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FORMANDSORDET

Jeg vil gerne starte med at takke landboforeningens 
medlemmer for en god opbakning til landboforenin-
gens beretningsmøder i løbet af vintermånederne, og 
det var dejligt at se så mange møde op til landbofore-
ningens generalforsamling.

Opbakning til landboforeningens arrangementer er 
helt afgørende for, at vi har en landboforening, og at vi 
står sammen om den.

Jeg vil også gerne takke for den opbakning, jeg får 
som formand for landboforeningen, hvilket medlem-
merne viste ved mit genvalg som formand. Jeg har dyb 
respekt for det arbejde, som jeg har sagt ja til og vil 
arbejde koncentreret for at varetage medlemmernes 
bedste interesse og dermed også landbrugets bedste 
interesse på Djursland.

Ud over at jeg repræsenterer medlemmerne på Axel- 
borg, er det mit mål i løbet af året at besøge endnu 
flere landmænd på Djursland, således jeg kan få fuldt 
indblik i, hvad der berører landbruget, og jeg kan tage 
disse indtryk med mig til landboforeningens bestyrelse 
og med på Axelborg.

Nu hvor det igen er muligt at mødes, håber jeg, vi ses 
til de bedriftsbesøg, som igen er planlagt af de forskel-
lige udvalg i løbet af foråret og sommeren.

Med udsigt til forbedret økonomi i svineproduktionen 
ønsker jeg jer alle et godt forår og en god sommer.

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



Af Sabrina Brohus

Niels Arve Pedersen er opvokset på Vedø ved Kolind.  
En smuk gul bindingsværksejendom med herregårds- 
status, som menes at kunne dateres tilbage til 
1500-tallet. Niels vidste, han skulle være landmand. 
Det var der som sådan ingen tvivl om, men han havde 
ikke travlt med at komme hjem på gården, og der var 
ingen, der trak i ham. Først var der noget, han skulle 
gøre. Han ville opleve verden, gøre sig selv klogere på 
forskellige landbrug og drage erfaring, som han kunne 
bruge hjemme i Kolind, når den tid engang kom.

FØRSTE STOP: BORRIS
Niels valgte at tage grundskolen som landmand i Vest-
jylland. I Borris for at være helt præcis, og det er, efter 
hans eget udsagn, rigtig langt ude på landet.
”Jeg skulle ud at opleve noget. Borris var helt sikkert 
noget andet end det, jeg kom fra”, fortæller Niels Arve 
Pedersen.

Da Niels blev færdig med grundskolen måtte han 
erkende, at der var rift om de gode pladser ude ved 
bønderne, som ofte havde mellem 25 til 50 ansøgere 
til en ledig stilling.
En søndag morgen kigger Niels som vanligt på Jyl-
lands-Postens annoncesider og læser en kort annonce 
på bare 2 linjer: Landbrugsmedhjælper søges til en 
gård syd for Dublin. Og så var der et telefonnummer. 
Niels, som var 19 år på det tidspunkt, ringer op til 
nummeret og får farmeren i røret. De to får sig en god 
snak, og Niels ringer af og fortsætter sin morgen. Al-
lerede ved middagstid samme dag får Niels et opkald 
fra Irland.

”Farmeren fortæller, at han havde fået så mange 
henvendelser, men nu hev han stikket ud af væggen til 
telefonen, og jeg havde fået jobbet, hvis jeg stadig ville 
have det”.

60-årige Niels Arve Pedersen er opvokset på ejendommen Vedø  
ved Kolind, hvor hans forældre stadig bor.

4  Landboforening.dk

JYLLANDS-POSTENS 
ANNONCESIDER 
BØD PÅ 
IRLANDS-EVENTYR 
OG JORDOMREJSE

Niels Arve Pedersen vidste, at han skulle være landmand. Ingen tvivl om det. Men 
først skulle han opleve verden, lære af andres fejl og få erfaring. Sådan har han det 
stadig, og den 60-årige landmand bruger rejserne til at komme hjem på bedriften 
med et friskt hoved og oplevelser rigere.
Af journalist Sabrina Brohus
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EN STOR FAMILIE
Niels fik ikke mere end 14 dage til at pakke, og den 
18. maj 1981 sidder han i et fly på vej til Irland. Niels 
skulle arbejde i marken, men hjalp også til hos køerne 
på farmen, som også havde kødkvæg og får.

”Det var en fantastisk familie, hvor der var gang i 
den. Jeg kom virkelig til at føle mig som et medlem af 
familien”.

Den irske farmer og hans Østrig/Ungarske hustru 
havde altid mange gæster på farmen, og der var leben 
af arbejdere, gæster og besøgende af enhver art. Niels 
fortæller, at han i sin tid i Irland fik mødt mange inter-
essante mennesker.

”Hvis der var gæster, og vi ikke var blevet færdige i 
marken, så ventede hele selskabet på, at vi blev færdi-
ge. Det, synes jeg, fortæller rigtig meget om familien”.
På et tidspunkt får familien besøg af en gruppe hol-
lændere. En bilfuld unge mennesker, som netop havde 
været på et års jordomrejse med IAEA - International 
Agricultural Exchange Association.

”Det lød simpelthen så spændende. Det kunne jeg 
også godt tænke mig, så jeg meldte mig til en jordom-
rejse, mens jeg var i Irland”.

HELE VEJEN RUNDT OM JORDEN
Niels arbejder 14 ½ måned i Irland, inden han siger 
farvel til familien. Han opholder sig ganske kort i Dan-
mark, inden kufferten endnu en gang skal pakkes til en 
jordomrejse. Niels ender med at arbejde i Vest- 
australien og i Canada, og på turen får gruppen også 
lov at lege turister i lande som Thailand, Singapore, 
New Zealand, Fiji-øerne og Hawaii.

”Også her kommer jeg til at bo ved to helt fantastiske, 
men også vidt forskellige, familier. I Vestaustralien var 
det et meget ungt par, hvorimod det i Canada var et 
ældre par”.

I Vestaustralien får Niels lov til at være med til at op-
dyrke nyt land, rydde bushen og dyrke jorden for 

første gang på planteavlsejendommen, som også 
havde får. I Canada var oplevelserne også mange. 
Også her hjalp han til med planteavlen og kødkvæget.
Da Niels er færdig med at arbejde og rejse jorden 
rundt, er han 22 år. I Danmark har han endnu engang 
fået plads på en gård, og fra 1984 til ‘85 tager Niels 
driftslederuddannelsen på Bygholm Landbrugsskole i 
Horsens.

”Jeg er på skole i 9 måneder, hvorefter jeg igen kom-
mer ud på en gård. Jeg har været mange forskellige 
spændende steder, men jeg har nu kun været i Jylland”.

I vinteren 1986-’87 får Niels endnu engang rejsefeber. 
Turen går tilbage til Vestaustralien, hvor det bliver til 
et besøg hos den tidligere værtsfamilie, men så skal 
der også arbejdes. En farmer var kommet galt afsted 
med sin hofte lige op til høsten, så Niels’ kommen 

LANDMANDSPORTRÆT

”Hvis der var gæster, og vi ikke var 
blevet færdige i marken, så ventede hele 

selskabet på, at vi blev færdige. Det, synes 
jeg, fortæller rigtig meget om familien”. 

Niels Arve Pedersen, landmand.

Niels fik for to år siden Berner Sennenhunden Molly 
på knap 2 år, som gerne ser sit snit til at tage på 
solotur, hvis den ikke er i snor.

FAKTA
• Niels har, sammen med en gruppe gård-

ejere på Djursland, forpagtet en farm i Polen. 
Det startede med at være en svinebedrift 
og malkekvægsbedrift, men nu har farmen 
udelukkende planteavl og fire ansatte.

• Niels sidder som repræsentant i DLF, han er 
med i bestyrelsen i Kolindsund Pumpelag, og så 
er han med i Rotary Rønde.
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var belejlig. Derefter fik han arbejde på en farm med 
frilandsgrøntsager, hvor der blandt andet blev dyrket 
løg og kartofler.

”Der var virkelig mange ansatte, og det var et super 
spændende og anderledes sted, men jeg havde en 
deadline for, hvornår jeg skulle hjem. Jeg havde en 
returbillet hjem til foråret, og en plads på en gård 
hjemme i Danmark”.

RETUR TIL VEDØ
Niels har naturligvis i perioder hjulpet til hjemme på 
Vedø, men der var aldrig nogen, der rykkede i ham for 
at komme hjem – tværtimod var der stor opbakning 
til, at han skulle få sig en masse nye indtryk. 
”Jeg skulle ud og få noget erfaring, og lære af de fejl, 
som jeg så. Det er mindst lige så vigtigt som alt muligt 
andet”.

