SAGEN?
Landmanden fastholdt for byretten, at der var lerforekomst i jorden til en værdi af kr. 276.000, og at
han havde haft til hensigt at udnytte disse forekomster. Hans tab på kr. 276.000 skulle derfor fastsættes
som en særskilt post udover almindelig jordpris, fordi han ellers ikke ville få fuld erstatning ved ekspropriationen.
Vejdirektoratet fastholdt, at det alene er jordens
værdi på markedsvilkår, man har ret til at få erstattet
ved en ekspropriation.
Byretten kom frem til, at Taksationskommissionen
ved sin fastsættelse af arealerstatningen havde taget højde for lerforekomsten på ejendommen, og at
landmanden derfor havde fået fuldstændig erstatning for værdien af det pågældende jord.
Sagen blev anket til Landsretten, der udtalte, at landmanden på ekspropriationstidspunktet kun anvendte jorden landbrugsmæssigt, og at han heller ikke
havde søgt om gravetilladelse til indvinding af leret
på ekspropriationstidspunktet.
Landsretten fandt derfor, at landmandens tab, og
dermed erstatningen, skulle fastsættes til det beløb,
som en køber ville betale for arealet med lerforekomster, som ikke var påbegyndt indvundet.

Der var ikke grundlag for at tilkende ham yderligere
erstatning for den mistede mulighed for at udnytte
lerforekomsterne.
Landsretten lagde også til grund, at Taksationskomissionen med sit særlige kendskab til jordpriser i
området havde taget lerforekomsterne i betragtning
ved fastsættelsen af erstatningen, og genanvendte
prisen på kr. 21 pr. m2.
Landsretten pålagde derudover landmanden at betale sagens omkostninger på i alt 30.463,40 kr. til Vejdirektoratet.
Juridisk afdeling bemærker, at efter dommen er erstatningspraksis blevet ret fast omkring, at man kun
kan få erstattet mistet indtjening for råstofindvinding, hvis man allerede har søgt konkret gravetilladelse på ekspropriationstidspunktet, og man enten
er gået i gang med indvindingen, eller den allerede
var planlagt og umiddelbart forestående på ekspropriationstidspunktet. Rådet fra os er derfor, at hvis
man får kendskab til planer for sit område, der evt.
kan føre til ekspropriation, kan man med fordel søge
gravetilladelse og om muligt gå i gang med at udvinde råstofferne i jorden forud for ekspropriationen.

JURIDISK AFDELING
Afdelingschef, jurist
Kitte Borup
Telefon 8791 2047 - Mobil 4049 8791
Mail: kib@landboforening.dk
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Nyansættelser
LOUISE BIRK KASPERSEN er pr. 1. december
2021 ansat som økonomikonsulent i økonomi
og regnskab. Louise Birk
Kaspersen har en Cand.
Merc. Aud. uddannelse, og
hun kommer fra en stilling
hos revisionsfirmaet EY i
Aarhus.
MIKKEL MØLLER er pr. 1.
februar ansat som planteavlsassistent. Mikkel skal
primært hjælpe i forsøgene i foråret og sommeren,
men på sigt vil der komme
andre arbejdsområder til.
Mikkel er agrobiolog og
har senest arbejdet på
Seges.
ANNE-DORTE KOFOED er
pr. 1. februar 2022 ansat
som kok i landboforeningens kantine, hvor hun
sammen med det øvrige
køkkenpersonale skal stå
for servicering af ansatte,
medlemmer, kunder og
gæster i landboforeningens lokaler.

Generalforsamlingen
i Djursland Landboforening
Tirsdag den 8. marts 2022
i Auning Idræts- og Kulturcenter
Der kræves tilmelding til generalforsamlingen,
og man skal kunne fremvise et gyldigt
corona-pas.
Kl. 18.00: Foreningen er vært ved et stykke
smørrebrød.
Kl. 19.00: Generalforsamling
Dagsorden
1	Valg af stemmetællere og dirigent
Bestyrelsen foreslår ansatte som stemmetællere, og Jørgen Ivar Mikkelsen indstilles som
dirigent
2	Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for
indeværende år
Formand Hans Gæmelke
3	Forhandling om formandens beretning
4	Eventuel beretning fra udvalgsformænd
5	Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår,
herunder redegørelse om rådgivningsvirksomheden
Sekretær og chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard
Regnskabet skal godkendes jfr. vedtægternes §31
6	Behandling af indkomne forslag
	Kaffe med brød
7	Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Hans Gæmelke
(valgmetode: Absolut flertal)
	Valg af tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Esben Øvle Kristensen, Jørgen Ivar
Mikkelsen og Hanne Line Revsbech
(valgmetode: Prioriteringsmetoden)
	Valg af to fritvalgte til Åbent Landbrug
På valg er: Karen Revsbech og Birthe Koch
(valgmetode: Proriteringsmetoden)
8	Øvrige valg
Valg af revisor
På valg er: Ernst & Young
9	Eventuelt
Afsluttende indlæg ved landmand og medlem af
Europa-Parlamentet Asger Christensen
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Til alle møder skal der kunne fremvises gyldigt corona-pas.