Men i 1988 kommer Niels hjem for at arbejde på Vedø, 
og i 1994 køber han selv Haustedgård, som ligger 
bare 3 husnumre fra forældrenes ejendom. På det 
tidspunkt har Haustedgård 80 ha jord og grise og søer, 
men allerede i 1996 udvider Niels, så han får plads til 
flere søer. I 2004 sætter Niels alle søerne ud, da han 
ønsker en højere status dyr, og begynder endnu et 
byggeri med plads til 700 søer fra 2004-2005. 

Niels køber sig en ny besætning efter byggeriet, og i 
2009 overtager han Vedø. Niels udvider igen i 2020 
og har i dag plads til 1000 søer, hvor han har salg af 
smågrise ved 30 kg, lidt slagtesvin, 14 Simmeltaler 

med opdræt og hunden Molly. En Berner Sennenhund 
på knap 2 år. 
”Min far er 93 år – meget snart 94 år – og han møder 
stadig på arbejde hver dag klokken 8.00. Han passer 
vores slagtesvin, ser til kvæget, og så kører han efter 
reservedele, hvis vi får brug for det”.

FLERE ANSATTE – MERE KONTORARBEJDE
I dag har den 60-årige Niels 9 ansatte. De første 
ansatte møder ind 6.30 i stalden, dernæst møder 
markmændene, mens Niels starter sin dag på kon-
toret.
”Det er jo bare sådan, at jo større vi er blevet, jo mere 
administration er der kommet. Nu render jeg jo rigtig 
meget rundt, og klarer alle mulige småting, som også 
skal laves”.

Arbejdet og udviklingen på bedriften er noget, der 
fylder hos Niels. Han bruger derfor stadig rejserne, 
som et kærkomment afbræk til hverdagen på gården.
”Jeg har gode ansatte, som jeg har haft længe, og som 
jeg har tillid til. Det betyder, at jeg kan rejse. Jeg er 

BLÅ BOG
• 60-årige Niels Arve Pedersen er opvokset 

på ejendommen Vedø ved Kolind, hvor hans 
forældre stadig bor.

• Niels køber Haustedgård i 1994, der ligger 3 
husnumre fra forældrene. 

• I 2009 overtager Niels Vedø, hvor forældrene 
stadig bor.

• I dag har Niels 1000 søer, hvor han sælger 
smågrise ved 30 kg.

• Niels driver 560 ha jord, hvor de 85 ha er skov, 
hvor han blandt andet laver pyntegrønt.

• På arealerne har Niels vårbyg, vinterbyg, 
vinterraps, hvede samt almindelig rajgræs og 
almindelig rapgræs på arealerne i Kolindsund.

• Niels bor på Haustedgård sammen med Susan 
og Thea Marie, som er det eneste hjemme-
boende bonusbarn, da Christian er flyttet 
hjemmefra. 

2:” Det lød simpelthen så spændende.  
Det kunne jeg også godt tænke mig,  
så jeg meldte mig til en jordomrejse,  

mens jeg var i Irland”. 
Niels Arve Pedersen, landmand.

Niels er en af de få danske landmænd, som dyrker 
almindelig rapgræs. Det gør han på arealerne i 
Kolindsund.
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stadig nødt til at komme uden for landets grænser for 
at komme lidt væk fra hverdagen og få ny energi. Jeg 
er ikke længere væk i flere uger ad gangen, det er ikke 
nemt som selvstændig”.

Og når der ikke er en verserende pandemi, så går 
han til dans i Aarhus med Susan, som han lyksaligvis 
mødte for 7 år siden. 

Sammen tager parret på weekendture, og de tager 
også sydpå for at stå på ski – gerne to gange om året 
- selvom corona har sat en stopper for det projekt de 
sidste par år. Til spørgsmålet om hvorvidt han er en haj 
til ski, lød svaret beskedent: Jeg kan da godt begå mig.

Siden Niels var 17 år har han haft 2-3 års mål. Først 
var det landbrugsskolen, så blev det rejserne og 
dernæst blev det byggeri eller køb af ejendomme 
eller jord. Altid har han haft det næste mål for øje, og 
det mener han er vigtigt, fordi man skal sørge for at 
udvikle sig.

”Hvis man ikke udvikler sig, så er det stilstand, og det 
er lig tilbagegang. Jeg har haft mål for at udvikle mig, 
og jeg stopper ikke med at udvikle mig, selvom jeg er 
blevet 60 år”.

Niels driver 560 ha jord, hvor de 85 ha er skov,  
så har han 1000 søer med salg af smågrise ved 
30 kg og lidt slagtesvin.

Niels bor på Haustedgård, der ligger 3 husnumre 
fra forældrenes gård Vedø, som Niels overtog i 
2009.

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

KLIMA PÅ DAGSORDENEN
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 4. oktober 2022.  
Her inviterer Djursland Landboforening i samarbejde med Seges Innovation til en 
lærerig dag om landbrugets nye klimaværktøj.

Som landmand møder du stigende krav til lavere 
klimaaftryk. Men hvor skal du sætte ind? Alle landbrug 
skal de kommende år gøre en ekstra indsats for at 
sikre et lavere klimaaftryk fra landbrugsproduktionen. 
Nu er der konkret hjælp at hente i forhold til at træffe 
de rigtige klimavalg. Med klimaværktøjet ESGreen Tool 
kan du beregne klimaaftrykket på din bedrift og under-
støtte dine valg af klimatiltag.

BLIV KLÆDT PÅ TIL VALG AF KLIMAVIRKEMIDLER
På klimadagen ser vi både på klimadagsordenen i det 
store perspektiv – og vi dykker helt ned i, hvordan du 
kan gøre en forskel på din egen bedrift ved hjælp af 
landbrugets nye klimaværktøj ESGreen Tool. Der vil 
være masser af inspiration og konkret vejledning at 
hente – fra dine kolleger i landbruget, dine rådgivere,  
Nykredit og fra Seges Innovation. Det er gratis at 
deltage. Se mere og tilmeld dig på tilmeld.dk/klimadag 
eller på landboforening.dk

ESGREEN TOOL 
Med ESGreen Tool kan du beregne din drivhusgasud- 
ledning og få en aktuel status på dit klimaaftryk på 
bedriftsniveau. Værktøjet beregner samtidig effekten af 
mulige klimatiltag, og med afsæt i den seneste forsk- 
ning får du viden til at vælge de mest effektive tiltag.
ESGreen Tool er sponsoreret af Forenet Kredit i samar-
bejde med Nykredit og udvikles af Seges Innovation.

KLIMAVÆRKTØJET BIDRAGER TIL ESG RAPPORTER
Udover at understøtte beregning og arbejdet med 
klimaaftryk på din bedrift, så kan klimaværktøjet også 
anvendes i de ESG rapporter, som skal leveres til fi-
nansieringskilderne i de kommende år.
I landboforeningen arbejder vi tværfagligt med kli-
maværktøj og ESG indenfor driftsøkonomi, planteavl 
og miljø. Du vil derfor også møde rådgivere fra disse 
afdelinger på klimadagen.

FAKTA 
OM ESG?
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). 

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

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



10  Landboforening.dk

DU KAN IGEN SØGE TILSKUD TIL ET MINI-
VÅDOMRÅDE I 2022
Til maj bliver det atter muligt at søge om tilskud til et minivådområde. Puljen for-
ventes at være åben fra den 25. maj til den 30. august 2022. 

På Djursland er det fortsat kun bedrifter, som afvander 
til Randers Fjord, der kan søge tilskuddet. I 2023 for-
venter vi dog, at der åbnes for ansøgninger om mini- 
vådområder på resten af Djursland - og det samme 
gælder for lavbundsprojekter og større vådområder.
Hidtil har det kun været bedrifter i oplandet til Randers 
Fjord, som har været underlagt kravet om at reducere 
kvælstofudledningen ved brug af kollektive virke-
midler. Det gælder fortsat i 2022, hvor det stadig kun 
er bedrifter i Randers Fjord-oplandet, som kan søge 
tilskud til et minivådområde. I 2023 kommer kravet 
om kollektive virkemidler til at omfatte hele oplandet 
til Kattegat, så der fremover bliver mulighed og behov 
for at anlægge minivådområder på hele Djursland. 

MINIVÅDOMRÅDER RENSER DRÆNVANDET 
Et minivådområde består i princippet af en række 
”forsinkelsesbassiner”, som kobles på et eksisterende 
dræn. Der skal graves mindst fem bassiner - skiftevis 
dybe og lave. I de dybe bassiner omdanner mikroor-
ganismer nitrat til frit kvælstof under iltfrie forhold, 
mens planterne i de lave bassiner forsyner mikroor-
ganismerne med vigtigt kulstof til deres omsætning af 
nitrat. Når drænvandet har passeret et minivåd-
 
 

område, vil vandets indhold af nitrat være reduceret 
med ca. 20 procent.

ET HOVEDDRÆN OG FALD I TERRÆNET
Ønsker man at etablere et minivådområde, skal der 
først og fremmest være et hoveddræn på ens jord, 
som minivådområdet kan kobles på – og drænet skal 
afvande et drænopland på mindst 20 hektar. Markerne 
i oplandet skal ligge i et egnet område på potentiale-
kortet for minivådområder - og hvis der er mere end 
50 procent sandjord i oplandet, skal der tages dræn-
vandsprøver inden ansøgning. På lokaliteten, hvor 
man ønsker sit minivådområde placeret, skal der gerne 
være et fald i terrænet gennem området, så der kan 
laves frit indløb fra drænet til områdets bassiner – og 
et minivådområde skal normalt placeres udenfor  
§ 3-beskyttede arealer.
Hvis du er interesseret i at få et minivådområde på 
din jord, nu eller senere, er du meget velkommen til at 
kontakte os for at få afklaret mulighederne.

TILSKUD GIVES SOM STANDARDTILSKUD 
Tilskudssatserne for 2022-ansøgningsrunden er vist 
i tabel 1. Der er tale om et standardtilskud, som udbe- 
tales, uanset hvor store de reelle omkostninger til 
etablering er. Og søger man et tilsagn til et minivåd- 
område, er det muligt at få udbetalt halvdelen af 
tilskuddet på forhånd. Tilskud til minivådområder kan 
kun søges af den enkelte lodsejer.

LAVBUNDSPROJEKT ELLER ET STØRRE VÅDOM-
RÅDE? 
Blandt de øvrige kollektive virkemidler, som også re-
ducerer udvaskningen af kvælstof, er de større vådom-
råder og lavbundsprojekterne. For lavbunds- 
projekter gælder, at de kan anlægges i områder med 
et højt indhold af tørvejord - mens vådområder kan 
anlægges i kystnære områder, hvor der måske ikke er 
så meget tørvejord, men hvor genskabning af naturlige 
vandstandsforhold giver gode forhold for mikroor-
ganismernes kvælstofomsætning. Projektering og 
ansøgning om tilskud til vådområder og lavbundspro-
jekter ligger typisk hos kommune eller Naturstyrelsen.
Går du, og måske nogle af naboerne på Djursland, med 
tanker om et lavbundsprojekt eller et større vådom-
råde, er du meget velkommen til at kontakte os for en 
snak, så vil vi gerne formidle mulighederne videre til 
kommune/Naturstyrelsen.

De blå områder på kortet viser vandoplande på 
Djursland, hvor vi forventer, at der kan søges tilskud 
til minivådområder i 2023. 



    Landboforening.dk  11

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

Tabel 1. Tilskudssatser for minivådområder i 2022.

Post Grundpris (kr.)
Pris pr. m2 anlægsareal svarende til 
1 % af drænoplandets størrelse (kr.)

Samlet for obligatoriske dele 149.000 38
Etablering af pumpe 69.000 9
Etablering af plantedække på 
lavvandede zoner

2.750 1

Etablering af sti/kørefast areal 8.000 -
Konsulentudgifter til byggeråd-
givning

13.250 -

Andre udgifter til bl.a. myndig-
hedstilladelser og gebyrer

6.200 -

Arkæologiske forundersøgelser 11.800 2,5

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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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET

Vinteren har budt på dagsfrost i nogle uger – dog 
ikke så koldt som sidste vinter – og i februar regnede 
det rekordmeget. Så meget, at markerne i en peri-
ode overalt var ufarbare. I marts blev det forår. Ingen 
nedbør har gjort markerne farbare igen. Trods let 
natte-/morgenfrost i starten af måneden kunne de 
første såmaskiner trille over ageren. Overvintringen 
har været fin langt de fleste steder, men en del raps og 
vinterbyg har vist tydelige tegn på gødningsmangel i 
det tidlige forår.
Endnu en gang må man konstatere: Gødning til vin-
terbyg ved såning har forebygget kvælstof-/og man-
ganmangel. Manglerne er ikke så udbredte som sidste 
år, men der har været god effekt af at gøre noget for at 
forebygge mangel i efteråret.

Græsukrudtet er generelt bekæmpet godt i 
vintersæden i efteråret. Strategien med Mateno Duo 
virker! Vinterbyg og rug tåler ikke blanding af Mateno 
og Boxer. Det har i nogle tilfælde slået afgrøden helt 
ihjel. Det ses også tydeligt, at det er vigtigt, at  
1) holde Mateno-doseringerne moderate og  
2) overholde ti-dages-intervallet i de to følsomme 
afgrøder. 

PLANTEVÆRN 2022
Corona, med de produktionsudfordringer det har givet, 
samt meget høje og stigende energipriser har skabt 
usikkerhed omkring leveringerne af dén plante- 
værn, man skal bruge i denne sæson. Usikkerheden 

er bestemt ikke blevet mindre med krigen i Ukraine. 
Indtil videre har oplevelsen dog heldigvis været, at alle 
har fået det bestilte leveret. Har man ikke bestilt alt til 
sæsonen, bør man få det gjort snarest.

NYE TRIAZOLREGLER
På planteværnsområdet er der kommet nye triazolreg- 
ler, der gør reglerne omkring brugen af svampemidler 
meget restriktive. Reglerne er meget komplicerede, 
men de gælder kun for midler med nye etiketter. Pro- 
blemet er størst ved tidlige sprøjtninger, og i praksis er 
det (primært) i hvede, udfordringerne ligger.

GØDNINGSPRISER – IGEN IGEN IGEN
Priserne hamrer stadig derudaf. Det har fået nogen til 
at bestille gødning til sæson 2023 allerede nu. Om det 
er rigtigt, er meget svært at spå om. Dog ser det ud til, 
at den globale kornforsyning er meget presset og at 
det vil forblive sådan i noget tid endnu. Uden at give 
råd om handel kan man jo sige, at en høj kornpris kan 
retfærdiggøre køb af dyr gødning.

SPRØJTEKURSER
I oktober 2021 og februar 2022 har vi afholdt i alt fire 
kursusdage med opfølgende sprøjtekurser. Vores egne 
konsulenter har undervist i den faglige del, mens vi har 
fået ekstern hjælp fra teknikrådgiver Hans Thostrup til 
den tekniske del. Med knap 400 deltagere har vi oplev-
et kurserne som en stor succes. 
Vi planlægger to kurser i februar 2023.

Rigtig, rigtig meget vand løber 
over Korup Ås bredder 26. 
februar 2022 
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PLANTEAVL
Souchef Planteavl 
Jakob Ulstrup 
Telefon 87912054 – Mobil 28350184
Mail: ju@landboforening.dk

EU-ANSØGNINGER 2022
I skrivende stund – midt marts – er der fuld gang i 
udarbejdelse af årets EU-ansøgninger. Desværre er 
der igen i år store problemer med Landbrugsstyrelsens 
Tastselv-system. Det handler kort sagt om alt for lav 
hastighed og ringe performance. Samtidig er systemet 
blevet omlagt. Basalt set er systemet det samme, men 
der er alligevel en del ”småting”, som vi lige skal vænne 
os til.

BEDRIFTSBESØG
Corona-restriktionerne er nu løftet overalt i samfun-
det. Dét betyder, at vi kan afholde bedriftsbesøg på 
normal vis igen. Det glæder vi os meget til! Som vi 
plejer, afholdes der bedriftsbesøg tirsdag aftener i maj 
måned. Datoerne er fastsat – se arrangementskalen-
deren  bagerst i dette blad. 

KONTORET
Vores seneste ansættelse, Mikkel Møller Østerhaab 
skal primært hjælpe Kjeld Andreasen og Erik Silkjær 
Pedersen med forsøgene.
Kristiane Stilling er på barsel og forventes tilbage i 
februar 2023. Christina Siegumfeldt vender tilbage fra 
sin barsel i maj 2022.

 

Gang i drænarbejdet i tør jord 
10. marts ved Allelev

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
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NY BOGFØRINGSLOV I 2023  
– HVAD BETYDER DET FOR DIG?
Erhvervsstyrelsen reviderer bogføringsloven for at få bedre sikkerhed for  
korrekt indberetning samt dokumentation for indberetninger. Første del af  
ændringerne forventes at blive vedtaget i april i år.