22.
FEBRUAR

22.
FEBRUAR

23.
FEBRUAR

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 8.30 – 16.00 (Fuldtegnet – der henvises til kurset 23/2)

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
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
Tilmelding: Tilmelding senest den 18. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget

ARRANGEMENTER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER

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

08.
MARTS

09.
MARTS

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 18.00/19.00

Djursland Landboforenings Generalforsamling

Beretning ved formand Hans Gæmelke og valg til bestyrelsen. Se dagsorden side28
Mødested: Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning
Tilmelding: Tilmelding senest den 4. marts på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening

Onsdag den 9. marts 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 7. marts 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

Landboforening.dk
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Læs mere på

Vilomix.dk

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

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

Corona-situationen følges – ændringer vil fremgå på hjemmesiden

22.
FEBRUAR

24.
FEBRUAR

17.
MARTS

22.
MARTS

30.
MARTS

22.
APRIL

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
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
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00

Virksomhedsbesøg hos fodterapeut Helle Boje

Mødested: Langgade 24, Vivild, 8961 Allingåbro
Tilmelding: Senest den 15. marts til Aase Lindhardt på tlf. 2878 6059 eller lindhardt.madsen@
hotmail.com.
Pris: 25 kr. for medlemmer. Ikke medlemmer 50 kr. (inkl. kaffe og brød)
Arrangør: Familie & Samfund Djursland
Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.30

ARRANGEMENTER SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER

SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER

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
Fredag den 22. april 2022 kl. 18.30

Fællesspisning og musikalsk underholdning – ”De fire” på violin, guitar, harmonika.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 13. april på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 200 kr. pr. deltager. Drikkevarer kan købes
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub
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Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning

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

Sikkerhed for erhverv og private

Godkendt af forsikringsselskaberne & Rigspolitiet
· Alt i El-arbejde · Tyverialarmer
· Adgangskontrol · TV-overvågning
· Brandalarm
· Vagt og alarmudrykning
· Sikkerhedsrådgivning
Tangvejen 5, Ugelbølle, 8410 Rønde
v/Morten Sørensen

86 37 37 10
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Dansk Landbrugsformidling
er en landbrugsspecialiseret
mæglervirksomhed.
Vi formidler såvel køb som
salg af alt – fra det mindre
hobbylandbrug til det store
produktionslandbrug.
Kontakt Tine Birgitte Juhl,
ejendomsmægler MDE
Føllevej 5 · 8410 Rønde
Tlf.: 7027 4141
tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Carsten Kløcher

chef for Planteavl

8791 2073

2835 0191

ck@landboforening.dk

Jakob Ulstrup

konsulent og souschef

8791 2054

2835 0184

ju@landboforening.dk

Charlotte L. Udsen

konsulent

8791 2044

2835 0188

clu@landboforening.dk

Christina H. Siegumfeldt

konsulent (barsel)