Erhvervsstyrelsen ønsker en bedre sikkerhed for 
korrekt indberetning samt dokumentation for indbe-
retninger. Derfor foretager man en revision af bog-
føringsloven, hvor første del af ændringerne forventes 
at blive vedtaget i april i indeværende år. Ændringerne 
vil få virkning for indkomstår, som begynder 1. januar 
2023 eller senere. 

De vigtigste ændringer er
• Dokumentation for indberetninger opbevares digi-

talt og senest ved udløb af indberetningsfrist
• Digital opbevaringspligt i 5 år
• Krav om løbende sikkerhedskopiering, som opbe- 

vares digitalt

Kort sagt: Alle fakturaer mm., som danner grundlag for 
momsindberetningen, skal digitaliseres og arkiveres 
digitalt.

Indenfor DLBR har man, som bekendt, allerede i 
mange år arbejdet med digitale løsninger, eksempelvis 
Summax. Vi kan derfor allerede i dag opfylde oven-
stående lovkrav, som kommer til at gælde fra 1. januar 
2023.

 

Udfordringen består nu i at finde den rigtige individu-
elle løsning til Jer. Der vil være nogle, som ikke selv øn-
sker at deltage i fuld digitalisering, og andre som nu får 
det sidste skub til at komme i gang. Vi har muligheder, 
der kan favne alle ønsker.

Vi påtænker at udbyde fire alternativer, så man kan 
vælge den, som passer bedst til én selv. 

ALTERNATIV 1: STATUS Q 
Dette alternativ er for de kunder, som fortsat gerne vil 
indsende alle bilag fysisk, enten fordi de ikke har com-
puter eller ikke ønsker at gøre noget selv i forhold til at 
opfylde lovens krav på det digitale område. 

Her vil det være regnskabsassistenten, som sørger for 
indscanning af bilag til Summax for at kunne opfylde 
lovens krav, hvorefter denne vil arbejde med dem på 
sædvanlig vis. Forskellen er blot, at de nu ligger digi-
talt.

ALTERNATIV 2: PASSIV
Dette alternativ er for de kunder, som gerne selv vil 
indsende bilagene digitalt til Summax, f.eks. ved at vi-
deresende mails eller ved at indscanne bilag via app’en 
på telefonen. 

Herefter vil regnskabsassistenten arbejde med bi-
lagene på sædvanlig vis. Forskellen er blot, at de nu 
ligger digitalt.

ALTERNATIV 3: AKTIV
Dette alternativ er for de kunder, som gerne selv vil 
indsende bilagene digitalt til Summax, eks. ved at vi-
deresende mails eller at indscanne bilag via app’en på 
telefonen. Derudover vil denne gruppe gerne anvende 
de andre funktioner i Summax, eksempelvis betalings- 
metoden mv. 

Herefter vil regnskabsassistenten arbejde få mere 
karakter af controlling.

ALTERNATIV 4: FARMSEKRETÆR  
– FULD DIGITALISERING
Dette alternativ er for de kunder, som generelt har 

STØTTE TIL DIGITALI- 
SERING FRA SMV 
DIGITAL
Det er muligt at søge et tilskud på 
25.000 kr. til rådgivning/igangsæt-
ning af digital bogføring på  
www.smvdigital.dk. 

Kriterierne for ansøgning er, at man har dansk CVR 
nr., og at man har 2-49 ansatte. 

Såfremt man ønsker hjælp hertil, så kontakt Anne- 
Mette Hougaard på tlf. 8791 2012. 
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REGNSKAB OG SKAT
Afdelingsleder
Anne-Mette Hougaard 
Telefon 8791 2012 – Mobil 2481 6501
Mail: amh@landboforening.dk

brug for ekstra hjælp på kontoret i forhold til regn-
skabsarbejdet. Farmsekretæren vil her kunne være 
behjælpelig med at videresende bilag, samt indscanne 
bilag til Summax i det omfang, det er nødvendigt. 
Ligeledes vil farmsekretæren kunne gøre bilagene klar 
til betaling i Summax mv. 

Vi forventer at kunne præsentere de fire alternativer 
som et tilbud til den enkelte før sommerferien, således 
at vi efter sommerferien har et overblik over, hvor 
mange kunder, vi skal håndtere i de forskellige grupper. 

Randers - Rønde - Grenå - Århus - Viborg 
Tlf: 86 42 24 77  - info@landbjorn.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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DE FORELØBIGE DRIFTSGRENSRESULTATER 
2021 UDVISER STOR SPREDNING 
Alle bør udarbejde egen analyse og øge potentialet for indtjening

Spredningen i driftsresultaterne på de enkelte drifts-
grene er også for 2021 stor. Det viser de foreløbige 
opgørelser – uanset driftsgren og det er uafhængigt 
af, om analysen på regnskaber er opgjort af 3 fore-
ninger Agri Nord, Fjordland og Djursland Landbofore- 
ning, eller analyser opgjort på landsniveau.

I tabellen på næste side er vist følgende opgørelse: 
Mælkeproduktion fra stor race, både for konventionel 
og for økologisk mælkeproduktion, produktion af 
smågrise op til 30 kg smågrise, slagtesvineproduktion 
og sidst men ikke mindst resultater for planteavlen. 

Oversigten er angivet i opnået dækningsbidrag, re-
sultat efter kapacitetsomkostninger og afskrivninger, 
angivet som ”resultat driftsgren”. Endvidere er angivet 
spredningen i ”årets resultat”.

Overordnet viser regnskabsresultaterne pr. driftsgren, 
udarbejdet af de tre foreninger, samme niveau som på 
landsplan, og det betyder, at de udvalgte ejendomme 
fra de tre foreninger er repræsentative.

Ser vi specifikt på konventionel mælkeproduktion stor 
race, indgår der 52 i opgørelsen fra de 3 foreninger, 
mod landsniveauets 235, den gennemsnitlige besæt-
ningsstørrelse er hhv. 227 årskøer og 311 årskøer. 

Mængden af mælk leveret mejeri er stort set ens 
med hhv. 11.173 kg og 11.240 kg EKM mælk pr. ko og 

dermed er også det opnåede dækningsbidrag overord-
net samme niveau med omkring 16.900 kr. pr. årsko.
Det opnåede driftsresultat pr. årsko på godt kr. 4.600 
med en fremstillingspris på kr. 2,50 pr. kg EKM.

Det betyder, at selvom landsgennemsnittet udviser 
et større antal ejendomme med gennemsnitlig større 
bedrifter, er økonomien opgjort pr. årsko ved såvel 
opgjort dækningsbidrag som for driftsresultatet på 
samme niveau, ligesom fremstillingsprisen pr. kg EKM 
er det.

Spredningen i resultatet pr. årsko er også for 2021 
forholdsvis stor, det gælder i opgørelsen hos de 3 fore-
ninger men også på landsniveauet, med godt 10.000 
kr. pr. årsko (variationen ligger mellem de 8.927 kr. og 
-1.080 kr.).

Indhentes det potentiale, som variationsbredden viser, 
vil det på bedriftsniveau øge resultatet med 220.000 
kr. og 310.000 kr. pr. år for en gennemsnitsbedrift. Der 
er derfor god grund til at få analyseret sit regnskab 
med en driftsgrenanalyse, for dermed at få belyst sit 
indtjeningspotentiale for de enkelte produktionsgrene.

ANVENDELSE AF DRIFTSGRENANALYSEN 
Driftsgrenanalysen udarbejdes med baggrund i års-
rapporten. Ved sammenligningen af egne tal med en 
tilsvarende gruppe af kollegaer, med samme for- 
udsætninger som fx malkesystem etc., giver det en 

Mørke - Rønde - Kolind
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DRIFTSØKONOMI
Driftsøkonomikonsulent 
Erik Bendix Jensen 
Telefon 8791 2084 – Mobil 2481 6524
Mail: ebj@landboforening.dk

Potentialet i øget indtjening er således stor – viser 
spredningen ved de foreløbige opgørelser af drifts- 
grenanalyserne.

Derfor, når årsrapporten er udarbejdet, bør du efter-
spørge en driftsgrenanalyse på din egen bedrift og 
undersøge indtjeningspotentialet via sammenligning 
af dine resultater med kollegaernes.

rigtig god mulighed for at vise stærke og svage punk-
ter i driftsgrenanalysen. På den måde kan potentielle 
indsatsområder udpeges, og forbedringer skabes.

Tilsvarende er der et forbedringspotentiale ved pro-
duktion af smågrise på kr. 440.000 og kr. 261.000 kr. 
ved produktion af slagtesvin. 

2021 Kvæg konv. Pr årsko Kvæg  økol. pr. årsko Sohold pr årsso Slagtesvin pr dyr Planteavl pr ha 
A-N+Fj+Dj Seges A-N+Fj+Dj Seges A-N+Fj+Dj Seges A-N+Fj+Dj Seges A-N+Fj+Dj Seges

Antal ejendomme 52 235 18 31 28 118 32 121 12 21
Besætnings størrelse 227 311 166 233 685 825
Kg EKM leveret /årsko 11.173        11.240        10.256 9.966
Prod. gris pr årsso 32,6 33,7
Prod. antal sl. svin 12.682 12.935        
Areal i ha 239 270
Tal i Kr.
DB 16.914 16.862 18.483 16.596 4.686 4.349          194 173              9.786 10.482        
Resultat driftsgren  4.634 4.697          4.589 3.461 -267 -563 62 47                2.001 2.847          

Kr. pr kg  EKM Kr. pr kg EKM Kr. pr smågrise Kr. pr kg sl.svin Kr. pr kg kornafgrøde 
Fremstillingspris 2,5 2,49 3,09 3,21 364 371 10,24 10,31          1,23 1,32
Spredning i resultat i kr.
Højeste resultat 8.927          8.831          9.099 n/a 2.737 2.045 140 125 n/a n/a
Gennemsnit 4.634          4.697          4.589 3.461 -267 -563 62 47 2001 2.847
Laveste resultat -1.080         -929            808 n/a -3.684 -3.136 -66 -58 n/a n/a
A-N+Fj+Dj: Agri-Nord, Fjordland og Djursland Landboforening 

Kvæg: opgørelsen vedrører Stor Race og alle malkesystemer

Planteavl: endnu få ejendomme, derfor ingen tal vedrørende spredningen. Seges tal er ejedomme med "lerjord"  

Spredning i resultat: sohold er pt kun for gruppen med smågrise 32 til 35 kg 

Højeste resultat: gennemsnit af resultatet for de 5 % bedste, n/a = ej oplyst endnu  

Laveste resultat: gennemsnit af resultatet for de 5 % laveste, n/a = ej oplyst endnu 
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POLTEKVALITET OG SOOVERLEVELSE
Kvalitetssikring af jeres polte er en stor del af vejen for 
at sikre en god sooverlevelse. 

Vi ved alle, at poltene er fremtidens søer, som skal 
sikre den gode effektivitet fremadrettet, og at vi derfor 
skal sikre en god kvalitet og give dem de bedste for-
hold. Godt begyndt er halvt fuldendt, især når vi ser på 
sooverlevelsen, som desværre er gået den forkerte vej 
de seneste år.

Men hvad er det helt præcist, vi skal kigge efter for at 
kvalitetssikre både dyrene og det arbejde, vi udfører?

BEN OG KLOVE
Det kræver god tid at lave en god vurdering af ben og 
klove. Arbejdet skal helst foregå et sted, hvor der er 
god plads til, at dyrene kan løbe rundt, så de kan ses 
i bevægelse. Der skal ses efter korrekt benstilling på 
polten, både fra siden, forfra og bagfra.

Klove er vi ikke så vant til at kigge efter, men det er ab-
solut relevant for deres holdbarhed, at vi får sorteret 
de dårlige fra. Klovene skal være ensartede, og med en 
størrelsesforskel på maks. 2 mm.

Hvis der allerede i poltestadiet er forskel på klovene, 
vil vi med stor sikkerhed se, at dette blot bliver værre 
og værre, jo ældre dyret bliver. Derfor er det yderst 
vigtigt at være kritisk på kvaliteten af klovene på 
poltene. Ligeledes skal der holdes øje med undersiden 
af klovene - se om der allerede på dette tidspunkt er 
revner og sprækker i kloven, samt evt. balleforhor- 
ninger. Det er nemmest at tjekke klove på poltene, 
når der er ro i stalden, og man kan liste sig ind til dem, 
mens de ligger ned.

Når det ikke er en rutineopgave at tjekke ben og klove, 
er vi nødt til at afsætte god tid til opgaven, så arbej-
det gøres ordentligt. Jeg kan desværre konstatere, at 
jeg ofte finder polte, der burde være sorteret fra på et 
meget tidligere tidspunkt. 

HULD
Poltenes rygspæk skal være min. 14 mm ved løbning, 
både i forhold til deres effektivitet i 1. læg, men også i 
forhold til holdbarheden. 
Mange polte bliver muskuløse, fordi vi avlsmæssigt 
har haft et stort fokus på kødprocenten, og så vil vi 
samtidig gerne have en polt, der er ”småfed”. Der-
for kræver det et stort fokus, og løbende kontrol af 
rygspæk at sikre det rette huld for poltene. Er det 
nødvendigt med en rygspækmåler for at lave denne 
kvalitetskontrol? Ved poltene er det ekstra svært at 

vurdere huldet uden en rygspækmåler, da de nemt kan 
se flotte ud samtidig med, at de er meget muskuløse. 
Og nej, det er ikke nødvendigt, at man måler rygspæk 
på alle polte. 
Stikprøver til at kontrollere niveauet i besætningen er 
fint til at fastslå, om der er et problem eller ej. Få jeres 
svinerådgiver til at medbringe en rygspækmåler til at 
tjekke niveauet i jeres besætning, hvis I ikke selv har 
en.

Poltene får nemt tildelt for meget protein, hvilket skal 
med i overvejelserne, når der planlægges fodring. 
Fra omkring 70 kg vil poltene klare sig rigtig godt på en 
drægtighedsblanding. 
Poltene skal veje 135-155 kg ved løbning. Hvis vi laver 
for tunge polte, giver det også anledning til en ringere 
holdbarhed.

ALDER
32-34 uger er den optimale løbealder for polte, når 
der tages hensyn til balancen imellem foderforbrug, 
effektivitet og holdbarhed.

Vi kan godt få flere levendefødte i 1. læg ved at gøre 
dem lidt ældre, men det koster på det efterfølgende 
foderforbrug, fordi vi kommer til at arbejde med en 
tungere so. 
Kurven for holdbarhed ved søerne går den forkerte 
vej, efter at poltene vejer omkring 160 kg ved løbning. 
Af denne årsag skal vi også holde øje med deres alder 
som et værktøj til at sikre, at dyrene ikke bliver for 
tunge.

En gennemgang af polte/gylte med fokus på kvalitets- 
kontrol er noget, vi som svinerådgivere har en del 
fokus på. 
Det giver hver gang mening for dem, der passer pol-
tene, at bruge tid på at sætte fokus på det værktøj, de 
skal bruge til at kvalitetssikre dyrene.

DEN IDEELLE 
LØBEKLARE POLT:
• 32-34 uger
• 135-155 kg
• Min. 14mm rygspæk
• 2. brunst
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Inderklov og yderklov på poltene skal være ensartet. 
Der må være max 2 mm forskel.

På undersiden af klovene kan vi se en del om 
klovsundheden ved polte og søer. Revner og sprækker, 
samt balleforhorninger er dårlige tegn.

Benstillingen skal efterses fra flere vinkler for at lave 
en god vurdering. Foto fra Danbred

SVINERÅDGIVNING
Svinekonsulent
Nikolaj Stidsen 
Mobil 2495 7522
Mail: nst@velas.dk

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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Onsdag den 9. februar havde vi besøg af Nykredit og 
Djursland Landboforening. 
Temaet for aftenen var etablering, hvor Nykredit 
fortalte om, hvilke krav de stiller til de unge, som 
ønsker at etablere sig. Der blev også talt om forskellige 
ejerformer, som kunne gøre det nemmere at starte. 

Udfordringen i landbruget er nemlig, at det kræver en 
stor kapitalbinding for at komme i gang. Det betyder 

samtidig, at man enten skal spare op i mange år for at 
få råd, eller man skal finde en eksisterende landmand 
eller investor, som ønsker at hjælpe med finansierin-
gen, hvis ikke realkredit eller bank vil låne til hele 
restfinansieringen.

Djursland Landboforening fortalte om, hvilke tanker 
og overvejelser man skal gøre sig før og under købet 
af ejendommen. Der skal nemlig være styr på flere 
forskellige faktorer, f.eks. strategi, testamente og 
finansiering. 