8791 2070

2835 0189

chs@landboforening.dk

Erik Silkjær Pedersen

konsulent

8791 2039

2835 0186

esp@landboforening.dk

Henrik Østergaard Nielsen

konsulent

8791 2037

2835 0185

hoen@landboforening.dk

Kristian Brøsted Pedersen

konsulent

8791 2035

2835 0187

kbp@landboforening.dk

Kurt Dahl Pedersen

konsulent

8791 2040

2835 0193

kdp@landboforening.dk

Lene Lundgaard

konsulent

8791 2074

2835 0192

ll@landboforening.dk

Kristiane M. L. Stilling

juniorkonsulent

8791 2072

2497 0691

kmls@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen

sekretær

8791 2083

2326 7060

ikm@landboforening.dk

konsulent

8791 2037

2835 0185

hoen@landboforening.dk

Erik Silkjær Pedersen

forsøgsleder

8791 2039

2835 0186

esp@landboforening.dk

Kjeld Andreasen

assistent

8791 2056

2939 5389

ka@landboforening.dk

Mikkel Møller

assistent

8791 2055

2371 2038

mm@landboforening.dk

LAND, MILJØ & ERHVERV

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Rikke Skyum

chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045

2028 0189

rsk@landboforening.dk

Sabrina Brohus

journalist

8791 2049

2274 8375

sb@landboforening.dk

Tina Drejer Maaberg

projektkoordinator

8791 2042

2328 3458

tdm@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen

sekretær

8791 2083

2326 7060

ikm@landboforening.dk

Rikke Skyum

konsulent

8791 2045

2028 0189

rsk@landboforening.dk

Mette Noe Bach

konsulent

8791 2041

3031 9934

mnb@landboforening.dk

ØKONOMIAFDELINGEN

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Henrik Larsen

chef for Økonomi

8791 2080

2481 6522

hal@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

afdelingsleder

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

Anders Lange

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

konsulent

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

Frank Rasmussen

konsulent

8791 2081

2083 0362

fr@landboforening.dk

Louise Birch Kaspersen

konsulent

8791 2027

3032 5507

lbk@landboforening.dk

Bente Empacher

assistent

8791 2082

2427 3255

bem@landboforening.dk

MEDARBEJDERE

PLANTEAVL

ØKOLOGI
Henrik Østergaard Nielsen
LANDSFORSØG

NATUR OG MILJØ

REGNSKAB OG SKAT
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MEDARBEJDERE

ØKONOMIAFDELINGEN FORTSAT

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Bente Mikkelsen

assistent

8791 2095

2336 4770

bmi@landboforening.dk

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

Carsten H. Sørensen

afdelingsleder

8791 2076

4049 8331

cs@landboforening.dk

Erik Bendix Jensen

konsulent

8791 2084

2481 6524

ebj@landboforening.dk

Frank Rasmussen

konsulent

8791 2081

2083 0362

fr@landboforening.dk

Anders Lange

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

Sandra F. Kjær

assistent

8791 2031

2939 3905

sfk@landboforening.dk

konsulent

8791 2081

2083 0362

fr@landboforening.dk

Inge Lise Sanko

assistent

8791 2016

6019 3350

ils@landboforening.dk

Liselotte Madsen

assistent

8791 2091

2335 6225

lom@landboforening.dk

Iva Thomsen

assistent

8791 2013

2945 6376

ivt@landboforening.dk

Henrik Larsen

chef for Økonomi

8791 2080

2481 6522

hal@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

afdelingsleder

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

DRIFTSØKONOMI

PENSIONSOVERBLIK
Frank Rasmussen
FARMSEKRETÆR

DØDSBOBEHANDLING

STØTTEORDNINGER
Anders Lange
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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

Dir. nr

Mobil

E-mail:

SEKRETARIATET
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

Lene Fisker

sekretær

8791 2090

2465 7832

lef@landboforening.dk

Anne-Dorte Kofoed

kantinemedarbejder

8791 2019

Cathrine T. Rasmussen

kantinemedarbejder

8791 2019

Helle Dalby Rasmussen

servicemedarbejder

8791 2019

Lars Sørensen

servicemedarbejder

8791 2000
Mobil

E-mail:

AGRO-IT A/S

Dir. nr

Landbocentret Følle

7027 4500

agro-it@agro-it.dk

Lars Krüger

chef for Agro-IT

7027 4500

lk@agro-it.dk

Peter Soelberg

it-konsulent/teamleder

7027 4500

ps@agro-it.dk

Betina Jensen

koordinator

7027 4500

bmj@agro-it.dk

DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S

Dir. nr

Landbocentret Følle

7027 4141

Mobil

MEDARBEJDERE

JURIDISK AFDELING

E-mail:
info@landbrugsformidling.dk

Tine Birgitte Juhl

direktør og ejendomsmægler,
MDE

7027 4141

6060 9196

tbj@landbrugsformidling.dk

Majbritt Kroer Svendsen

advokatsekretær

8791 2048

2084 7946

mks@landbrugsformidling.dk

Landboforening.dk
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NYTTIGE KONTAKTER

Borup Advokater

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

Byggeri & Teknik I/S

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

Djurs Revison

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

Familie og Samfund, Djursland

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

Heste, fodring og pasning

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

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

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

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

Velas Kvæg

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

Velas Svin

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

Lokal Aktions Gruppe/Djursland

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

Læplantning

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

Tegnestuen Birk

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

Stabil Vikarservice

Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV
Mette Brændgaard - forretningsfører
Tlf. 8644 7440
E-mail: info@stabil-vikar.dk
www.stabil-vikar.dk

Tlf.