Vi diskuterede også kort ESG. Det er i dag et mindre 
udbredt emne, men handler om klima og miljø, sociale 
forhold og governance. ESG kommer kun til at fylde 
endnu mere i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at de 
unge allerede nu begynder at gøre sig nogle tanker 
omkring ESG, og hvordan de vil arbejde med det. 

Det var en rigtig lærerig aften med god opbakning 
fra Sydøstdjurs Landboungdom, men også fra andre 
lokalforeninger i Region Århus.  Stemningen var god, 
og som bonus fik vi lækker aftensmad og kage, som 
forsamlingshuset havde lavet. 

STOR AKTIVITET IGEN EFTER TO ÅR  
MED CORONA
Her kommer lige en kort status på, hvad vi har lavet i Sydøstdjurs Landboungdom 
siden sidste medlemsblad.  
Vi synes, det er dejligt at komme i gang igen efter corona. 

Der var stort fremmøde til 
generalforsamlingen i Sydøst-
djurs Landboungdom

Fra temaaften med indlæg 
af driftsøkonomikonsulent 
Carsten Sørensen
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Fredag d. 25. februar blev årets generalforsamling 
afholdt. Det var en god aften i demokratiets tegn, 
hvor der var kampvalg. Efter generalforsamlingen var 
afholdt, tog vi til Grenaa, hvor vi bowlede. 

Resten af foråret har vi bl.a. planlagt en bustur til årets 
første traktortræk i Borris. 

Den 18. juni afholder vi vores lokale traktortræk på 
banen i Kni efter 2 års corona pause.

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

Den nyvalgte bestyrelse fra venstre: Peter Krogh, 
Frederik Trier, Helle Hansen, Henrik Hansen,  
Jesper Bilde, Thomas Ibsen og Morten Øvle. 

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

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

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

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

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

Mandag-fredag 6.30-17.30 - Lørdag, søndag og helligdage 9.00-15.00
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DJURSLAND LANDBOFORENINGS 
SENIORUDVALG: VI ER HER ENDNU
Af journalist Sabrina Brohus

Skulle der være en enkelt eller to, som gik og fundere-
de over, om Djursland Landboforenings Seniorudvalg 
stadig er aktive, så kan formand Ole Andersen hermed 
understrege, at der er fuld gang i udvalget, som 17. 
marts afholdte vinterens sidste arrangement, som 
denne gang var med Erling Lindgren, der fortalte om 
”Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen”.

”Seniorudvalget er i fuld gang – præcis som altid. Vi 
slutter altid årets arrangementer af med en vinter-
fest, men i år bliver det en forårsfest i april på grund af 
corona”, fortæller Ole Andersen.

Seniorudvalget i Djursland Landboforening er ifølge 
Ole Andersen for alle. Man bestemmer således selv, 
hvornår man føler sig som en senior. Selvom der er 
mange af de knap 100 medlemmer, der har en bag-
grund i landbruget, så er det langt fra alle. Dog får 
seniormedlemmer af landboforeningen betalt deres 
årlige kontingent af landboforeningen.

”Vi spænder aldersmæssigt ret vidt – det samme 
gælder vores baggrund. Vi har medlemmer, som 
jeg selv, der stadig arbejder, og så har vi naturligvis 
pensionister – men alle er velkomne”, lyder det fra Ole 
Andersen.

Udvalget har årligt planlagt 8 eftermiddage i vinter- 
halvåret, som løber fra oktober til marts. Derefter er 
der en større fest, inden sommerens planlagte rejser 
og dagsture.

I år kan man den 11. maj komme på éndags tur til 
Maltfabrikken, Rugaard Gods og Jagtens Hus. Den 
6.-12. juni går turen til Østrig, Schweiz og Lichtenstein, 
og den 16.-18. september sætter bussen afsted mod 
Rømø, Sild og Nordfriesland. Sommerens rejser og ud-
flugter er med egenbetaling og starter naturligvis fra 
Landbocenteret i Følle. Som noget nyt i år har udval-
get arrangeret en aftentur i egne biler til Kolindsund. 
Onsdag den 7. juli kan deltagerne komme på besøg på 
Fannerup Pumpestation, hvor Finn Prang-Andersen 
fortæller om sundets historie. Det sker i anledningen 
af, at det er 150 år siden sundets udtørring påbegynd- 
te.
”Vi har generelt rigtig stor tilslutning til alle vores ar-
rangementer og udflugter. I coronatiden har vi selvsagt 
været udfordret som alle andre, men normalt har vi 
aldrig problemer med at fylde en bus, og vi plejer at 
have nogle rigtig sjove og interessante ture. Vi er her 
altså endnu, og vi vil altid gerne have flere med”, for- 
klarer Ole Andersen.

Alle ture og foredrag bliver lagt på landboforeningens 
hjemmeside under arrangementer, hvor der også kan 
findes yderligere informationer om turene.

Ole Andersen, formand for Seniorudvalget i 
Djursland Landboforening, står i landbofore-
ningens store mødesal, hvor Seniorklubben 
afvikler alle deres arrangementer. 
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Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning

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

Seniorudvalget på tur til Gråsten slot i 2021. Foto: Ole Andersen.
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DER ER ALTID  
NOGEN, DER  
RYKKER I IRENE
Det er jo ikke fordi, at vi ikke kan klare 
os selv, men det hele går bare lidt nem-
mere, når hun er på kontoret. Irene Kjær 
Madsen, sekretæren, der ved næsten 
alt, kan 5. maj i år fejre sit 25-års jubi-
læum i Djursland Landboforening.

Vi er ikke meget for det, men hun skal jo indimellem 
holde fri og ferie. Når det sker, kan man sagtens 
opleve en medarbejder i landboforeningen rende 
rundt med et stykke papir i hånden for at lede efter 
sekretær Irene Kjær Madsen. 

Det er jo ikke fordi, at vi ikke kan klare os selv – 
alting går bare lidt nemmere, når Irene sidder på sit 
kontor, hvor hun har det store overblik over plan- 
teavlsgangen i Djursland Landboforening. Snart kan 
hun fejre sit 25-års jubilæum i foreningen – det sker 
helt præcis den 5. maj i år, og den 58-årige Irene er 
da også selv forundret over, hvor alle årene er blevet 
af.

DET VIDSTE I NOK IKKE
Irene er en vaskeægte landmandsdatter, som er 
vokset op på en gård i Sivested ved Kolind. Hendes 
far, Erling Kjær, var i en periode formand for Kolind 
Landboforening, hvilket betyder, at Irene kender 
rigtig mange af foreningens medlemmer. Om ikke 
andet har hun i årenes løb haft de fleste i telefon-
røret en gang eller tre.

Men hvad de færreste måske nok ved er, at Irene 
faktisk har en butiksuddannelse fra en købmand i 
Kolind. Irene blev nu aldrig helt vild med butikslivet, 
så efter endt uddannelse beslutter hun sig for at 
rejse med landbrugsorganisationen IAEA til Austra- 
lien i 7 måneder, hvor hun arbejdede på en farm 
med planteavl. 

Efter udenlandsturen tog hun et ophold på Gymna- 
stikhøjskolen i Ollerup. Gymnastikken har altid fyldt 
meget i Irenes liv, og hun ses stadig med højskole- 
veninderne. Faktisk har Irene været aktiv på DGI’s 
REP-hold, som er et opvisningshold, der repræsen-
terer gymnastikken i den landsdel, man bor i. Dette 
medførte en spændende opvisningsturné til Canada.

Efter højskolen skifter Irene spor. Hun tager en 
kontoruddannelse på Politikontoret i Grenaa, og de 
følgende år står i børnenes tegn.

”Arbejdsløsheden var meget høj på det tidspunkt, 
så vi besluttede os for, at jeg skulle gå hjemme med 
børnene”, fortæller Irene, som i 1989 mødte Kurt, 
som hun har børnene Anna og Laurits med.

Af Sabrina Brohus

”Jeg kan huske, at jeg glædede  
mig til at flytte.  

Det var lidt som at få nyt job.  
Nye og flere kollegaer og andre 

omgivelser”. 
Irene Kjær Madsen, sekretær,  

Djursland Landboforening.

Irene Kjær Madsen kan den 5. maj i år fejre sit 
25-års jubilæum i Djursland Landboforening.
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25 ÅR OG EN ENKELT FLYTNING
Irene når at hjemmepasse børnene i fire år, in-
den hun søger jobbet som sekretær på Djurs-
land Landboforenings kontor i Grenaa.

”Mine forældre har altid været medlem af 
landboforeningen, så jeg kendte til stedet. 
Jeg tænkte, at det kunne være et godt sted at 
arbejde”.

Irene starter på sit nye arbejde den 5. maj 
1997, og i Grenaa skulle Irene passe husets 
telefoner og arbejde for planteavlsafdelingen. 
Efter 11 år i Grenaa fusionerer landboforenin-
gens tre kontorer som bekendt, og Irene får ny 
arbejdsadresse på landbocenteret i Følle.

”Jeg kan huske, at jeg glædede mig til at flytte. 
Det var lidt som at få nyt job. Nye og flere kol-
legaer og andre omgivelser”, fortæller Irene.

På landbocenteret i Følle fortsætter Irene med 
at være sekretær for planteavl, men hun del- 
tager også i meget af foreningsarbejdet. 

I dag arrangerer hun kurser, sender avlerbreve 
ud, har det store overblik over medlemsbladet 
og sørger for, at der er styr på det meste.

UD I DET FRI
Irene og Kurt bor på en landejendom ved Si-
vested i kanten af Kolindsund. 

I en del år drev parret og Irenes forældre i 
fællesskab deres arealer, men i dag har Irene 
og Kurt bortforpagtet deres jord til en nabo, 
og forældrenes ejendom er blevet solgt. 

Så i dag, når Irene har fri, hopper hun gerne i 
sit outdoor tøj. Hun elsker gymnastik, yoga, 
vandreture og en rask tur på cyklen, og hun er 
heller ikke bleg for en interimistisk campingtur 
i parrets VW California.

Irene er også glad for at rejse. I 2006 tog 
hele familien på rundrejse til Australien i 6 
uger, hvor de genså landet og besøgte gamle 
værtsfamilier, venner og bekendte. 

Senest var parret i Grønland, hvor de besøgte 
datteren, som har arbejdet deroppe.

BLÅ BOG: 
• Sekretær Irene Kjær Madsen kan den 5. maj 

i år fejre sit 25-års jubilæum i Djursland 
Landboforening.

• 58-årige Irene er gift med Kurt, og sammen 
har parret Anna på 28 år og Laurits på 26 år.

• Irene bor på en landejendom ved Sivested 
i kanten af Kolindsund. Jorden har parret 
forpagtet ud til naboen.

• Irene startede som sekretær på Djursland 
Landboforenings kontor i Grenaa, og flyt-
tede efter fusionen af kontorerne med til 
landbocenteret i Følle.

MEDARBEJDERPORTRÆT

Irene er glad for at rejse. Senest har hun og Kurt  
været i Grønland for at besøge datteren.
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THI KENDES FOR RET

I en nylig afgjort sag fik Landsretten lejlighed til 
at afgøre, om en forpagter kunne udsættes fra en 
landbrugsejendom, da han havde afvist at matche 
et købstilbud, som ejerne havde modtaget fra anden 
side. 

Sagen drejede sig om en forpagter, der havde en 
tinglyst forkøbsret til den forpagtede ejendom, som 
gik ud på, at han måtte købe ejendommen til samme 
pris, som ejeren eller dennes arvinger kunne opnå 
ved salg til anden side. 

Af forpagtningskontraktens §10 om forkøbsret 
fremgik:

»Forpagtningskontrakten er uopsigelig fra begge par- 
tners side i den aftalte forpagtningsperiode.  
Modtager bortforpagter købstilbud i forpagtnings-
perioden, forbeholder forpagter sig sin forkøbsret 
af 2.10.2007. Ønsker forpagter ikke at udnytte sin 
forkøbsret, kan forpagtningsaftalen opsiges af bort-
forpagter med 3 måneders varsel, tidligst til førstkom-
mende 30/9 efter opsigelsesperiodens udløb.«

Da ejeren senere døde, ønskede boets arvinger at 
sælge ejendommen.

I forsommeren 2020 fik arvingerne et købstil-
bud vedrørende ejendommen fra anden side, og 
forpagteren blev tilbudt at købe ejendommen på 
samme vilkår. 

Købstilbuddet fra tredjemand var betinget af en 
række forhold, herunder at der kunne vedtages en 
lokalplan for en del af jorden.

Forpagteren meddelte arvingerne, at han ikke øn-
skede at købe ejendommen på de vilkår, men han 
gjorde også gældende, at han ikke havde mistet sin 
forkøbsret, da købstilbuddet fra tredjemand kun var 
betinget. 

Han mente også, at han først ville miste sin 
forkøbsret, hvis arvingerne havde modtaget et en-
deligt købstilbud uden betingelser fra tredjemand. 

Arvingerne opsagde forpagtningsaftalen med 
det aftalte varsel. Da forpagteren ikke fraflyttede 
ved udløbet af varslet, bad de fogedretten om at 
udsætte ham fra ejendommen og indsætte ejerne i 
besiddelsen. 

FORPAGTER MED FORKØBSRET  
– KUNNE HAN UDSÆTTES FRA EJENDOMMEN?   

BUTIK 

RiK Aut. EL-lnstallater Per Kvorning 

Tlf.: 86 48 10 17 

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

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.
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Juridisk afdeling bemærker, at sagen med tydelighed 
viser, hvor vigtigt det er, at begge parters interesser va-
retages i forbindelse med udarbejdelse af en kontrakt. 
Den viser også, at det er nødvendigt at drøfte indholdet 
helt ned i detaljen. Konkret kunne der med fordel have 

været taget højde for at sammenkæde forpagtningsfor-
holdet og forkøbsretten. 
Vi bemærker også, at selvom en forkøbsret umiddelbart 
kan virke let at indgå, er det faktisk en af de typer aftaler, 
som kan være komplicerede.

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

Fogedretten mente, at da handlen med tredjemand 
ikke var blevet endelig, inden ejerne opsagde forpag-
teren, og da hans forkøbsret ville fortsætte, hvis den 
betingede handel ikke blev gennemført, ville foged-
retten ikke udsætte forpagteren ved en umiddelbar 
fogedforretning, og fogedretten afviste sagen. 

Fogedretten sondrede således ikke mellem forkøbs-
retten og forpagtningsaftalen som to selvstændige 
retsforhold, der var uafhængige af hinanden.

ARVINGERNE KÆREDE AFGØRELSEN TIL  
LANDSRETTEN.
Sagen blev kæret til Landsretten, der indledningsvist 
fastslog, at det ikke fremgik af forpagtningsaftalens 
ordlyd, at det var en betingelse, at der skulle foreligge 
en endelig handel til anden side, før forpagters for-
købsret ville blive aktuel.  
Det fremgik heller ikke, at der skulle foreligge et en-
deligt købstilbud uden betingelser.

Landsretten udtalte derefter, at da arvingerne havde 
givet forpagteren tilbud om køb på samme vilkår som 
de skulle, og han havde afvist at købe, var de beretti-

gede til at opsige selve forpagtningsaftalen med det 
aftalte varsel.
Det havde i den forbindelse ingen betydning, at par-
terne var enige om under sagen, at forpagters for-
købsret ville genopstå og fortsætte, hvis handlen 
med tredjemand aldrig blev gennemført - f.eks. fordi 
lokalplanen aldrig blev vedtaget.
Arvingerne kunne derfor opsige forpagtningsaftalen 
i samme øjeblik, at forpagteren afviste købstilbuddet 
fra ejerne ved det aftalte varsel. 

Selve forpagtningskontrakten var dermed ophørt ved 
udløbet af opsigelsesvarslet pr. den 30. september 
2021, og der var intet betænkeligt ved at udsætte 
forpagteren fra ejendommen. 

Landsretten sondrede på den måde mellem forkøbs-
retten og forpagtningsaftalen som to selvstændige 
retsforhold, og gav arvingerne ret til at opsige selve 
forpagtningsaftalen uafhængigt af, om forkøbsretten 
fortsatte eller ej. 
Fogedretten blev bedt om at fremme udsættelses-
sagen.

HVORDAN TROR DU, DOMSTOLENE AFGJORDE SAGEN? 
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NAVNENYT
BEDRIFTSBESØG 2022
UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR 
Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos  
Robert Ric-Hansen
Sted: Stensmark, Stensmarkvej 22, 
8500 Grenaa

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR 
Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Thue Axelsen
Sted: Tornhøjvej 18, Koed, 8560 Kolind

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR
Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos  
Boje & Eriksen Landbrugs I/S
Sted: Hevringvej 13,  8950 Ørsted

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR 
Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Mørkholt I/S.
Sted: Hovedvejen 84, 8486 Ørum Djurs

DELTIDSUDVALGET
Torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Sølvbakkegård
Sted: Tustrupvej 5, 8585 Glesborg

KVÆGBRUGSUDVALGET 
Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos  
Mathias Hedegaard Hansen  
Sted: Enegårdsvej 1, 8444 Balle

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR
Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19.00
Bedriftsbesøg på Gyllingnæs Gods
Sted: Nærmere info på  
www.landboforening.dk, når vi nærmer os.