Mobil

E-mail

8648 8061 4017 8061 peter@baekskovgaard.dk

Næstformand
Jørgen Hougaard, Brokkedalsvej 14, 8500 Grenaa

8633 9254 4029 6039 brokkedal@mail.dk

Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs

8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk

Lasse Jensen, Fløjstrupkærvej 14, 8960 Randers SØ

5180 5055 ljfausing@gmail.com

Phillip Schmidt, Revnvej 14, Vejlby, 8500 Grenaa

4030 0292 phillip@schmidt.mail.dk

Sekretær:
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

ØKOLOGISK UDVALG

Formand:
Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakkevej 3, 8410 Rønde

6130 3403 mikkel.juhl.nielsen@gmail.com

Næstformand:
Christian Vingborg, Gl. Tværvej 5, 8960 Randers SØ

2360 0809 chrisogtina@gmail.com

Jens Andersen, Teglmosevej 7, Dagstrup, 8544 Mørke
Martin Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro
Sekretær:
Henrik Østergaard Nielsen, Føllevej 5, 8410 Rønde

8637 6095 4074 6695 teglmose@moerkesnet.dk
5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.dk
8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

SVINEPRODUKTIONSUDVALG

Formand:
Thomas Olesen, Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa

8633 2238 2128 0238 tjolesen@djurs.net

Næstformand:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319 2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk
Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft

2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk

Morten Møller, Aarhusvej 89, 8500 Grenaa

4218 0691 aarhusvej89@gmail.com

Jens Hjort Jensen, Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup

8633 9282 2325 0876 faevejle@dlgtele.dk

Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

KVÆGBRUGSUDVALG

Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa

8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk

Næstformand:
Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro

2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk

Jacob Thomsen, Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs

2345 1405 byparken3@gmail.com

Jesper Lykke Andersen, Tolstrupvej 6, 8500 Grenaa
Nicolai Kruse, Kanalvej 40, 8500 Grenaa
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR

Formand
Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted

8633 1650 3032 7582 Jesperlykkeandersen@gmail.com
6172 2283 nicolai_kruse@hotmail.com
8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

ØKONOMIUDVALG

Formand:
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted
Næstformand:
Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs
Christian Greve, Bondhøjvej 36, 8950 Ørsted
Michael K. Vestergaard, Mosevej 4, 8950 Ørsted

8648 8579 4058 8579 faiskaer@gmail.com
8638 1049 4045 1049 permpedersen@gmail.com
8648 8028 2966 4728 christiangreve@hotmail.com
2924 4122 mosevej4@mail.dk

Peter Juul Sørensen, Skansevej 11, Fannerup, 8560 Kolind 8633 9141 2026 8141 hoejmosegaard@firma.tele.dk
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk
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UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

DELTIDSUDVALGET

Formand:
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel

Tlf.

E-mail

8637 2830 4045 6281 ctstiilbjerg@gmail.com

Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, 8961 Allingåbro
Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa

Mobil

2539 2607 hjhtustrup@outlook.dk
8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk

Lars Kjær, Bjødstrupvej 2, 8410 Rønde

4080 2871 kjaer8410@hotmail.com

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
Næstformand:
Birthe Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg

4029 4111 hans@lundballegaard.dk
8631 7140 2156 8158 dyringvej11@mail.tele.dk

Martin Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro

5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.dk

Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa

8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk

Karen Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted

8648 8847 3113 8847 karenrevsbech@gmail.com

Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro

2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk

Lasse Jensen, Fløjstrupkærvej14, 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
Randers:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319
Syddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Aarhus:
8699 9117
Niels Aage Arve, Krannestrupvej 1, 8530 Hjortshøj
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Landboforening.dk

4029 4111 hans@lundballegaard.dk
2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk
4029 4111 hans@lundballegaard.dk
2222 9917 niels.aage@krannestrup.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Landboforening.dk
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STEMNINGSBILLEDER FRA DJURSLAND