ØKOLOGIUDVALGET
Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 19.30
Økologisk bedriftsbesøg
Sted: Stedet endnu ikke fastsat.
Det vil fremgå på hjemmesiden  
www.landboforening.dk/arrangementer

VEL MØDT!

25 års jubilæum
Sekretær 
IRENE KJÆR MADSEN kan 
den 5. maj 2022 fejre 25 års 
jubilæum.

Jubilæet markeres internt

10 års jubilæum
Afdelingsleder
ANNE-METTE HOUGAARD 
kan den 1. september 2022 
fejre 10 års jubilæum.

Jubilæet markeres internt.



Lørdag den 30. april 2022 kl. 12.00
Traktortræk på Gl. Estrup  
– der køres om pengepræmier i superstandardklasse samt farmklassen. 
Mødested: Randersvej 2, 8963 Auning
Pris: 100 kr. Børn under 12 år og LU medlemmer gratis
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Robert Ric-Hansen  
– med temaerne vildt, strandenge og natur
Mødested: Stensmark, Stensmarkvej 22, 8500 Grenaa
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Thue Axelsen – som er deltager i  
et EU-projekt om IPM. Planteavlsbedrift med kartofler og frøgræs.
Mødested: Tornhøjvej 18, Koed, 8560 Kolind
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Boje & Eriksen Landbrug I/S  
– svine- og planteavlsbedrift med fokus på præcisionsgødskning.  
For at leve op til krav om efterafgrøder benyttes præcisionsgødskning i alt korn og raps.
Mødested: Hevringvej 13, Hevring, 8950 Ørsted
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Lørdag den 28. og søndag den 29. maj 2022
Gl. Estrup Landbrugsmesse og Dyrskue  
– besøg landboforeningens stand på nr. 10.
Mødested: Randersvej 4, 8963 Auning
Arrangør: Landbrugsmessen Gl. Estrup

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Mørkholt I/S  
– planteavlsbedrift med meget frøgræs. Mange års brug af slam – samt de  
mange vandingsmaskiner har gjort meget godt for jordens frugtbarhed.
Mødested: Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Sølvbakkegård – ”naturguld på bedriften”.  
Fokus på biodiversitet og naturpleje. Herudover fortælles om gårdens opformeringsbesætning.
Mødested: Tustrupvej 5, 8585 Glesborg
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Mathias Hedegaard Hansen, Enegård  
– en forholdsvis nyetableret malkebedrift. Mathias er gået fra malkerobotter til malkestald  
– og fra røde køer til jersey besætning.
Mødested: Enegårdsvej 1, 8444 Balle
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget
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Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19.00
Bedriftsbesøg på Gyllingnæs Gods – driftsleder Aksel Willumsen  
fortæller om landbruget og viser rundt. Der køres i egne biler dertil.
Mødested: Nærmere info på www.landboforening.dk når vi nærmer os.
Arrangør:  Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Lørdag den 18. juni 2022 kl. 12.00
Traktortræk i Ørum Djurs – vi starter med havetraktortræk. Tag familien med. 
Mødested: Knivej 2, 8586 Ørum Djurs
Arrangør: SydØstdjurs LandboUngdom

Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 19.30
Økologisk bedriftsbesøg – sted endnu ikke fastsat.  
Bliv opdateret på www.landboforening.dk/arrangementer.  
Økologi- og planteavlskonsulent Henrik Østergaard Nielsen deltager på aftenen.
Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget

Søndag den 18. september 2022 kl. 10.00 – 16.00
Åbent Landbrug – landsdækkende arrangement med åbne gårde.  
Læs mere på www.aabentlandbrug.dk
Arrangør: Landbrug & Fødevarer

Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 10.00 – 14.00
Høstmarked i Grenaa – land og by mødes på Torvet i Grenaa. 
Mødested: Torvet ved Kirken, Søndergade 1, Grenaa
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med ShopiCity Grenaa

Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 15.00 – 20.00
Landbrugets klimadag  
– bliv klædt på til at vælge de rigtige klimavirkemidler på din bedrift, så du er klar til at kunne 
levere de lovpligtige ESG rapporter til finansieringskilderne i de kommende år.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Via www.landboforening.dk/arrangementer eller på tilmeld.dk/klimadag
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Seges Innovation

Djurslandgården holder igen besøgsdage på flere gårde hen over sommerferien 
– læs mere på www.landboforening.dk/djurslandgaarden

SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER
Fredag den 22. april 2022 kl. kl. 18.30
Fællesspisning og musikalsk underholdning  
– ”De fire” på violin, guitar og 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

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.00
Virksomhedsbesøg hos fodterapeut Helle Boje
Mødested: Langgade 24, Vivild, 8961 Allingåbro
Tilmelding: Senest den 3. maj 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 
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SENIOR- OG ANDRE AKTIVITETER
Onsdag den 11. maj 2022 kl. 8.15
Tur til Rugaard Gods, Maltfabrikken og Jagtens Hus  
– med guidede rundvisninger. 
Mødested: Landbocentret i Følle – afgang kl. 8.15
Tilmelding: Kontakt Rejseriet for flere pladser, tlf. 8639 4366, mail: info@rejseriet.dk
Pris: 699 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 7. juni til søndag den 12. juni 2022
Bustur til Østrig, Schweiz og Lichtenstein
Mødested: Landbocentret i Følle – afgang kl. 7.00
Tilmelding: Kontakt Rejseriet for flere pladser, tlf. 8639 4366, mail: info@rejseriet.dk
Pris: 6.399 kr. pr. deltager inkl. halvpension. Enetillæg: 1.200 kr.
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Torsdag den 8. juni 2022 
Udflugt – program sendes direkte til medlemmerne.
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Onsdag den 15. juni 2022 kl. 19.30
Årsmøde med beretning, regnskab og valg  
– derefter foredrag v/Poul Marcus – om ”Østjyske Herregårde”.
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 10. juni på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 7. juli 2022
Aftentur til Kolindsund i egne biler  
– i anledning af at det er 150 år siden sundets udtørring påbegyndte.  
Besøg på Fannerup Pumpestation, hvor Finn Prang-Andersen fortæller om sundets historie. 
Medbragt kaffe nydes hos Inge-Lise og Knud Kruse, Dæmningen 1, 8560 Kolind.
Mødested: Sundvejen, Kolindbro (ved ”fuglen”)
Tilmelding: Ingen tilmelding
Pris: Gratis
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Fredag den 16. september til søndag den 18. september 2022 kl. 7.00
Tur til Rømø, Sild og Nordfriesland
Mødested: Landbocentret i Følle – afgang kl. 7.00
Tilmelding: Tidligst fra den 1. juni og senest den 24. juni på tlf. 8791 2000 eller  
via www.landboforening.dk
Pris: 3.399 pr. deltager inkl. halvpension. Enetillæg: 625 kr.
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19.00
Årsmøde i Djursland Landboforenings Seniorudvalg  
– med beretning v/formand Ole Andersen og valg til udvalget. 
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 4. oktober på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget
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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

Forår 2022
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

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

• 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

VOGNMAND PETER JENSEN - ASSENTOFT
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PLANTEAVL Dir. nr Mobil E-mail:

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

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

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

Christina H. Siegumfeldt konsulent 8791 2070 2835 0189 chs@landboforening.dk

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

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

Kristian Brøsted Pedersen konsulent 8791 2035 2835 0187 kbp@landboforening.dk

Kurt Dahl Pedersen konsulent 8791 2040 2835 0193 kdp@landboforening.dk

Lene Lundgaard konsulent 8791 2074 2835 0192 ll@landboforening.dk

Kristiane M. L. Stilling (barsel) 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

Mikkel Møller Østerhaab 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

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
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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

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

ØKONOMIAFDELINGEN FORTSAT Dir. nr Mobil E-mail:
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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

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

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

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

Gl. Estrup Landbrugsmesse & Dyrskue
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:  
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

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 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)38       Landboforening.dk
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FORMAND:
Hans Gæmelke
Estruplundvej 51, Ingerslev
8950 Ørsted
Mobil: 4029 4111
hans@lundballegaard.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING

RING TIL BESTYRELSEN!



DJURSLAND LANDBOFORENINGS GENERALFORSAMLING BLEV AFVIKLET 
DEN 8. MARTS 2022 I AUNING 


